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Հապավումների ցանկ

ԱՄՆ ՄԶԳ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման 
գործակալություն

ԵՄ Եվրոպական Միություն

ՀաՄաՏեղ Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը

ՀԿ Հասարական կազմակերպություն

ՀԿՏՀ Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն

ՀՆԱ Համախառն ներքին արդյունք

ՀՌԿԿ Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն

ՀՖՄ Համայնքների ֆինանսիստների միավորում

ՏԻ Տեղական ինքնակառավարում

ՏԻՄ-եր Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ

ՏԻՏԻ Տեղական ինքնակառավարման տարեկան ինդեքս

ՏԿԵՆ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն

ՑԱ Ցուցիչի արժեքը

ՑԳ Ցուցիչի գնահատականը

ԲՄԳ ՏԻ բնագավառի միջին գնահատականը
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Ներածություն

ՏԻ համակարգի վերլուծությունը, մոնիթորինգը և չափելի գնահատումը 
կարևոր նշանակություն ունեն նրա հետագա զարգացման համար: Միջազգային 
պրակտիկայում լայնորեն տարածված է ՏԻ համակարգի մոնիթորինգի և 
գնահատման իրականացումը ինդեքսավորման (համաթվի հաշվարկման) 
մեթոդով՝ ՏԻ-անը համակարգային կամ ինստիտուցիոնալ մոտեցմամբ։ Ըստ այդմ, 
յուրաքանչյուր տարի հավաքագրվում և ընդհանրացվում է տվյալ երկրի բոլոր 
համայնքների և ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ քանակական ու որակական 
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և, որոշակի մեթոդաբանության կիրառման 
միջոցով, հաշվարկվում է այդ երկրում ՏԻ տարեկան ինդեքսը (համաթիվը):

ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ ՀՀ տեղական 6 կազմակերպությունների 
համընկերության (ՀՖՄ-ի առաջնորդությամբ) կողմից 2014թ. հոկտեմբերից ի վեր 
իրականացվող «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» 
(ՀաՄաՏեղ) ծրագրի շրջանակներում1 ՀՖՄ-ի և ՀՌԿԿ-Հայաստան հիմնադրամի 
կողմից 2017-ին մշակվեց «Տեղական ինքնակառավարման տարեկան ինդեքս 
(ՏԻՏԻ), Հայաստան» մեթոդաբանությունը (2015թ. և 2016թ.) (այսուհետ՝ 
Մեթոդաբանություն)՝ հիմնվելով այդ բնագավառում միջազգային որոշակի փորձի 
վրա և այն հնարավորինս տեղայնացնելով ՀՀ ՏԻ համակարգում2։

ՏԻՏԻ հաշվարկումը նպատակ ունի համապարփակ ու չափելի գնահատել ՀՀ 
ՏԻ համակարգի տարեկան գործունեությունը՝ ՀՀ կառավարությանը, ՏԻՄ-երին, 
քաղաքացիական հասարակությանը և այլ շահագրգիռ կողմերին տրամադրելով 
դրան համապատասխան հավաստի թվային գնահատական:

ՏԻՏԻ հաշվարկումը հիմնվում է ՀՀ ՏԻ բնագավառի տարեկան կտրվածքով 
համակարգային վերլուծության վրա` հիմքեր ստեղծելով համակարգում տարբեր 
տարիներին կատարված փոփոխությունները վերլուծելու, համեմատելու, 
համապատասխան եզրակացություններ ու առաջարկություններ մշակելու և 
պատկան մարմիններին ու հանրությանը ներկայացնելու համար: 

ՏԻ համակարգի մոնիթորինգի տարեկան զեկույցների 7 բաժինները 
պատրաստող ՀՖՄ փորձագիտական խումբը (բաղկացած 7 փորձագետներից), 
օգտագործելով արդեն եզրափակված տարվան առնչվող տեղեկատվությունը և 
հիմնվելով վերոնշյալ Մեթոդաբանության վրա, կատարում է ՀՀ ՏԻՏԻ գնահատումը։

ՀՀ 2015-2019թթ. ՏԻՏԻ գնահատման արդյունքները ներկայացված են ՏԻՏԻ 
նախորդ 4 գրքերում3։ Սույն՝ թվով արդեն 5-րդ գրքում ներկայացվում է ՀՀ ՏԻՏԻ 

1 «ՀաՄաՏեղ» ծրագրի համընկերությունում գործընկեր կազմակերպություններն են` «Համայնքների 
ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ն (ՀՖՄ), «Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և 
վերապատրաստման կենտրոն» ՀԿ-ն (ՏՀԶՎԿ), Երևանի մամուլի ակումբը (ԵՄԱ), Գյումրու Ժուռնալիստների 
«Ասպարեզ» ակումբը (ԺԱԱ), Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) և Հետազոտական 
ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստանը (ՀՌԿԿ): 
2   «Տեղական ինքնակառավարման տարեկան ինդեքս (ՏԻՏԻ), Հայաստան», Մեթոդաբանություն, 2015 և 
2016, Գիրք 1, Երևան, 2017, www.cfoa.am 
3 ՏԻՏԻ, Հայաստան», Մեթոդաբանություն, 2015 և 2016, Գիրք 1, Երևան, 2017, www.cfoa.am ՏԻՏԻ, 
Հայաստան», 2017, Գիրք 2, Երևան, 2018, www.cfoa.am
ՏԻՏԻ, Հայաստան», 2018, Գիրք 3, Երևան, 2019, www.cfoa.am
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գնահատումը 2020թ. համար, որի արդյունքները համադրվում և համեմատվում են 
2015-2019թթ. ՏԻՏԻ գնահատված արդյունքների հետ՝ ներկայացնելով կատարված 
փոփոխությունները վերջին 6 տարիների ընթացքում։ Համեմատած նախորդ 5 
տարիների ՀՀ ՏԻՏԻ գնահատականների հետ (2015թ.՝ 4.4 բալ, 2016թ.՝ 4.3 բալ, 
2017թ.՝ 4.4 բալ, 2018թ.՝ 4.3 բալ, 2019թ.՝ 4.8 բալ,)՝ 2020թ-ի համար հաշվարկված 
ՀՀ ՏԻՏԻ գնահատականը մոտ 0.1 բալով նվազել է 2019թ. ՏԻՏԻ-ից (4.8 բալ)՝  
կազմելով 4.7 բալ։ 

ՀՀ ՏԻՏԻ գնահատումը 2020 թվականի համար

Մեթոդաբանությունում ներկայացված են ՏԻՏԻ գնահատման ընդհանուր 
սկզբունքները, փորձագիտական գնահատման մեթոդը, հաշվարկման 
գործընթացը, ինչպես նաև ՀՀ և ԵՄ անդամ երկրների ՀՆԱ-ների և այլ ցուցանիշների 
համադրելիության ապահովման սկզբունքը, որոնք ամբողջությամբ պաշտպանվել 
են նաև 2020թ. ՏԻՏԻ-ի գնահատման ժամանակ։

Համաձայն Մեթոդաբանության, ՏԻՏԻ-ի հաշվարկումն իրենից ներկայացնում 
է որպես ՀՖՄ փորձագիտական խմբի կողմից հետևյալ հաջորդական քայլերի 
իրականացման արդյունք՝
 ՏԻ բնագավառների, գործառույթների և ցուցիչների սահմանում (ՀՀ ՏԻՏԻ-ի 

հաշվարկումը կատարվում է ՏԻ ընդհանրացված 5 բնագավառներում՝ 
ըստ 20 գործառույթների և 52 ցուցիչների, որոնց ցանկերը բերված են 
Մեթոդաբանության Աղյուսակ 1-ում4),

 գնահատվող ցուցիչների համապատասխանության ստուգում ընտրված 
սկզբունքներին5 (Մեթոդաբանության Աղյուսակ 2, Հավելված 1),

ՏԻՏԻ, Հայաստան», 2019, Գիրք 4, Երևան, 2020, www.cfoa.am
4 Որպես ՏԻՏԻ գնահատման հիմնական բնագավառներ, ընտրվել են ՏԻ ընդհանրացված հետևյալ 
ուղղությունները.
1) տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումներ,
2) համայնքի սեփականություն, զարգացման ծրագրեր և ֆինանսներ,
3) տեղական ժողովրդավարություն,
4) համայնքի կառավարում,
5) համայնքային (հանրային բնույթի) ծառայությունների մատուցում: 
Ինչպես 2015-2019թթ., այնպես էլ 2020թ. ՏԻՏԻ հաշվարկման ժամանակ Մեթոդաբանությամբ սահմանված 
3 գործառույթների («Համայնքի զարգացման ծրագրեր և բյուջե (պլանավորում և բյուջետավարում)», 
«Միջազգային աջակցություն» և «Համայնքային այլ ծառայություններ») համար գնահատման ենթակա 
ցուցիչներ առայժմ չեն սահմանվել՝ պայմանավորված դրանց գծով տեղեկատվության հասանելիության կամ 
հավաքագրման դժվարությունների հետ, և, հետևաբար, այդ գործառույթների գնահատում այս տարի ևս 
չի իրականացվել։ Սակայն, դրանք թողնվել են ՏԻ տվյալ բնագավառի գործառույթների ցանկում՝ հետագա 
տարիներին ցուցիչներ սահմանելու և ՏԻՏԻ հաշվարկման մեջ դրանց գնահատականները ևս ներառելու 
հնարավորությունը չբացառելու նպատակով։
5 Որպես այդպիսի սկզբունքներ, Մեթոդաբանությունում ընտրվել են «Տեղական մակարդակում 
նորարարության և պատշաճ ժողովրդավարական կառավարման 12 սկզբունքները», 
տե՛ս CoE, Committee of Ministers (2008), The Strategy for Innovation and Good Governance at Local Level.
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 ցուցիչների գնահատման չափանիշների սահմանում և հիմնավորում6 

(Մեթոդաբանության Աղյուսակներ 3-7, Հավելված 2),
 ցուցիչների գնահատման՝ տվյալ տարվա բուն գործընթացի կազմակերպում 

և իրականացում7 (Մեթոդաբանության Աղյուսակներ 3-7),
 գնահատված ցուցիչների արժեքների թվաբանական միջինացում՝ ըստ ՏԻ 

գործառույթների և բնագավառների, և, վերջիններիս միջինացմամբ, տվյալ 
տարվա ՏԻՏԻ հաշվարկում (Մեթոդաբանության Աղյուսակ 8)։
Հարկ է նաև նշել, որ «ՏԻ բարեփոխումներ» բնագավառի «Միջհամայնքային 

համագործակցություն» գործառույթի «Կամավոր հիմունքներով ձևավորված 
միջհամայնքային միավորումների կազմում ընդգրկված համայնքների միջին 
թիվը» և «Օրենքով ձևավորված միջհամայնքային միավորումների կազմում 
ընդգրկված համայնքների միջին թիվը» ցուցիչների համար դեռևս վերջնական չեն 
սահմանվել գնահատման չափանիշներ, քանի որ դրանց սահմանումը մեծապես 
կախված է ինչպես ՀՀ վարչատարածքային հետագա բարեփոխումներից և 
հանրային կառավարման համակարգում ապակենտրոնացման սպասվելիք 
գործընթացներից, այնպես էլ այդ բնագավառում ձևավորված օրենսդրական 
դաշտի նպատակային կիրարկումից։ Չնայած 2018-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 
ընդունվել է «Միջհամայնքային միավորումների մասին» ՀՀ օրենքը8, մինչև 2020-ի 
ավարտը այդ օրենքով նախատեսված միջհամայնքային միավորումներ դեռևս չեն 
ձևավորվել։

Քանի որ 2020թ. ՏԻՏԻ գնահատման ժամանակ Մեթոդաբանության 
Աղյուսակներ 1-ում և 2-ում որևէ փոփոխություն կամ լրացում չի կատարվել, դրանք 
սույն գրքում չեն ներառվել՝ միայն հղում կատարելով Մեթոդաբանությանը:

Մեթոդաբանությամբ սահմանված բոլոր ցուցիչների գնահատման 
չափանիշները, դրանց հիմնավորումները, մեկնաբանությունները և 2018-2020թթ. 
գնահատման արդյունքները ներկայացվում են Աղյուսակներ 3-7-ում: Ընդ 
որում, ՏԻՏԻ ցուցիչների գնահատման չափանիշների սանդղակի ամենաբարձր 
աստիճանի (10=«կատարյալ») ընտրության հիմնավորումները ներկայացվում են 
սույն գրքի Հավելված 1-ում (Մեթոդաբանությունում բերված Հավելված 2-ի հիման 
վրա):

Ի վերջո, գնահատված ցուցիչների արժեքների թվաբանական միջինացմամբ՝ 
ըստ ՏԻ բնագավառների, հաշվարկվել է ՀՀ 2020թ. ՏԻՏԻ-ն։ Վերջին 3 տարիների 
(2018-2020թթ.) ՏԻՏԻ գնահատված արդյունքները ամփոփվել, համադրվել և 
ներկայացվում են Աղյուսակ 8-ում: 

6 Յուրաքանչյուր ցուցիչի համար սահմանվել և կիրառվել են այդ ցուցիչին բնորոշ գնահատման չափանիշներ, 
ինչպես նաև յուրաքանչյուր տարի դրանք գնահատելիս տրվում են համապատասխան հիմնավորումներ և 
մեկնաբանություններ։
7Բոլոր ցուցիչները գնահատվում են 0-10 բալանոց գնահատման սանդղակով՝ կիրառելով ցուցիչների 
գնահատման չափանիշները։
8«Միջհամայնքային միավորումների մասին» ՀՀ օրենք, 07.03.2018թ., ՀՕ-146-Ն
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ՀՀ և ԵՄ անդամ երկրների ՀՆԱ-ների և այլ ցուցանիշների 

համադրելիության ապահովումը 2020 թվականին

Մեթոդաբանությունում ներկայացված է ՀՀ և ԵՄ անդամ երկրների ՀՆԱ-
ների և այլ ցուցանիշների համադրելիության ապահովման սկզբունքը, որը 
հնարավորություն է տալիս ՀՀ ՏԻՏԻ հաշվարկման ժամանակ օգտագործված 
տվյալները և ցուցիչները համեմատել ԵՄ անդամ երկրների համապատասխան 
տվյալների և ցուցիչների հետ: Ստորև ներկայացվում է այս սկզբունքի կիրառման 
արդյունքը 2020թ-ի համար:

Ըստ Համաշխարհային բանկի տվյալների՝ 2020-ին Հայաստանի և ԵՄ անդամ 
երկրների մեկ շնչի հաշվով անվանական ՀՆԱ-ն (ընթացիկ գներով) միջինում 
համապատասխանաբար կազմել են 4,267.5 (2016-ին՝ 3,606.0, 2017-ին՝ 3,936.8, 
2018-ին՝ 4,212.1, 2019-ին՝ 4,622.7) ԱՄՆ դոլար և 33,927.7 (2016-ին՝ 32,059.0, 
2017-ին՝ 33,715.1, 2018-ին՝ 36,531.7, 2019-ին՝ 34,843.3) ԱՄՆ դոլար9:

2020թ-ի համար մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն Հայաստանում կազմել է ԵՄ անդամ 
երկրների մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ների միջինի մոտ 12.58 (2016-ին՝ 11.25, 2017-ին՝ 
11.68%, 2018-ին` 11.53%, 2019-ին՝ 13.27%)՝ 

Հետևաբար, ԵՄ անդամ երկրների ազգային ֆինանսական հաշիվների 
ցուցանիշները դիտարկելիս, դրանք, ՀՀ համապատասխան ցուցանիշների հետ 
համադրելի դարձնելու նպատակով, նվազեցվել են մինչև դրանց սկզբնական 
արժեքների 12.58%-ը։ Այսպիսով միևնույն մակարդակի են բերվել ԵՄ անդամ 
երկրների և ՀՀ տնտեսական զարգացածության տարբեր մակարդակները՝ 
տվյալները և սահմանված ցուցիչները հնարավորինս համադրելի դարձնելով ԵՄ 
անդամ երկրների նույնանուն տվյալների և ցուցիչների հետ։

ՀՀ 2020թ. ՏԻՏԻ հաշվարկման արդյունքները և դրանց համառոտ 

վերլուծությունը

Նախորդ 6 տարիների՝ 2015-2020թթ. ՏԻՏԻ գնահատման ընդհանրացված 
արդյունքներն՝ ըստ ՏԻ բնագավառների, ներկայացվում են ստորև աղյուսակում։

9 Տե՛ս http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AM-EU 

×100% = 12.58% 
$ 4,267.5 (ՀՀ մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ) 

$ 33,927.7 (ԵՄ երկրների մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ) 
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Աղյ�սակ. ՏԻՏԻ գնահատման արդյ�նքները՝ ըստ ՏԻ բնագավառների   

(2015-2019թթ.) ֊ մեջտեղով դնել

Հ/հ ՏԻ 

բնագավառը

Ց� ցիչների 

քանակը

2015թ. 

մի ջին 

գնահատ.

(0-10 բալ)

2016թ. 

մի ջին 

գնահատ.

(0-10 բալ)

2017թ. 

մի ջին 

գնահատ.

(0-10 բալ)

2018թ. 

մի ջին 

գնահատ.

(0-10 բալ)

2019թ. 

մի ջին 

գնահատ.

(0-10 բալ)

2020թ. 

մի ջին 

գնահատ.

(0-10 բալ)

1 ՏԻ բարեփո-
խG մն եր 10 4.7 4.9 5.0 4.5 4.8 4.7

2

Համայնքի 
սեփա-
կանG թյG ն, 
զարգացման 
ծրագրեր և 
ֆինանսներ

18 4.1 3.8 3.4 3.5 4.2 3.9

3
Տեղական 
ժողովրդա-
վարG թյG ն

8 3.9 4.0 4.4 4.4 4.9 5.4

4 Համայնքի 
կառավարG մ 4 5.8 5.0 5.3 5.0 5.5 5.3

5

Համայնքային 
(հանրային 
բնG յթի) ծա-
ռայG թյG նների 
մատG ցG մ

12 3.5 3.8 3.9 4.1 4.6 4.4

ՏԻ բնագա-

վառների 

գնահատա-

կանների 

մի ջինը (ՏԻՏԻ)

52 4.40 4.30 4.40 4.30 4.80 4.73

ՀՀ 2020թ. ՏԻՏԻ գնահատման արդյունքների մանրամասն վերլուծությունը 
և համեմատությունը 2018-2019թթ. ՏԻՏԻ գնահատման արդյունքների հետ 
ներկայացված է «Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում, 2020թ., 
Գիրք 13» տարեկան զեկույցի 8-րդ բաժնում (www.cfoa.am)։ Ստորև բերվում է 
այդ վերլուծության ու համեմատության համառոտ նկարագրությունը և արված 
հիմնական եզրակացությունները։

«ՏԻ բարեփոխումներ» բնագավառում սահմանված 10 ցուցիչների 
գնահատման արդյունքում, 2020թ. միջին գնահատականը կազմել է 4.7 բալ, որը 
հավասար է 2015թ. միջին գնահատականին (4.7 բալ), 0.2 բալով զիջում է 2016թ. 
միջին գնահատականին (4.9 բալ), 0.3 բալով՝ 2017թ. միջին գնահատականին (5.0 
բալ), 0.2 բալով գերազանցում է 2018թ. միջին գնահատականին (4.5 բալ) և 0.1 
բալով զիջում է 2019թ. միջին գնահատականին (4.8 բալ)։  

2019-ի նկատմամբ 2020-ին արձանագրված նվազումը պայմանավորված 
է հիմնականում մեկ հանգամանքով՝ 2020-ին նվազել է միջհամայնքային 
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համագործակցության կառույցներում ընդգրկված համայնքների տեսակարար 
կշիռը ՀՀ համայնքների ընդհանուր թվի մեջ (2019թ.՝ 20.7%, 2020թ.՝ 19.0%) (տե՛ս 

Աղյուսակներ 3ա և 3բ)։
«Համայնքի սեփականություն, զարգացման ծրագրեր և ֆինանսներ» 

բնագավառում սահմանված 18 ցուցիչների գնահատման արդյունքում, 2020թ. 

միջին գնահատականը կազմել է 3.9 բալ, որը 0.1-0.5 բալով գերազանցում է 2016-
2018թթ. միջին գնահատականներին (3.4-3.8 բալ), սակայն 0.2-0.3 բալով զիջում է 
2015թ. (4.1 բալ) և 2019թ. (4.2 բալ) միջին գնահատականներին։ 

2019-ի համեմատ 2020-ին բնագավառի միջին գնահատականի վրա բացասական 
ազդեցությունը պայմանավորված է մի քանի հանգամանքներով՝ խիստ նվազել 
են ՀՀ համայնքների (ներառյալ Երևանի) բյուջեների եկամուտների (101.0%-ից 
իջնելով 89.7%-ի) և ծախսերի (88.0%-ից իջնելով 72.6%-ի) հանրագումարների 
փաստացի կատարման տոկոսները հաստատված պլանների նկատմամբ, ինչպես 
նաև նվազել են ՀՀ համայնքների (ներառյալ Երևանի) բյուջեների սեփական 
եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (համայնքների 
ֆինանսական անկախությունը կամ ինքնուրույնությունը) (33.6%-ից իջնելով 29.6%-
ի) և ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսերի հանրագումարի տեսակարար կշիռը 
ՀՀ համախմբված բյուջեի ընդհանուր ծախսերում (8.0%-ից իջնելով 7.2%-ի) (տե՛ս 

Աղյուսակներ 4ա և 4բ)։
«Տեղական ժողովրդավարություն» բնագավառում սահմանված 8 ցուցիչների 

գնահատման արդյունքում, 2020թ. միջին գնահատականը կազմել է 5.4 բալ, 

որը  0.5-1.5 բալով գերազանցում է նախորդ 5 տարիների՝ 2015-2019թթ. միջին 
գնահատականներին (3.9-4.9 բալ)։ 

2019թ. նկատմամբ 2020թ. միջին գնահատականի էական աճը պայմանավորված 
է այս բնագավառի մի քանի ցուցիչների գնահատականների նկատելի աճով10 (տե՛ս 

Աղյուսակ 5)։ 
«Համայնքի կառավարում» բնագավառում սահմանված 4 ցուցիչների 

գնահատման արդյունքում, 2020թ. միջին գնահատականը կազմել է 5.3 բալ, որը 
0.5 բալով զիջում է 2015թ. միջին գնահատականին (5.8 բալ), 0.2 բալով՝ 2019թ. 
միջին գնահատականին (5.5 բալ), հավասար է 2017թ. միջին գնահատականին (5.3 
բալ), և 0.3 բալով գերազանցում է 2016թ. և 2018թ. միջին գնահատականներին 
(5.0 բալ)։ 

2019թ. նկատմամբ 2020-ին արձանագրված նվազումը հիմնականում 
պայմանավորված է մեկ հանգամանքով՝ նկատելիորեն նվազել է տվյալ տարվա 
ընթացքում վերապատրաստված համայնքային ծառայողների (ներառյալ Երևանի) 

10 Թռիչքային աճել են տվյալ տարում ՀՀ համայնքների ընդհանուր թվի մեջ այն համայնքների տեսակարար 
կշիռը (0.6%-ից բարձրանալով 21.7%-ի) և ՀՀ բնակչության ընդհանուր թվում այն համայնքների բնակիչների 
ընդհանուր թվի տեսակարար կշիռը (43.0%-ից բարձրանալով 91.3%-ի), որտեղ համայնքի ավագանG  
ընտրG թյG ններն անց են կացվG մ համամասնական ընտրակարգով, ինչպես նաև աճել են տվյալ տարվա 
ընթացքում կայացած ՏԻՄ-երի ընտրությունների ժամանակ բնակիչների մասնակցության միջին մակարդակը 
(48.6%-ից բարձրանալով 56.2%-ի) և պաշտոնական համացանցային կայք ունեցող համայնքների 
տեսակարար կշիռը համայնքների ընդհանուր թվի մեջ (79.5%-ից բարձրանալով 81.8%-ի)։
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տեսակարար կշիռը նրանց ընդհանուր թվի մեջ (19.5%-ից իջնելով 11.4%-ի) (տե՛ս 
Աղյուսակ 6)։

«Համայնքային (հանրային բնույթի) ծառայությունների մատուցում» 

բնագավառում սահմանված 12 ցուցիչների գնահատման արդյունքում, 2020թ. 

միջին գնահատականը կազմել է 4.4 բալ, որը 0.3-0.9 բալով գերազանցում է 
2015-2018թթ. միջին գնահատականներին (3.5-4.1 բալ) և 0.2 բալով զիջում է 2019թ. 
միջին գնահատականին (4.6 բալ)։  

2019թ. նկատմամբ 2020-ին արձանագրված նվազումը հիմնականում 
պայմանավորված է երկու հանգամանքներով՝ կտրուկ նվազել են աղբահանության 
ծառայություն մատուցող  համայնքների տեսակարար կշիռը  համայնքների  ընդ-
հանուր թվի մեջ (88.4%-ից իջնելով 69.0%-ի) և ՏԻՄ-երի կողմից ջրամատակարար-
ման ծառայություն ստացող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ՀՀ բնակավայրերի 
ընդհանուր թվի մեջ (56.7%-ից իջնելով 38.8%-ի) (տե՛ս Աղյուսակ 7)։ 

Այսպիսով, ՏԻ ընդհանրացված 5 բնագավառներում միասին վերցրած՝ 
սահմանված 52 ցուցիչների գնահատման արդյունքում, 2020-ին ՀՀ ՏԻՏԻ-ն 

կազմել է 4.7 բալ, որը  զգալիորեն գերազանցում է 2015-2018թթ. ՏԻՏԻ-ներին 
(2015թ.՝ 4.4 բալ, 2016թ.՝ 4.3 բալ, 2017թ.՝ 4.4 բալ, 2018թ.՝ 4.3 բալ) և մոտ 0.1 բալով 
զիջում է 2019-ի ՏԻՏԻ-ին (4.8 բալ)։ 2019թ. նկատմամբ 2020թ. ՏԻՏԻ նվազագույն 
նվազումը պայմանավորված է ՏԻ ընդհանրացված բոլոր 5 բնագավառներում էլ 
սահմանված մեկ կամ մի քանի ցուցիչների 2020թ. գնահատականների որոշակի 
նվազումով (տե՛ս Աղյուսակ 8)։

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ՀՀ ՏԻՏԻ-ի ամենամյա գնահատումն ունի ՏԻ համակարգի մոնիթորինգի 
և ախտորոշման նպատակ՝ հնարավորություն տալով վերհանելու ՀՀ ՏԻ 
համակարգում առկա խնդիրները և բացերը, դրանք համակարգված կերպով 
ըմբռնելու և ուղղորդված քաղաքականությամբ դրանց համապատասխան 
լուծումներ գտնելու միտումով: 

ՀՀ ՏԻՏԻ հաշվարկումն արդեն 6 տարիների՝ 2015-2020թթ. համար 
հնարավորություն է տալիս համեմատել և վերլուծել այդ տարիներին ՀՀ ՏԻ 
համակարգում կատարված փոփոխությունները և տրված գնահատականները՝ 
ՏԻ բնագավառի հետագա զարգացումների վերաբերյալ պատկան մարմիններին 
և շահագրգիռ հանրությանը համապատասխան եզրակացություններ ու 
առաջարկություններ ներկայացնելու համար։
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ԱՂՅVՍԱԿՆԵՐ

Ստորև ներկայացվ%մ են Աղյ%սակներ 1-8-ի բովանդակ%թյ%նը.

Աղյ%սակ 1. ՏԻՏԻ գործառ%յթներն % ց%ցիչներն՝ ըստ ՏԻ բնագավառների

Տե՛ս ՀՀ տեղական ինքնակառավարման տարեկան ինդեքս, Մեթոդա-
բանGթյGն, 2015 և 2016, Գիրք 1, ԱղյGսակ 1։

Աղյ%սակ 2. ՏԻՏԻ ց%ցիչների համապատասխան%թյան ստ%գ%մը 

տեղական մակարդակ%մ նորար%թյան և պատշաճ կառավարման 12 

սկզբ%նքներին

Տե՛ս ՀՀ տեղական ինքնակառավարման տարեկան ինդեքս, Մեթոդա-
բանGթյGն, 2015 և 2016, Գիրք 1, ԱղյGսակ 2։

Աղյ% սակ 1. Սահմանված գործառG յթներն G  
ցG ցիչներն՝ ըստ ՏԻ բնագավառների 

Աղյ% սակ 2. ՑG ցիչների 
համապատասխանG թյան ստG գG մը պատշաճ 
կառավարման 12 սկզբG նքներին

Աղյ% սակներ 3 - 7. ՑG ցիչների գնահատG մն ՝ 
ըստ ՏԻ բնագավառների և գործառG յթների

Աղյ% սակ 8. ՏԻՏԻ հաշվարկG մը ՏԻ 
բնագավառներG մ՝ ըստ գործառG յթների և 
ցG ցիչների գնահատման արդյG նքների, 2018թ., 
2019թ. և 2020թ. համար



—
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4
 —

   

Աղյ�սակներ 3-7. ՏԻՏԻ ց�ցիչների գնահատ�մն՝ ըստ ՏԻ բնագավառների և գործառ�յթների

Աղյ�սակ 3ա. Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխ�մներ 

№ Ց� ցիչի անվան� մը
2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն երՑԱ* ՑԳ* ՑԱ* ՑԳ* ՑԱ* ՑԳ*

Բնագավառի անվան� մը. I. Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխ� մն եր

Գործառ� յթի անվան� մը. I.1. Բարեփոխ� մն երի իրավական և ծրագրային գնահատ� մ

1

Տեղական 
ինքնակառավարման 
բնագավառի 
օրենսդրG թյան 
համապատասխա-
նG թյG նը ՀՀ 
ՍահմանադրG թյանը 
(սահմանադրական 
դրG յթների 
իրավակիրառG թյան 
աստիճանը ՀՀ 
օրենսդրG թյG նG մ), %

58.0% 6 65.0% 7 65.0% 7

10 Կատարյալ 100% Հիմք է ընդG նվել ՀՀ 
ՍահմանադրG թյան 
9-րդ գլխի մի  շարք 
իրավակարգավորող դրG յթների 
անհամապատասխանG թյG նը 
օրենսդրական մակարդակG մ: 
Այդ դրG յթներն են` 182-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասը, 186-րդ 
հոդվածի 1-ին մասը և 188-րդ 
հոդվածի 1-ին մասը: 

9 Շատ լավ 85 - 100 %
8 Լավ 70 - 85 %
7 Բավականին լավ 60 - 70 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50 - 60 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40 - 50 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30 - 40 %
3 Բավականին վատ 20 - 30 %
2 Վատ 10 - 20 %
1 Շատ վատ 0 - 10 %
0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%

 

2

Տեղական 
ինքնակառավար-
ման բնագավառի 
օրենսդրG թյան 
համապատասխա-
նG թյG նը Տեղական 
ինքնակառավարման 
եվրոպական խարտիային 
(ՏԻԵԽ-ի դրG յթների 
իրավակիրա ռG թյան 
աստիճանը ՀՀ 
օրենսդրG թյG նG մ), %

69.0% 7 69.0% 7 69.0% 7

10 Կատարյալ 100% Հիմք է ընդG նվել ՏԻԵԽ-ի որոշ 
իրավակարգավորող դրG յթների 
անհամապատասխանG թյG նը 
կամ մասնակի 
համապատասխանG թյG նը 
ազգային օրենսդրG թյան 
մակարդակG մ: Այդ դրG յթներն 
են՝ 5-րդ, 9-րդ և 10-րդ 
հոդվածների դրG յթները: 

9 Շատ լավ 85 - 100 %
8 Լավ 70 - 85 %
7 Բավականին լավ 60 - 70 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50 - 60 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40 - 50 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30 - 40 %
3 Բավականին վատ 20 - 30 %
2 Վատ 10 - 20 %
1 Շատ վատ 0 - 10 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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№ Ց� ցիչի անվան� մը
2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն երՑԱ* ՑԳ* ՑԱ* ՑԳ* ՑԱ* ՑԳ*

3

Տեղական 
ինքնակառավարման 
բնագավառG մ ՀՀ 
կառավարG թյան 
հեռանկարային 
և մի ջնաժամկետ 
ծրագրերով 
նախատեսված 
պարտավորG թյG նների 
իրականացման 
մակարդակը, %

58.0% 6 65.0% 7 62.0% 7

10 Կատարյալ 100% Հիմք են ընդG նվել ՀՀ 2014-
2025թթ. հեռանկաային 
զարգացման ռազմավարական 
ծրագիրը, ՀՀ կառավարG թյան 
ծրագրի 2020թ. կատարման 
ընթացքի և արդյG նքների մասին 
զեկG յցը և 2020թ. պետական 
բյG ջեի կատարման վերաբերյալ 
հաշվետվG թյG նը։

9 Շատ լավ 85 - 100 %
8 Լավ 70 - 85 %
7 Բավականին լավ 60 - 70 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50 - 60 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40 - 50 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30 - 40 %
3 Բավականին վատ 20 - 30 %
2 Վատ 10 - 20 %
1 Շատ վատ 0 - 10 %
0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%

 

4

Տեղական 
ինքնակառավարման 
բնագավառի 
պետական լիազոր 
մարմն ի՝ ՀՀ ՏԿԶՆ 
տարեկան ծրագրերով 
նախատեսված 
ծրագրերի, 
մի ջոցառG մն երի 
իրականացման 
մակարդակը, %

58.0% 6 66.0% 7 63.0% 7

10 Կատարյալ 100% Հիմք են ընդG նվել ՀՀ 
կառավարG թյան ծրագրի 
2020թ. կատարման ընթացքի և 
արդյG նքների մասին զեկG յցը 
և 2020թ. պետական բյG ջեի 
կատարման վերաբերյալ 
հաշվետվG թյG նը։ Պետական 
լիազոր մարմն ի կողմի ց 
2020-ին ՀՀ կառավարG թյան 
հաստատմանն են ներկայացվել 
մի  շարք օրենսդրական  ակտերի 
նախագծեր:

9 Շատ լավ 85 - 100 %
8 Լավ 70 - 85 %
7 Բավականին լավ 60 - 70 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50 - 60 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40 - 50 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30 - 40 %
3 Բավականին վատ 20 - 30 %
2 Վատ 10 - 20 %
1 Շատ վատ 0 - 10 %
0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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№ Ց� ցիչի անվան� մը
2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն երՑԱ* ՑԳ* ՑԱ* ՑԳ* ՑԱ* ՑԳ*

Գործառ� յթի անվան� մը. I.2. Միջազգային պարտավոր� թյ� նների կատար� մ

5

Տեղական 
ինքնակառավարման 
բնագավառG մ Եվրոպայի 
խորհրդի, ԵԽ Տեղական 
և տարածաշրջանային 
իշխանG թյG նների 
կոնգրեսի առջև 
Հայաստանի ստանձնած 
պարտավորG թյG նների 
իրականացման 
մակարդակը, %

68.0% 7 68.0% 7 68.0% 7

10 Կատարյալ 100% Հիմք է ընդG նվել 
«ՀայաստանG մ ՏԻԵԽ-ի 
մոնիտորինգային զեկG յցի 
և հանձնարարականների 
նախագիծը» փաստաթG ղթը: 
ԶեկG ցողներն արձանագրել են 
մի  շարք խնդիրներ՝ կապված 
համայնքների մի ավորման 
գործընթացG մ համայնքների 
հետ խորհրդակցման՝ 
օրենքով երաշխավորված, 
կանոնավոր, հստակ և 
թափանցիկ գործընթացի 
բացակայG թյան, ինչպես նաև 
ՏԻՄ-երի լիազորG թյG նների 
նեղ շրջանակի և ոչ բավարար 
ֆինանսական ռեսG րսների, 
լիազորG թյG նները բաշխելիս 
սG բսիդիարG թյան սկզբG նքի 
պահպանման, վարչական 
վերահսկողG թյան լայն 
շրջանակի հետ։

9 Շատ լավ 85 - 100 %

8 Լավ 70 - 85 %

7 Բավականին լավ 60 - 70 %

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50 - 60 %

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40 - 50 %

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30 - 40 %

3 Բավականին վատ 20 - 30 %

2 Վատ 10 - 20 %

1 Շատ վատ 0 - 10 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%

 * Նշ� մ. Այստեղ և հաջորդող աղյ. սակներ. մ ՑԱ = ց. ցիչի արժեքը, ՑԳ = ց. ցիչի գնահատականը:
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Աղյ�սակ 3բ. Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխ�մներ 

№
Ց� ցիչի 

անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը
Ց� ցիչի գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի 

գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն եր
ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

Բնագավառի անվան� մը. I. Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխ� մն եր

Գործառ� յթի անվան� մը. I.3. Վարչատարածքային բարեփոխ� մն եր

6

ՀՀ մե կ 
համայնքի 
(առանց Երևանի) 
բնակչG թյան 
մի ջին թիվը, 
մարդ

3760 5 3744 5 3883 5

10 Կատարյալ 16001-ից 19000 մարդ 2019թ-ի հG նվարի 
1-ի դրG թյամբ, ՀՀ 
բնակչG թյG նը` առանց 
Երևան քաղաքի, 1883.5 
հազ. մարդ է եղել, 
2020թ-ի հG նվարի 1-ի 
դրG թյամբ՝ 1875.2 հազ. 
մարդ, 2021թ-ի հG նվարի 
1-ի դրG թյամբ՝ 1871.6 
հազ. մարդ։
2018-ին ՀՀ-G մ եղել է 
502 համայնք, նG յնը նաև 
2019 թվականին։ 2020թ-
ին համայնքները 483-ն 
են եղել։
Հետևաբար, առանց 
Երևանի, ՀՀ մե կ 
համայնքի  բնակչG թյան 
մի ջին թիվը կազմG մ է՝
2018թ-ի համար՝ 1883.5 
հազ. մարդ/501 = 3760 
մարդ,
2019թ-ի համար՝ 1875.2 
հազ. մարդ/501 = 3743 
մարդ,
2020թ-ի համար՝ 1871.6 
հազ. մարդ/482 = 3883 
մարդ
ԱղբյG րը՝ armstat.am

9 Շատ լավ 12001-ից 16000 մարդ / 19001 -ից 
23000 մարդ

8 Լավ 8201-ից 12000 մարդ / 23001-ից 
26000 մարդ

7 Բավականին լավ 5601-ից 8200 մարդ / 26001-ից 
29000 մարդ

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 4201-ից 5600 մարդ / 29001-ից 
35000 մարդ

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 3001-ից 4200 մարդ / 35001-ից 
42000 մարդ

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 2101-ից 3000 մարդ / 42001-ից 
50000 մարդ

3 Բավականին վատ 1501-ից 2100 մարդ / 50001-ից 
ավելի մարդ

2 Վատ 1001-ից 1500 մարդ

1 Շատ վատ 1000-ից քիչ

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0
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№
Ց� ցիչի 

անվան� մը

2018 2019 2020
Գնահատման 

սանդղակը

Ց� ցիչի գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի 

գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն եր
ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

7

ՀՀ մե կ համայնքի 
վարչական 
տարածքի մի ջին 
չափը, կմ2

56.7 5 56.7 5 58.9 5

10 Կատարյալ 270.01-ից 330 կմ2 ՀՀ տարածքը, առանց 
Սևանա լճի, 28467 քառ. 
կմ է։
2018-2019 թթ-ին ՀՀ-G մ 
եղել է 502 համայնք, 
2020թ-ին՝ 483 համայնք։
Հետևաբար, ՀՀ մե կ 
համայնքի վարչական 
տարածքի մի ջին չափը՝
2018-2019թթ-ին` 28467 
քառ.կմ / 502 = 56.7 քառ. 
կմ
2020թ-ին՝ 28467 քառ.կմ 
/ 483 = 58.9 քառ. կմ
ԱղբյG րը՝ armstat.am

9 Շատ լավ 200.01-ից 270 կմ2 / 330.01-ից 400կմ2

8 Լավ 140.01-ից 200 կմ2 / 400.01-ից 510 կմ2

7 Բավականին լավ 90.01-ից 140 կմ2 / 510.01-ից 670 կմ2

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 60.01-ից 90 կմ2 / 670.01-ից 880 կմ2

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40.01-ից 60կմ2 / 880.01-ից 1150 կմ2

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 20.01-ից 40 կմ2 / 1150.01-ից 1500 կմ2

3 Բավականին վատ 10.01-ից 20 կմ2 / 1500.01 կմ2-ից մե ծ
2 Վատ 3.01-ից 10 կմ2

1 Շատ վատ 3 կմ2-ից փոքր

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0

Գործառ� յթի անվան� մը. I.4. Միջհամայնքային համագործակց� թյ� ն

8

Միջհամայնքային 
համագործակ-
ցG թյան 
կառG յցնե րG մ 
ընդգրկված 
համայնքների 
տեսակարար 
կշիռը ՀՀ 
համայնքների 
ընդհա նG ր թվի 
մե ջ, %

35.3% 4 20.7% 3 20.7% 3

10 Կատարյալ Բարձր է 90%-ից 2018-2019թթ-ին 
մի ջհամայնքային 
համագործակցG թյան 
կառG յց-ներG մ ընդգրկված 
են եղել 104 համանյք,  
2020թ-ին՝ 92 համայնք։
2018-2019թթ-ին ՀՀ-G մ 
եղել է 502 համայնք, 
2020թ-ին՝ 483 համայնք։
Հետևաբար, ՄՀԿ-ներG մ 
ընդգրկված համայնքների 
տեսակարար կշիռը կլինի՝
2018-2019թթ-ի համար՝ 104 
/ 502 * 100% = 20.7%
2020թ-ի համար՝ 92 / 483 * 
100% = 19.0%
ԱղբյG րը՝ ՀՀ ՏԿԵՆ

9 Շատ լավ 80-ից 90%

8 Լավ 70-ից 80%

7 Բավականին լավ 60-ից 70%

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50-ից 60%

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40-ից 50%

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30-ից 40%

3 Բավականին վատ 20-ից 30%

2 Վատ 10-ից 20%

1 Շատ վատ 0-ից 10%

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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№
Ց� ցիչի 

անվան� մը

2018 2019 2020
Գնահատման 

սանդղակը

Ց� ցիչի գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի 

գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն եր
ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

9

Կամավոր 
հիմG նքներով 
ձևավորված 
մի ջհամայնքային 
մի ավորG մն երի 
կազմG մ 
ընդգրկված 
համայնքների 
մի ջին թիվը, 
համայնք

0 0 0 0 0 0

10 Կատարյալ 18-ից ավելի համայնք ՑG ցիչի գնահատման 
չափանիշների 
ընտրG թյG նը 
մե ծապես կախված է 
վարչատարածքային 
բարեփոխG մն երից։ 
Վերջինիս ավարտից 
հետո հստակորեն 
կձևակերպվի 
գնահատման 
չափանիշների 
սանդղակը։
2018-2020 
թվականներին 
կամավոր սկզբG նքով 
մի ջհամայնքային 
մի ավորG մն եր չեն 
ձևավորվել։

9 Շատ լավ 17-ից 18 համայնք

8 Լավ 15-ից 16 համայնք

7 Բավականին լավ 13-ից 14 համայնք

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 11-ից 12 համայնք

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 9-ից 10 համայնք

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 7-ից 8 համայնք

3 Բավականին վատ 5-ից 6 համայնք

2 Վատ 3-ից 4 համայնք

1 Շատ վատ 2 համայնք

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0-ից 1 համայնք

 

10

Օրենքով 
ձևավորված 
մի ջհամայնքային 
մի ավորG մն երի 
կազմG մ 
ընդգրկված 
համայնքների 
մի ջին թիվը

0 0 0 0 0 0

10 Կատարյալ 18-ից ավելի համայնք ՑG ցիչի գնահատման 
չափանիշների 
ընտրG թյG նը 
մե ծապես կախված է 
վարչատարածքային 
բարեփոխG մն երից։ 
Վերջինիս ավարտից 
հետո հստակորեն 
կձևակերպվի 
գնահատման 
չափանիշների 
սանդղակը։
2018-2020 
թվականներին օրենքով 
մի ջհամայնքային 
մի ավորG մն եր չեն 
ձևավորվել։

9 Շատ լավ 17-ից 18 համայնք

8 Լավ 15-ից 16 համայնք

7 Բավականին լավ 13-ից 14 համայնք

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 11-ից 12 համայնք

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 9-ից 10 համայնք

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 7-ից 8 համայնք

3 Բավականին վատ 5-ից 6 համայնք

2 Վատ 3-ից 4 համայնք

1 Շատ վատ 2 համայնք

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0-ից 1 համայնք
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Աղյ�սակ 4ա. Համայնքի սեփական�թյ�ն, զարգացման ծրագրեր և ֆինանսներ

№ Ց�ցիչի անվան�մը
2018 2019 2020 Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն եր

ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

Բնագավառի անվան� մը. II. Համայնքի սեփական� թւն, զարգացման ծրագրեր և ֆինանսներ

Գործառ� յթի անվան� մը. II.1. Համայնքի սեփական� թյան գ� յք

11

ՀՀ համայնքների 
(ներառյալ Երևանի) 
բյG ջեների ոչ 
ֆինանսական 
ակտիվն երի 
գծով  ծախսերի 
տեսակարար 
կշիռն ընդհանG ր 
ծախսերG մ, %

11.9% 3 19.5% 4 26.9% 4

10 Կատարյալ > 45.0 % ՏեղեկատվG թյան աղբյG րը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. 
բյG ջեների ամփոփ տվյալներ, 
www.minfi n.am : Հաշվարկման 
մե կնաբանG թյG նը՝ 
Գ=Ա / Բ x 100%,                                                                                   
որտեղ  2018-ի համար՝ 
Ա=14,048,602.3 հազ. դրամ, 
Բ=118,386,120.4 հազ. դրամ, 2019-
ի համար՝ Ա=25,916,517.0  հազ. 
դրամ, Բ= 132,895,904.5 հազ. 
դրամ, 2020-ի համար՝ 
Ա=37,178,887.6 հազ. դրամ, 
Բ=138,352,658.8 հազ. դրամ։

9 Շատ լավ 40.1 - 45.0 %
8 Լավ 35.1 - 40.0 %
7 Բավականին լավ 30.1 - 35.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 25.1 - 30.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 20.1 - 25.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 15.1 - 20.0 %
3 Բավականին վատ 10.1 - 15.0 %
2 Վատ 5.1 - 10.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 5.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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ՀՀ համայնքների 
(առանց Երևանի) 
բյG ջեների ոչ 
ֆինանսական 
ակտիվն երի 
գծով  ծախսերի 
տեսակարար 
կշիռն ընդհանG ր 
ծախսերG մ, %

18.4% 4 27.9% 6 37.9% 8

10 Կատարյալ > 45.0 % ՏեղեկատվG թյան աղբյG րը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. 
բյG ջեների ամփոփ տվյալներ, 
www.minfi n.am, www.yerevan.am : 
Հաշվարկման մե կնաբանG թյG նը՝                                      
Գ=Ա / Բ x 100%,                                          
որտեղ 2018-ի համար՝ 
Ա=10,217,076.3 հազ. դրամ, 
Բ=55,577,281.2 հազ. դրամ, 
2019-ի համար՝ Ա=18,467,827.7  
հազ. դրամ, Բ=66,135,119,5 հազ. 
դրամ, 
2020-ի համար՝ Ա=28,061,077.3 
հազ. դրամ, Բ=74,051,833.2 հազ. 
դրամ։

9 Շատ լավ 40.1 - 45.0 %
8 Լավ 35.1 - 40.0 %
7 Բավականին լավ 30.1 - 35.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 25.1 - 30.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 20.1 - 25.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 15.1 - 20.0 %
3 Բավականին վատ 10.1 - 15.0 %
2 Վատ 5.1 - 10.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 5.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%

 



     —
 2

1
 —

   

№
Ց�ցիչի 

անվան�մը

2018 2019 2020 Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն եր

ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

Գործառ� յթի անվան� մը. II.2. Համայնքի զարգացման ծրագիր և բյ� ջե (բյ� ջետավար� մ և պլանավոր� մ)
  -              
Գործառ� յթի անվան� մը. II.3. Համայնքի բյ� ջետային եկամ� տներ
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ՀՀ համայնքների 
բյG ջեների 
եկամG տների 
հանրագG մարի 
տեսակարար կշիռը 
ՀՀ համախմբված 
բյG ջեի ընդհանG ր 
եկամG տներG մ, %

9.2% 3 8.9% 3 9.7% 3

10 Կատարյալ > 25․0 % ՏեղեկատվG թյան աղբյG րը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. 
բյG ջեների ամփոփ տվյալներ, 
www.minfi n.am : ԵՄ անդամ 
երկրների նG յն ցG ցիչի արժեքների 
մի ջինը 2015թ. տվյալներով 
կազմG մ է մոտ 24.8 %), http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu : 
Հաշվարկման մե կնաբանG թյG նը՝                                      
Գ=Ա / Բ x 100%,                                                                                              
որտեղ  2018-ի համար՝ Ա=127.5 
մլրդ. դրամ,   Բ=1,384.5 մլրդ. 
դրամ, 2019-ի համար՝ Ա= 144.5 
մլրդ. դրամ,   Բ=1,614.9 մլրդ. դրամ, 
2020-ի համար՝ Ա=156.1 մլրդ.դրամ, 
Բ=1,608.7 մլրդ. դրամ։

9 Շատ լավ 22․6 - 25․0 %
8 Լավ 20․1 - 22․5 %
7 Բավականին լավ 17․6 - 20․0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 15․1 - 17․5 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 12․6 - 15․0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 10․1 - 12․5 % 
3 Բավականին վատ 7․6 - 10․0 % 
2 Վատ 5․1 - 7․5 % 
1 Շատ վատ 0.1 - 5․0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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ՀՀ համայնքների 
(ներառյալ Երևանի) 
բյG ջեների  
եկամG տների  
հանրագG մարի 
փաստացի 
կատարG մը 
հաստատված պլանի 
նկատմամբ, %

92.7% 7 93.1% 7 101.0% 10

10 Կատարյալ > 100․0 %

Տեղեկատվության աղբյուրը՝ 
համայնքների 2017-2019թթ․ 
բյուջեների ամփոփ տվյալներ, www.
minfin.am : Հաշվարկման 
մեկնաբանությունը՝ Գ=Ա / Բ x 100,                                                                                                    
որտեղ  2017-ի համար՝ 
Ա=126,554,009.6 հազ․ դրամ, 
Բ=136,557,862.6 հազ․ դրամ, 2018-
ի համար՝ Ա=127,474,811.4 հազ․ 
դրամ,   Բ=136,987,574.9 հազ․ 
դրամ,  2019-ի համար՝ 
Ա=144,463,370.9 հազ․ դրամ, 
Բ=143,102,061.5 հազ․ դրամ։

9 Շատ լավ 97․1 - 100․0 %
8 Լավ 94․1 - 97․0 % 
7 Բավականին լավ 91․1 - 94․0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 88․1 - 91․0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 85․1 - 88․0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 82․1 - 85․0 %
3 Բավականին վատ 79․1 - 82․0 %
2 Վատ 76․1 - 79․0 %
1 Շատ վատ < 76․0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%



—
 2

2
 —

   

№ Ց�ցիչի անվան�մը
2017 2018 2019 Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն եր

ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ
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ՀՀ համայնքների 
(առանց Երևանի) 
բյG ջեների  
եկամG տների  
հանրագG մարի 
փաստացի 
կատարG մը 
հաստատված պլանի 
նկատմամբ, % 103.5% 10 115.7% 10 123.8% 10

10 Կատարյալ > 100.0 % ՏեղեկատվG թյան աղբյG րը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. բյG ջեների 
ամփոփ տվյալներ, www.minfi n.am, 
www.armstat.am : ԵՄ անդամ երկրների 
նG յն ցG ցիչի արժեքը 2015թ. 
տվյալներով կազմG մ է մոտ $ 3528։ 
ՀՀ-ի և ԵՄ երկրների ՀՆԱ-ների 
համադրելիG թյան ինդեքսը կազմG մ է 
մոտ 11.25 %: Հաշվարկ՝ $3528 * 11.25% 
/ 100% = $397, http://appsso.eurostat.ec.
europa.eu : Հաշվարկման 
մե կնաբանG թյG նը՝  Գ=Ա / Բ / Դ,                                                                                                    
որտեղ 2018-ի համար՝ Ա=127.5 մլրդ. 
դրամ, Բ=2,965.1 հազ. մարդ, Դ=483 
դրամ, 2019-ի համար՝ Ա=144.5  մլրդ. 
դրամ, Բ=2959.2 հազ. մարդ, Դ=480 
դրամ, 2020-ի համար՝ Ա=156.1 մլրդ. 
դրամ, Բ=2,963.3 հազ. մարդ, Դ=489 
դրամ։

9 Շատ լավ 97.1 - 100.0 %
8 Լավ 94.1 - 97.0 % 
7 Բավականին լավ 91.1 - 94.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 88.1 - 91.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 85.1 - 88.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 82.1 - 85.0 %
3 Բավականին վատ 79.1 - 82.0 %
2 Վատ 76.1 - 79.0 %
1 Շատ վատ < 76.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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ՀՀ համայնքների 
(ներառյալ՝ Երևանի) 
բյG ջեների փաստացի 
եկամG տը մե կ շնչի 
հաշվով, ԱՄՆ դոլար

89.0 2 101.7 3 107.7 3

10 Կատարյալ > $ 400 Տեղեկատվության աղբյուրը՝ 
համայնքների 2017-2019թթ.բյուջեների 
ամփոփ տվյալներ, www.minfin.am, 
www.armstat.am : ԵՄ անդամ երկրների 
նույն ցուցիչի արժեքը 2015թ. 
տվյալներով կազմում է մոտ $ 3528։ 
ՀՀ-ի և ԵՄ երկրների ՀՆԱ-ների 
համադրելիության ինդեքսը կազմում է 
մոտ 11.25 %: Հաշվարկ՝ $3528 * 11.25% 
/ 100% = $397, http://appsso.eurostat.ec.
europa.eu: Հաշվարկման 
մեկնաբանությունը՝  Գ=Ա / Բ / Դ,                                                                                                    
որտեղ 2017-ի համար՝ Ա=126.6 մլրդ. 
դրամ,   Բ=2,972.9 հազ. մարդ, Դ=481 
դրամ, 2018-ի համար՝ Ա=127.5 մլրդ. 
դրամ, Բ=2,965.1 հազ. մարդ, Դ=483 
դրամ, 2019-ի համար՝ Ա=144.5  մլրդ. 
դրամ, Բ=2959.7 հազ. մարդ, Դ=480 
դրամ։

9 Շատ լավ $361 - $400
8 Լավ $316 - $360
7 Բավականին լավ $271 - $315
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ $226 - $270
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ $181 - $225
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ $136 - $180
3 Բավականին վատ $91 - $135
2 Վատ $46 - $90
1 Շատ վատ $01 - $45

0 ԳոյG թյG ն չG նի $0



     —
 2

3
 —

   

№ Ց�ցիչի անվան�մը
2018 2019 2020 Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն եր

ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ
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ՀՀ համայնքների 
(առանց Երևանի) 
բյG ջեների փաստացի 
եկամG տը մե կ շնչի 
հաշվով, ԱՄՆ դոլար

64.6 2 77.1 2 90.4 2

10 Կատարյալ > $ 400 Տեղեկատվության աղբյուրը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. 
բյուջեների ամփոփ տվյալներ, www.
minfin.am, www.yerevan.am, www.
armstat.am : ԵՄ անդամ երկրների 
նույն ցուցիչի արժեքը 2015թ. 
տվյալներով կազմում է մոտ $ 3528։ 
ՀՀ-ի և ԵՄ երկրների ՀՆԱ-ների 
համադրելիության ինդեքսը կազմում 
է մոտ 11.25 %: Հաշվարկ՝ $3528 * 
11.25% / 100% = $397, http://appsso.
eurostat.ec.europa.eu : Հաշվարկման 
մեկնաբանությունը՝                                      
Գ=Ա / Բ / Դ, որտեղ  2018-ի համար՝ 
Ա=58.8 մլրդ. դրամ,   Բ=1,885.0 
հազ. մարդ, Դ=483 դրամ, 2019-ի 
համար՝ Ա=69.4 մլրդ. դրամ, 
Բ=1,875.2 հազ. մարդ, Դ=480 դրամ, 
2020-ի համար՝ Ա=82.8 մլրդ. դրամ, 
Բ=1,871.6 հազ. մարդ, Դ=489 դրամ։                            

9 Շատ լավ $361 - $400
8 Լավ $316 - $360
7 Բավականին լավ $271 - $315
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ $226 - $270
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ $181 - $225
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ $136 - $180
3 Բավականին վատ $91 - $135
2 Վատ $46 - $90
1 Շատ վատ $01 - $45

0 ԳոյG թյG ն չG նի $0
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ՀՀ համայնքների 
բյG ջեների սեփական 
եկամG տների 
տեսակարար 
կշիռն ընդհանG ր 
եկամG տների մե ջ 
(համայնքների 
ֆինանսական 
անկախG թյG նը կամ 
ինքնG րG յնG թյG նը)

33.3% 4 33.6% 4 29.6% 3

10 Կատարյալ 90.1 - 100.0 % Տեղեկատվության աղբյուրը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. 
բյուջեների ամփոփ տվյալներ, www.
minfin.am : Հաշվարկման 
մեկնաբանությունը՝ Գ=Ա / Բ x 100%,                                                                                                    
որտեղ  2018-ի համար՝ Ա=42,390.5 
մլն. դրամ,   Բ=127,474.8. մլն. դրամ, 
2019-ի համար՝ Ա=48,567.7 մլն. 
դրամ, Բ=144,463.4 մլն. դրամ, 2020-
ի համար՝ Ա=46,256.3 մլն. դրամ, 
Բ=156,136.6 մլն. դրամ։

9 Շատ լավ 80.1 - 90.0 %
8 Լավ 70.1 - 80.0 %
7 Բավականին լավ 60.1 - 70.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50.1 - 60.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40.1 - 50.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 40.0 %
3 Բավականին վատ 20.1 - 30.0 %
2 Վատ 10.1 - 20.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 10.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%



—
 2

4
 —

   № Ց�ցիչի անվան�մը
2018 2019 2020 Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն եր

ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

Գործառ� յթի անվան� մը. II. 4. Փոխառ�  մի ջոցներ (Պարտքի կառավար� մ)
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ՀՀ համայնքների 
բյG ջեների 
փոխատվG թյG նների 
տեսակարար 
կշիռն ընդհանG ր 
մG տքերG մ, %

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0

10 Կատարյալ 5.1 - 6.0 % ՏեղեկատվG թյան աղբյG րը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. 
բյG ջեների ամփոփ տվյալներ, 
www.minfi n.am : ԵՄ անդամ 
երկրների նG յն ցG ցիչի արժեքների 
մի ջինը 2015թ. տվյալներով 
կազմG մ է մոտ 5.1%, http://appsso.
eurostat.ec.europa.eu : 
Հաշվարկման մե կնաբանG թյG նը՝ 
Գ=Ա / Բ x 100%,                                                                                                    
որտեղ  2018-ի համար՝ Ա=0.0 մլն. 
դրամ,   Բ=129,349.9 մլն. դրամ, 
2019-ի համար՝ Ա=0.0 մլն. դրամ, 
Բ=146,933.3 մլն. դրամ, 2020-ի 
համար՝ Ա=0.0 մլն. դրամ, 
Բ=156,136.6 մլն. դրամ։

9 Շատ լավ 4.1 - 5.0 %
8 Լավ 3.6 - 4.0 %
7 Բավականին լավ 3.1 - 3.5 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 2.6 - 3.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 2.1 - 2.5 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 1.6 - 2.0 %
3 Բավականին վատ 1.1 - 1.5 %
2 Վատ 0.6 - 1.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 0.5 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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ՀՀ համայնքների 
բյG ջեների վարկերի 
տեսակարար 
կշիռն ընդհանG ր 
մG տքերG մ, %

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0

10 Կատարյալ 24.1 - 27.0 % ՏեղեկատվG թյան աղբյG րը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. 
բյG ջեների ամփոփ տվյալներ, 
www.minfi n.am : ԵՄ անդամ 
երկրների նG յն ցG ցիչի արժեք-
ների մի ջինը 2015թ. տվյալներով 
կազմG մ է մոտ 26.5%, http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu : 
Հաշվարկման մե կնաբանG թյG նը՝                                      
Գ=Ա / Բ x 100%,                                                                                                    
որտեղ  2018-ի համար՝ Ա=0.0 մլն. 
դրամ,   Բ=129,349.9 մլն. դրամ, 
2019-ի համար՝ Ա=0.0 մլն. դրամ, 
Բ=146,933.3 մլն. դրամ, 2020-ի 
համար՝ Ա=0.0 մլն. դրամ, 
Բ=156,136.6 մլն. դրամ։

9 Շատ լավ 21.1 - 24.0 %
8 Լավ 18.1 - 21.0 %
7 Բավականին լավ 15.1 - 18.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 12.1 - 15.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 9.1 - 12.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 6.1 - 9.0 %
3 Բավականին վատ 4.1 - 6.0 %
2 Վատ 2.1 - 4.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 2.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%



     —
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5
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Աղյ�սակ 4բ. Համայնքի սեփական�թյ�ն, զարգացման ծրագրեր և ֆինանսներ

№
Ց� ցիչի 

անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն երՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

Բնագավառի անվան� մը. II. Համայնքի սեփական� թյ� ն, զարգացման ծրագրեր և ֆինանսներ

Գործառ� յթի անվան� մը. II.5. ՏԻՄ-երի լիազոր� թյ� նների և ֆինանսների համապատասխան� թյ� ն
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ՀՀ համայնքների 
բյG ջեների 
ծախսերի 
հանրագG մարի 
տեսակարար 
կշիռը ՀՀ 
համախմբված 
բյG ջեի 
ընդհանG ր 
ծախսերG մ, %

8.0% 3 8.0% 3 7.2% 3

10 Կատարյալ > 25.0 % ՏեղեկատվG թյան աղբյG րը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. 
բյG ջեների ամփոփ տվյալներ, www.
minfi n.am : ԵՄ անդամ երկրների 
նG յն ցG ցիչի արժեքների մի ջինը 
2018-2020թթ. տվյալներով կազմG մ է 
համապատասխանաբար մոտ 23.2%, 
23.2%, 23.25%։ http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu : Հաշվարկման 
մե կնաբանG թյG նը՝  Գ=Ա / Բ x 100%,                                                                                                    
որտեղ 2018-ի համար՝ Ա=118.4 մլրդ. 
դրամ,   Բ=1,480.8 մլրդ. դրամ, 2019-ի 
համար՝ Ա=132.9 մլրդ. դրամ,  
Բ=1,667.3 մլրդ. դրամ, 2020-ի 
համար՝ Ա=138.4 մլրդ. դրամ, 
Բ=1,924.7 մլրդ. դրամ։

9 Շատ լավ 22.6 - 25.0 %
8 Լավ 20.1 - 22.5 %
7 Բավականին լավ 17.6 - 20.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 15.1 - 17.5 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 12.6 - 15.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 10.1 - 12.5 % 
3 Բավականին վատ 7.6 - 10.0 % 
2 Վատ 5.1 - 7.5 % 
1 Շատ վատ 0.1 - 5.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%

 

22

Համայնքների 
բյG ջեների 
ծախսերի 
հանրագG մարի 
տեսակարար 
կշիռը երկրի 
ՀՆԱ-G մ, %

1.97% 2 2.02% 2 2.24% 2

10 Կատարյալ
> 11.0% (ԵՄ անդամ 
երկրների նG յն ցG ցիչի 
արժեքների մի ջինը, 
2015թ. տվյալներով)

ՏեղեկատվG թյան աղբյG րը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. 
բյG ջեների ամփոփ տվյալներ, www.
minfi n.am : ԵՄ անդամ երկրների 
նG յն ցG ցիչի արժեքների մի ջինը 
2018-2020թթ. տվյալներով կազմG մ է 
մոտ 10.6%, 10.6%, 10.6%, http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu : 
Հաշվարկման մե կնաբանG թյG նը՝                                      
Գ=Ա / Բ x 100%,                                                                                                    
որտեղ 2018-ի համար՝ Ա=118.4 մլրդ. 
դրամ, Բ=6,005.1 մլրդ. դրամ, 2019-ի 
համար՝ Ա=132.9 մլրդ. դրամ, 
Բ=6,559.0 մլրդ. դրամ, 2020-ի 
համար՝ Ա=138.4 մլրդ. դրամ, 
Բ=6,183.7 մլրդ. դրամ։

9 Շատ լավ 9.76 - 11.0 %
8 Լավ 8.51 - 9.75 %
7 Բավականին լավ 7.26 - 8.5 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 6.01 - 7.25 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 4.76 - 6.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 3.51 - 4.75 %
3 Բավականին վատ 2.26 - 3.5 %
2 Վատ 1.01 - 2.25 %
1 Շատ վատ 0.01 - 1.0 %
0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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№
Ց� ցիչի 

անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն երՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ
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ՀՀ համայնքների 
(ներառյալ 
Երևանի) 
բյG ջեների  
ծախսերի  
հանրագG մարի 
փաստացի 
կատարG մը 
հաստատված 
պլանի 
նկատմամբ, %

83.2% 4 88.0% 5 72.6% 1

10 Կատարյալ > 100.0 % Տեղեկատվության աղբյուրը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. 
բյուջեների ամփոփ տվյալներ, www.
minfin.am : Հաշվարկման 
մեկնաբանությունը՝  Գ=Ա / Բ x 100%,                                                                                                    
որտեղ 2018-ի համար՝ 
Ա=118,386,120.4 հազ. դրամ,   
Բ=142,231,127.9 հազ. դրամ, 2019-ի 
համար՝ Ա=132,895,904.9 հազ. դրամ,   
Բ=150,936,901.5 հազ. դրամ, 2020-ի 
համար՝ Ա=138,352,658.8 հազ. դրամ,   
Բ=190,683,215.5 հազ. դրամ։

9 Շատ լավ 97.1 - 100.0 %

8 Լավ 94.1 - 97.0 % 

7 Բավականին լավ 91.1 - 94.0 %

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 88.1 - 91.0 %

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 85.1 - 88.0 %

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 82.1 - 85.0 %

3 Բավականին վատ 79.1 - 82.0 %

2 Վատ 76.1 - 79.0 %

1 Շատ վատ <= 76.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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ՀՀ համայնքների 
(առանց Երևանի) 
բյG ջեների  
ծախսերի  
հանրագG մարի 
փաստացի 
կատարG մը 
հաստատված 
պլանի 
նկատմամբ, % 89.7% 6 99.3% 9 99.5% 9

10 Կատարյալ > 100.0 % Տեղեկատվության աղբյուրը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. 
բյուջեների ամփոփ տվյալներ, www.
minfin.am, www.yerevan.am : 
Հաշվարկման մեկնաբանությունը՝                                      
Գ=Ա / Բ x 100%,                                                                                                    
որտեղ 2018-ի համար՝ 
Ա=55,577,281.2 հազ. դրամ, 
Բ=61,993,158.1 հազ. դրամ, 2019-ի 
համար՝ Ա=66,135,119.5 հազ. դրամ, 
Բ=66,590,089.5 հազ. դրամ, 2020-ի 
համար՝ Ա=74,051,833.2 հազ. դրամ, 
Բ=74,423,628.0 հազ. դրամ։

9 Շատ լավ 97.1 - 100.0 %

8 Լավ 94.1 - 97.0 % 

7 Բավականին լավ 91.1 - 94.0 %

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 88.1 - 91.0 %

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 85.1 - 88.0 %

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 82.1 - 85.0 %

3 Բավականին վատ 79.1 - 82.0 %

2 Վատ 76.1 - 79.0 %

1 Շատ վատ <= 76.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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№
Ց� ցիչի 

անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն երՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ
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ՀՀ համայնքների 
(ներառյալ՝ 
Երևանի) 
բյG ջեների 
փաստացի ծախսը 
մե կ շնչի հաշվով, 
ԱՄՆ դոլար

82.7 2 93.6 3 95.5 3

10 Կատարյալ > $ 400.0 ՏեղեկատվG թյան աղբյG րը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. բյG ջեների 
ամփոփ տվյալներ, www.minfi n.am, www.
armstat.am :  ԵՄ անդամ երկրների նG յն 
ցG ցիչի արժեքը 2015թ. տվյալներով 
կազմե լ է մոտ $ 3506։ ՀՀ-ի և ԵՄ-ի 
անդամ երկրների ՀՆԱ-ների 
համադրելիG թյան ինդեքսը կազմե լ է 
մոտ 11.25 %: Հաշվարկ՝ $3506 * 11.25% / 
100% = $395, http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu : Հաշվարկման 
մե կնաբանG թյG նը՝Գ=Ա / Բ / Դ,                                                                                                    
որտեղ 2018-ի համար՝ Ա=118.4  մլրդ. 
դրամ, Բ=2,965.1 հազ. մարդ, Դ=483 
դրամ, 2019-ի համար՝ Ա=132.9 մլրդ. 
դրամ, Բ=2,959.2 հազ. մարդ, Դ=480 
դրամ, 2020-ի համար՝ Ա=138.4 մլրդ. 
դրամ, Բ=2,963.3 հազ. մարդ, Դ=489 
դրամ

9 Շատ լավ $360.1 - $400.0
8 Լավ $315.1 - $360.0
7 Բավականին լավ $270.1 - $315.0
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ $225.1 - $270.0
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ $180.1 - $225.0
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ $135.1 - $180.0
3 Բավականին վատ $90.1 - $135.0
2 Վատ $45.1 - $90.0
1 Շատ վատ $0.1 - $45.0

0 ԳոյG թյG ն չG նի $0
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ՀՀ համայնքների 
(առանց Երևանի) 
բյG ջեների 
փաստացի ծախսը 
մե կ շնչի հաշվով, 
ԱՄՆ դոլար

61.0 2 73.4 2 80.9 2

10 Կատարյալ > $ 400.0 Տեղեկատվության աղբյուրը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. բյուջեների 
ամփոփ տվյալներ, www.minfin.am, www.
armstat.am : ԵՄ անդամ երկրների նույն 
ցուցիչի արժեքը 2015թ. տվյալներով 
կազմել է մոտ $ 3506։ ՀՀ-ի և ԵՄ 
երկրների ՀՆԱ-ների համադրելիության 
ինդեքսը կազմել է մոտ 11.25 %: 
Հաշվարկ՝ $3506 * 11.25% / 100% = 
$395, http://appsso.eurostat.ec.europa.
eu : Հաշվարկման մեկնաբանությունը՝                                      
Գ=Ա / Բ / Դ, որտեղ                                                                                
2018-ի համար՝ Ա=55.6 մլրդ. դրամ, 
Բ=1,883.5 հազ. մարդ, Դ=483 դրամ, 
2019-ի համար՝ Ա=66.1 մլրդ. դրամ, 
Բ=1,875.7 հազ. մարդ, Դ=480 դրամ, 
2020-ի համար՝ Ա=74.1 մլրդ. դրամ, 
Բ=1,871.6 հազ. մարդ, Դ=489 դրամ։

9 Շատ լավ $360.1 - $400.0

8 Լավ $315.1 - $360.0

7 Բավականին լավ $270.1 - $315.0

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ $225.1 - $270.0

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ $180.1 - $225.0

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ $135.1 - $180.0

3 Բավականին վատ $90.1 - $135.0

2 Վատ $45.1 - $90.0

1 Շատ վատ $0.1 - $45.0

0 ԳոյG թյG ն չG նի $0
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№
Ց� ցիչի 

անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն երՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

27

ԸնդհանG ր 
բնG յթի հանրային 
ծառայG թյG նների 
ծախսերի 
տեսակարար 
կշիռը ՀՀ 
համայնքների 
(ներառյալ 
Երևանի) 
բյG ջեների 
ընդհանG ր 
ծախսերG մ, %

23.2% 6 22.9% 6 23.1% 6

10 Կատարյալ <= 5.0 % Տեղեկատվության աղբյուրը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. 
բյուջեների ամփոփ տվյալներ, www.
minfin.am : Հաշվարկման 
մեկնաբանությունը՝ Գ=Ա / Բ x 100%,                                                                                                    
որտեղ 2018-ի համար՝ Ա=27,431.0 
մլն. դրամ, Բ=118,386.1 մլն. դրամ, 
2019-ի համար՝ Ա=30,495.5 մլն. 
դրամ, Բ=132,895.9 մլն. դրամ, 2020-ի 
համար՝ Ա=31,919.6 մլն. դրամ, 
Բ=138,352.7 մլն. դրամ։

9 Շատ լավ 5.1 - 10.0 %

8 Լավ 10.1 - 15.0 %

7 Բավականին լավ 15.1 - 20.0 %

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 20.1 - 25.0 %

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 25.1 - 30.0 %

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 35.0 %

3 Բավականին վատ 35.1 - 40.0 %

2 Վատ 40.1 - 45.0 %

1 Շատ վատ > 45.0 %
0 ԳոյG թյG ն չG նի 100.0%

 

28

ԸնդհանG ր 
բնG յթի հանրային 
ծառայG թյG նների 
ծախսերի 
տեսակարար 
կշիռը ՀՀ 
համայնքների 
(առանց Երևանի) 
բյG ջեների 
ընդհանG ր 
ծախսերG մ, % 36.2% 3 33.4% 4 32.6% 4

10 Կատարյալ <= 5.0 % Տեղեկատվության աղբյուրը՝ 
համայնքների 2018-2020թթ. 
բյուջեների ամփոփ տվյալներ, www.
minfin.am : Հաշվարկման 
մեկնաբանությունը՝ Գ=Ա / Բ x 100%, 
որտեղ                                                                                                   
2018-ի համար՝ Ա=20,095.5 մլն. 
դրամ, Բ=55,577.3 մլն. դրամ, 2019-ի 
համար՝ Ա=22,086.9 մլն. դրամ, 
Բ=66,135.1 մլն. դրամ, 2020-ի համար՝ 
Ա=24,120.7 մլն. դրամ, Բ=74,051.8 
մլն. դրամ։

9 Շատ լավ 5.1 - 10.0 %

8 Լավ 10.1 - 15.0 %

7 Բավականին լավ 15.1 - 20.0 %

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 20.1 - 25.0 %

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 25.1 - 30.0 %

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 35.0 %

3 Բավականին վատ 35.1 - 40.0 %

2 Վատ 40.1 - 45.0 %

1 Շատ վատ > 45.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 100.0%
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Աղյ�սակ 5. Տեղական ժողովրդավար�թյ�ն 

№ Ց� ցիչի անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն երՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

Բնագավառի անվան� մը. III. Տեղական ժողովրդավար� թյ� ն

Գործառ� յթի անվան� մը. III.1. Ընտրական գործընթացի ժողովրդավարաց� մ

29

ՀՀ համայնքների 
ընդհանG ր թվի մե ջ 
այն համայնքների 
տեսակարար կշիռը, 
որտեղ համայնքի 
ավագանG  
ընտրG թյG ններն 
անց են կացվG մ 
համամասնական 
ընտրակարգով, %

0.6% 1 0.6% 1 21.74% 3 

10 Կատարյալ 100% ԱղբյG րները՝ «ՀՀ 
վարչատարածքային 
բաժանման մասին» ՀՀ օրենք, 
ՀՀ ընտրական օրենսգիրք, 
ՀՀ ՏԿԵՆ, www.elections.am։                                                   
Հաշվարկման մե կնաբանG թյG նը՝                                      
Գ=Ա / Բ x 100%, որտեղ՝                                                                                                                                           
2018-ի համար՝ Ա=3 (Երևան, ԳյG մրի, 
Վանաձոր), Բ=502,                                          
2019-ի համար՝ Ա=3 (Երևան, 
ԳյG մրի, Վանաձոր), Բ=502,                                    
2020-ի համար՝ Ա=105 (4000-
ից ավելի ընտրող G նեցող և 
բազմաբնակավայր համայնքներ), 
Բ=483: 
 

9 Շատ լավ 85.1 - 99.9 %
8 Լավ 70.1 - 85.0 %
7 Բավականին լավ 60.1 - 70.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50.1 - 60.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40.1 - 50.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 40.0 %
3 Բավականին վատ 20.1 - 30.0 %
2 Վատ 10.1 - 20.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 10.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%

 

30

ՀՀ բնակչG թյան 
ընդհանG ր թվG մ 
այն համայնքների 
բնակիչների ընդհանG ր 
թվի տեսակարար 
կշիռը, որտեղ 
համայնքի ավագանG   
ընտրG թյG ններն 
անց են կացվG մ 
համամասնական 
ընտրակարգով, %

43.0% 5 43.0% 5 91.3% 9 

10 Կատարյալ 100% ԱղբյG րները՝ «ՀՀ 
վարչատարածքային բաժանման 
մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ ընտրական 
օրենսգիրք, ՀՀ ՏԿԵՆ, www.elections.
am։                                           
Հաշվարկման մե կնաբանG թյG նը՝                                                  
Գ=Ա / Բ x 100%, որտեղ՝                                      
2018֊ի համար՝ Ա=1274.0 հազ. մարդ, 
Բ=2965.3 հազ. մարդ,
2019֊ի համար՝ Ա=1273.6 հազ. մարդ, 
Բ=2959.7 հազ. մարդ,                              
2020֊ի համար՝ Ա=2705.8 հազ. 
մարդ, Բ=2963.3 հազ. մարդ:

9 Շատ լավ 85.1 - 99.9 %
8 Լավ 70.1 - 85.0 %
7 Բավականին լավ 60.1 - 70.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50.1 - 60.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40.1 - 50.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 40.0 %
3 Բավականին վատ 20.1 - 30.0 %
2 Վատ 10.1 - 20.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 10.0 %
0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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№ Ց� ցիչի անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն երՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

31

Տվյալ տարվա ըն թաց-
քG մ G ղղակի ընտրա-
կարգով  կայա ցած 
համայնքի ղեկավարի 
ընտրG թյG նների 
ժամանակ 2-ից 
ավելի թեկնածG ներ 
առաջադրած  
համայնքների 
տեսակարար կշիռն այդ 
համայնքների ընդհանG ր 
թվի մե ջ, %

68.7% 7 83.6% 8 50.0% 5 

10 Կատարյալ 100% Աղբյուրները՝ www.elections.am                                                 
Հաշվարկման մեկնաբանությունը՝                                                  
Գ=Ա / Բ x 100%, որտեղ՝  հաշվարկի 
արդյունքում ստացվել է՝ 
2017֊ի համար՝ Ա=37, Բ=69,                   
2018֊ի համար՝ Ա=46, Բ=67,                        
2019֊ի համար՝ Ա=51, Բ=61:

9 Շատ լավ 85.1 - 99.9 %
8 Լավ 70.1 - 85.0 %
7 Բավականին լավ 60.1 - 70.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50.1 - 60.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40.1 - 50.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 40.0 %
3 Բավականին վատ 20.1 - 30.0 %
2 Վատ 10.1 - 20.0 %
1 Շատ վատ 0.0 - 10.0 %
0 ԳոյG թյG ն չG նի  

 

32

Տվյալ տարվա 
ընթացքG մ 
կայացած ՏԻՄ-երի 
ընտրG թյG նների 
ժամանակ բնակիչների 
մասնակցG թյան մի ջին 
մակարդակը, %

48.9% 5  48.6% 5  56.2% 6 

10 Կատարյալ > 90.0 % Աղբյուրները՝ www.elections.am                                                 
Հաշվարկման մեկնաբանությունը՝                                              
Գ=(Ա+Բ) / 2, որտեղ՝                                                                                                
Ա֊ն համայնքի ղեկավարի 
ընտրությունների ժամանակ 
բնակիչների մասնակցության միջին 
մակարդակն է,                                                               
Բ֊ն՝ ավագանու ընտրությունների 
ժամանակ բնակիչների 
մասնակցության միջին մակարդակը։                                                                 
Բնակիչների մասնացկության միջին 
մակարդակը հաշվարկելու համար 
առանձին համայնքներում 
մասնակցության տոկոսները 
գումարվել են, ստացված 
հանրագումարը բաժանվել է այն 
համայնքների թվի վրա, որտեղ 
կայացել են համայնքի ղեկավարի կամ 
ավագանու ընտրություններ։ 
Հաշվարկի արդյունքում ստացվել է՝ 
2018֊ի համար՝ Ա=55.22%, Բ=42.50%, 
Գ=48.86%, 2019֊ի համար՝ Ա=60.46%, 
Բ=36.64%, Գ=48.55%, 2020-ի համար՝ 
Ա=56.22%, Բ-ն կիրառելի չէ, քանի որ 
2020թ. համայնքի ավագանու 
ընտրություններ տեղի չեն ունեցել:

9 Շատ լավ 80.1 - 90.0 %

8 Լավ 70.1 - 80.0 %

7 Բավականին լավ 60.1 - 70.0 %

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50.1 - 60.0 %

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40.1 - 50.0 %

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 40.0 %

3 Բավականին վատ 20.1 - 30.0 %

2 Վատ 10.1 - 20.0 %

1 Շատ վատ 0.0 - 10.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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№ Ց� ցիչի անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն երՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

Գործառ� յթի անվան� մը. III.2. Հանրային մասնակց� թյ� ն

33

Առնվազն 5000 
բնակիչ G նեցող 
համայնքների կազմG մ 
համայնքի բյG ջեի 
նախագծի հանրային 
քննարկG մն եր/լսG մն եր 
կազմակերպած և անց 
կացրած համայնքների 
տեսակարար կշիռը, %

41.9% 4 45.5% 4 38.6% 3 

10 Կատարյալ 100% Աղբյուրները՝ համայնքային 
հարցումներ,  համայնքային 
պաշտոնական համացանցային 
կայքեր, www.armstat.am ։                                            
Հաշվարկման մեկնաբանությունը՝                                                  
Գ=Ա / Բ x 100%, որտեղ՝ 
2017֊ի համար՝ Ա=43, Բ=93,                   
2018֊ի համար՝ Ա=39, Բ=93,                               
2019֊ի համար՝ Ա=40, Բ=88:

9 Շատ լավ 90.1 - 99.9 %

8 Լավ 80.1 - 90.0 %

7 Բավականին լավ 70.1 - 80.0 %

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 60.1 - 70.0 %

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 50.1 - 60.0 %

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 40.1 - 50.0 %

3 Բավականին վատ 30.1 - 40.0 %

2 Վատ 15.1 - 30.0 %

1 Շատ վատ 0.1 - 15.0 %
0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%

 

34

Պաշտոնական 
համացանցային կայք 
G նեցող համայնքների 
տեսակարար կշիռը ՀՀ 
համայնքների ընդհանG ր 
թվի մե ջ, %

58.2% 5 79.5% 7 81.8% 8 

10 Կատարյալ 100% Աղբյուրները՝ «ՀՀ 
վարչատարածքային բաժանման 
մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ ՏԿԵՆ 
գործունեության տարեկան հաշվետվ
ություններ։                                          
Հաշվարկման մեկնաբանությունը՝                                                  
Գ=Ա / Բ x 100%,                                                                                                    
որտեղ՝  
2018֊ի համար՝ Ա=292, Բ=502,                        
2019֊ի համար՝ Ա=399, Բ=502,                    
2020֊ի համար՝ Ա=395, Բ=483:

9 Շատ լավ 90.1 - 99.9 %

8 Լավ 80.1 - 90.0 %

7 Բավականին լավ 70.1 - 80.0 %

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 60.1 - 70.0 %

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 50.1 - 60.0 %

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 40.1 - 50.0 %

3 Բավականին վատ 30.1 - 40.0 %

2 Վատ 15.1 - 30.0 %

1 Շատ վատ 0.1 - 15.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%



—
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2
 —

   

№ Ց� ցիչի անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն երՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

35

Առնվազն 5000 բնակիչ 
G նեցող համայնքների 
կազմG մ համայնքի 
ղեկավարին կից 
գործող ԽՄ-ներ 
ձևավորած համայնքների 
տեսակարար կշիռը, %

61.3% 6 75.0% 7 77.3% 7 

10 Կատարյալ 100% ԱղբյG րները՝  համայնքային 
հարցG մն եր, համայնքային 
պաշտոնական համացանցային 
կայքեր, www.armstat.am ։                                            
Հաշվարկման մե կնաբանG թյG նը՝                                                  
Գ=Ա / Բ x 100%,                                                                                                    
որտեղ՝  
2018֊ի համար՝ Ա=57, Բ=93,                           
2019֊ի համար՝ Ա=66, Բ=88,                   
2020֊ի համար՝ Ա=68, Բ=88:

9 Շատ լավ 90.1 - 99.9 %

8 Լավ 80.1 - 90.0 %

7 Բավականին լավ 70.1 - 80.0 %

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 60.1 - 70.0 %

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 50.1 - 60.0 %

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 40.1 - 50.0 %

3 Բավականին վատ 30.1 - 40.0 %

2 Վատ 15.1 - 30.0 %

1 Շատ վատ 0.1 - 15.0 %

ԳոյG թյG ն չG նի 0%

Գործառ� յթի անվան� մը. III.3. Ֆինանսական հաշվետվողական� թյ� ն

36

Առնվազն 5000 
բնակիչ G նեցող 
համայնքների կազմG մ 
համայնքի բյG ջեի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվG թյան 
հանրային 
քննարկG մն եր/լսG մն եր 
կազմակերպած 
և անցկացրած 
համայնքների 
տեսակարար կշիռը, %

25.8% 2 20.5% 2 18.2% 2 

10 Կատարյալ 100% ԱղբյG րները՝  համայնքային 
հարցG մն եր, համայնքային 
պաշտոնական համացանցային 
կայքեր, www.armstat.am ։                                             
Հաշվարկման մե կնաբանG թյG նը՝                                                  
Գ=Ա / Բ x 100%,                                                                                                    
որտեղ՝ 
2018֊ի համար՝ Ա=24, Բ=93,                                             
2019֊ի համար՝ Ա=18, Բ=88,                   
2020֊ի համար՝ Ա=16, Բ=88:

9 Շատ լավ 90.1 - 99.9 %

8 Լավ 80.1 - 90.0 %

7 Բավականին լավ 70.1 - 80.0 %

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 60.1 - 70.0 %

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 50.1 - 60.0 %

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 40.1 - 50.0 %

3 Բավականին վատ 30.1 - 40.0 %

2 Վատ 15.1 - 30.0 %

1 Շատ վատ 0.1 - 15.0 %

ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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Աղյ�սակ 6. Համայնքի կառավար�մ

№
Ց� ցիչի 

անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն երՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

  Բնագավառի անվան� մը .IV. Համայնքային կառավար� մ

Գործառ� յթի անվան� մը. IV.1. Մարդկային ռես� րսների կառավար� մ և կարող� թյ� նների զարգաց� մ 

37

ԲարձրագG յն 
կրթG թյամբ 
համայնքների 
ղեկավարների 
տեսակարար կշիռն՝ 
ընդհանG րի մե ջ, %

67.3% 6 68.3% 6 70.5% 7

10 Կատարյալ 100.0 % Համաձայն համայնքների 
ղեկավարների կրթG թյան 
վերաբերյալ ՀՀ ՏԿԵՆ ամփոփ 
տեղեկանքների՝ 2018-2020թթ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրG թյամբ, 
բարձրագG յն կրթG թյG ն G նեցող 
համայնքի ղեկավարների թիվը ՀՀ-
G մ 2018թ. եղել է 338, 2019թ.՝ 343, 
2020թ.՝ 354, իսկ համայնքների 
ընդհանG ր թիվը դիտարկվող 3 
տարիներին՝ 502։ Հետևաբար՝
2018թ.՝ 338/502x100%=67.3%,
2019թ.՝ 343/502x100%=68.3%,
2020թ.՝ 354/502x100%=70.5%:

9 Շատ լավ 90.1 - 99.9 %
8 Լավ 80.1 - 90.0 %
7 Բավականին լավ 70.1 - 80.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 60.1 - 70.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 50.1 - 60.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 40.1 - 50.0 %
3 Բավականին վատ 30.1 - 40.0 %
2 Վատ 20.1 - 30.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 20.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0 %

 

38

ՀԿՏՀ G նեցող 
համայնքների 
տեսակարար կշիռն՝ 
ընդհանG րի մե ջ, %

77.9% 7 79.5% 7 79.5% 7

10 Կատարյալ 100.0 % Համաձայն ՀՀ համայնքներG մ 
ՀԿՏՀ-ների առկայG թյան 
վերաբերյալ ՏՀԶՎԿ-ի ամփոփ 
տեղեկանքների՝ 2018-2020թթ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրG թյամբ, 
ՀԿՏՀ G նեցող համայնքների թիվը 
2018թ-ին եղել է 391, 2019թ-ին՝ 399, 
2020թ.-ին՝ 399, իսկ համայնքների 
ընդհանG ր թիվը դիտարկվող 3 
տարիներին եղել է 502: Հետևաբար` 
2018թ.՝ 391/502x100%=77.9%
2019թ.՝ 399/502x100%=79.5%,
2020թ.՝ 399/502x100%=79.5%:

9 Շատ լավ 90.1 - 99.9 %
8 Լավ 80.1 - 90.0 %
7 Բավականին լավ 70.1 - 80.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 60.1 - 70.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 50.1 - 60.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 40.1 - 50.0 %
3 Բավականին վատ 30.1 - 40.0 %
2 Վատ 20.1 - 30.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 20.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0 %
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№
Ց� ցիչի 

անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Ց� ցիչի գնահատականի 

մե կնաբան� թյ� նը, 

հիմն ավոր� մն երՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

Գործառ� յթի անվան� մը. IV.2. Համայնքային ծառայ� թյ� ն 

39

Համայնքների 
(առանց Երևանի) 
աշխատակազմե րG մ 
համայնքային 
ծառայG թյան 
հաստատված 
պաշտոնների թիվը, 
1,000 մարդG  
հաշվով 2.3 4 2.3 4 2.3 4

10 Կատարյալ > 5.0 Համաձայն ՀՀ ՏԿԵՆ-ի աշխատակազմի  
կողմի ց տրամադրված տվյալների՝ 
համայնքների (առանց Երևանի) 
աշխատակազմե րG մ համայնքային 
ծառայG թյան հաստատված 
պաշտոնների թիվը 2018թ-ի 
դեկտենբերի 31-ի դրG թյամբ եղել է 
4407, 2019թ-ին՝ 4341, 2020թ-ին՝ 4305: 
Ըստ ԱՎԾ տվյալների, նG յն շրջանG մ 
ՀՀ (առանց Երևանի) մշտական 
բնակչG թյան թիվը 2018թ-ին եղել է 
1885.0 հազ. մարդ, 2019թ-ին՝ 1875.7 
հազ. մարդ, 2020թ-ին՝ 1871.6 հազ. 
մարդ: Հետևաբար՝ հազար մարդG  
հաշվով՝ 
2018թ.՝ 4407/1885000x1000=2.3,
2019թ.՝ 4341/1875700x1000=2.3, 
2020թ.՝ 4305/1871600x1000=2.3:

9 Շատ լավ 4.6 - 5.0 
8 Լավ 4.1 - 4.5 
7 Բավականին լավ 3.6 - 4.0 
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 3.1 - 3.5 
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 2.6 - 3.0 
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 2.3 - 2.5 
3 Բավականին վատ 1.9 - 2.2 
2 Վատ 1.5 - 1.8 
1 Շատ վատ 0.1 - 1.4 

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0 

40

Վերջին տարվա 
ընթացքG մ 
վերապատրաստված 
համայնքային 
ծառայողների 
տեսակարար կշիռը 
նրանց ընդհանG ր 
թվի մե ջ, %

8.3% 3 19.5% 5 11.4% 3

10 Կատարյալ > 33.0 % Համաձայն 2018-2020թթ. 
վերապատրաստG մ անցած 
համայնքային ծառայողների 
թվաքանակի վերաբերյալ ՀՀ ՏԿԵՆ-ի 
ամփոփ տեղեկանքների՝ 2018թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրG թյամբ, 
վերապատրաստված համայնքային 
ծառայողների թիվը եղել է 457 (նրանց 
ընդհանG ր թիվը՝ 5502), 2019թ.՝ 1064 
(5453), 2020թ.՝ 620 (5451): Հետևաբար՝ 
2018թ.՝ 457/5502x100%=8.3%,
2019թ.՝ 1064/5453x100%=19.5%,
2020թ.՝ 620/5451x100%=11.4%:

9 Շատ լավ 30.1 - 33.0 %
8 Լավ 27.1 - 30.0 %
7 Բավականին լավ 24.1 - 27.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 20.1 - 24.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 16.1 - 20.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 12.1 - 16.0 %
3 Բավականին վատ 8.1 - 12.0 %
2 Վատ 4.1 - 8.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 4.0 %
0 ԳոյG թյG ն չG նի 0 %

Գործառ� յթի անվան� մը.IV.3. Միջազգային աջակց� թյ� ն 

  -              
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Աղյ�սակ 7. Համայնքային (հանրային բն�յթի) ծառայ�թյ�նների մատ�ց�մ 

 № Ց� ցիչի անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Մեթոդաբանական 

մե կնաբան� թյ� ններ, հիմն ավոր� մն եր
ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

Բնագավառի անվան� մը. V. Համայնքային (հանրային բն� յթի) ծառայ� թյ� նների մատ� ց� մ

Գործառ� յթի անվան� մը. V.1. Սոցիալական � ղղված� թյ� ն � նեցող ծառայ� թյ� ններ (կրթ� թյ� ն, մշակ� յթ, 
  առողջապահ� թյ� ն, սպորտ, սոցիալական պաշտպան� թյ� ն և այլն)

41

Նախադպրոցական 
կրթG թյան 
ծառայG թյG ն 
մատG ցող 
համայնքների 
տեսակարար կշիռը 
համայնքների 
ընդհանG ր թվի մե ջ, %

52.3% 6 60.9% 7 61.4% 7

10 Կատարյալ > 90.0 % Աղբյուր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ տրամադրած 
տեղեկատվություն։ Հաշվարկման 
մեկնաբանությունը՝ 
Գ=Ա/ԲX100, որտեղ՝ 
2018թ.-ի համար՝ Ա=263, Բ=502, 
2019թ.-ի համար՝ Ա=305, Բ=502,  
2020թ.-ի համար՝ Ա=308, Բ=502։

9 Շատ լավ 80.1 - 90.0 %
8 Լավ 70.1 - 80.0 %
7 Բավականին լավ 60.1 - 70.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50.1 - 60.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40.1 - 50.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 40.0 %
3 Բավականին վատ 20.1 - 30.0 %
2 Վատ 10.1 - 20.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 10.0 %
0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%

 

42

Նախադպրոցական 
հաստատG թյG ններG մ 
ընդգրկված 
երեխաների 
տեսակարար կշիռը 
ՀՀ նախադպրոցական 
տարիքի երեխաների 
ընդհանG ր թվի մե ջ, %

30.9% 4 32.6% 4 34.7% 4

10 Կատարյալ > 90.0 % Աղբյուրը՝  ԱՎԾ-ի 2018-20թթ. 
տարեգրքերից, (https://www.armstat.am/
file/doc/99510758.pdf)
(https://www.armstat.am/file/
doc/99516753.pdf)
https://armstat.am/file/doc/99520898.pdf 
Հաշվարկման մեկնաբանությունը՝ Գ=Ա/
ԲX100, որտեղ 
2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ՝ 
Ա=76400, Բ=247249, 
2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ՝  
Ա=79100, Բ=242638, 
2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ՝  
Ա=82100, Բ=236600։

9 Շատ լավ 80.1 - 90.0 %
8 Լավ 70.1 - 80.0 %
7 Բավականին լավ 60.1 - 70.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50.1 - 60.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40.1 - 50.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 40.0 %
3 Բավականին վատ 20.1 - 30.0 %
2 Վատ 10.1 - 20.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 10.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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 № Ց� ցիչի անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Մեթոդաբանական 

մե կնաբան� թյ� ններ, հիմն ավոր� մն եր
ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ
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Համայնքների 
արտադպրոցական 
դաստիարակG թյան 
ծառայG թյG ն 
մատG ցող 
համայնքների 
տեսակարար 
կշիռը   համայնքների 
ընդհանG ր թվի մե ջ, % 24.7% 3 24.7% 3 25.5% 3

10 Կատարյալ > 90.0 % ԱղբյG ր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ տրամադրած 
տեղեկատվG թյG ն։
Հաշվարկման մե կնաբանG թյG նը՝ Գ=Ա/
ԲX100, որտեղ՝  
2018թ.-ի համար՝ Ա=124, Բ=502, 2019թ.-
ի համար՝ Ա=124, Բ=502։ 2020թ.-ի 
համար՝ Ա=128, Բ=502։

9 Շատ լավ 80.1 - 90.0 %

8 Լավ 70.1 - 80.0 %

7 Բավականին լավ 60.1 - 70.0 %

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50.1 - 60.0 %

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40.1 - 50.0 %

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 40.0 %

3 Բավականին վատ 20.1 - 30.0 %
2 Վատ 10.1 - 20.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 10.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
 

44

Համայնքների 
բյG ջեներG մ 
Հանգիստ, մշակG յթ 
և կրոն բնագավառի 
ընդհանG ր ծախսերը՝ 
բնակչG թյան մե կ շնչի 
հաշվով, ԱՄՆ դոլար

5.9 3 6.3 3 5.9 3

10 Կատարյալ > 20.0 $ Համաձայն ՀՀ համայնքների 2018-
20թթ. բյG ջետային ամփոփ տվյալների, 
http://www.mtad.am/hy/budgetary-
expenditure/։ 2015թ. տվյալներով, ԵՄ 
անդամ երկրների համայնքների 
բյG ջեներG մ Հանգիստ, մշակG յթ և 
կրոն բնագավառի ընդհանG ր ծախսերը 
1 շնչի հաշվով կազմG մ է 184.8 ԱՄՆ 
դոլար կամ 168.8 եվրո:  Հաշվարկ՝  
184.8 $*10.8% / 100% = 19.95 $,            
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu:                    
Հաշվարկման մե կնաբանG թյG նը՝ Գ=Ա / 
Բ / Դ, որտեղ՝   
2018-ի համար՝ Ա= 8.4 մլրդ. դրամ, 
Բ=2965.1 հազ. մարդ,Դ=483.0 դրամ, 
2019թ-ի համար՝ Ա= 8.9 մլրդ. դրամ, 
Բ=2959.7 հազ. մարդ,Դ=480.0 դրամ, 
2020թ-ի համար՝ Ա= 8.5 մլրդ. դրամ, 
Բ=2963.3 հազ. մարդ,Դ=489.0 դրամ

9 Շատ լավ 17.7 - 20.0 $

8 Լավ 15.5 -17.6 $

7 Բավականին լավ 13.3 - 15.4 $

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 11.1 - 13.2 $

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 8.9 -11.0 $

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 6.7 - 8.8 $

3 Բավականին վատ 4.5 - 6.6 $
2 Վատ 2.3 - 4.4 $
1 Շատ վատ 0.1 - 2.2 $

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0 $
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 № Ց� ցիչի անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Մեթոդաբանական 

մե կնաբան� թյ� ններ, հիմն ավոր� մն եր
ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

Գործառ� յթի անվան� մը. V.2. Քաղաքաշինական-կոմ� նալ ծառայ� թյ� ններ 

45

Համայնքի գլխավոր 
հատակագիծ G նեցող 
համայնքների 
տեսակարար կշիռը 
համայնքների 
ընդհանG ր թվի մե ջ, %

24.1% 2 24.1% 3 33.7% 4

10 Կատարյալ > 90.0 % ԱղբյG ր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ տրամադրած 
տեղեկատվG թյG ն։ 
Հաշվարկման մե կնաբանG թյG նը՝ Գ=Ա/
ԲX100, որտեղ՝ 
2018թ.-ի համար՝ Ա=121, Բ=502,  
2019թ.-ի համար՝ Ա=121, Բ=502,  
2020թ.-ի համար՝ Ա=169, Բ=502։

9 Շատ լավ 80.1 - 90.0 %
8 Լավ 70.1 - 80.0 %
7 Բավականին լավ 60.1 - 70.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50.1 - 60.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40.1 - 50.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 40.0 %
3 Բավականին վատ 20.1 - 30.0 %
2 Վատ 10.1 - 20.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 10.0 %
0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%

 

46

ԱղբահանG թյան 
ծառայG թյG ն 
մատG ցող 
համայնքների  
տեսակարար կշիռը 
համայնքների 
ընդհանG ր թվի մե ջ, %

88.0% 9 88.4% 9 69.0% 7

10 Կատարյալ > 90.0 % ԱղբյG ր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ տրամադրած 
տեղեկատվG թյG ն։
Հաշվարկման մե կնաբանG թյG նը՝ Գ=Ա/
ԲX100, որտեղ՝ 
2018թ.-ի համար՝ Ա=442, Բ=502, 
2019թ.-ի համար՝ Ա=444, Բ=502, 
2020թ.-ի համար՝ Ա=348, Բ=502։

9 Շատ լավ 80.1 - 90.0 %
8 Լավ 70.1 - 80.0 %
7 Բավականին լավ 60.1 - 70.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50.1 - 60.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40.1 - 50.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 40.0 %
3 Բավականին վատ 20.1 - 30.0 %
2 Վատ 10.1 - 20.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 10.0 %
0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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 № Ց� ցիչի անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Մեթոդաբանական 

մե կնաբան� թյ� ններ, հիմն ավոր� մն եր
ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ
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ՏԻՄ-երի կողմի ց 
ջրամատակարարման 
ծառայG թյG ն ստացող 
բնակավայրերի 
տեսակարար կշիռը 
ՀՀ բնակավայրերի 
ընդհանG ր թվի մե ջ, %

56.7% 6 56.7% 6 38.8% 4

10 Կատարյալ > 90.0 % Աղբյուր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ տրամադրած 
տեղեկատվություն։
Հաշվարկման մեկնաբանությունը՝ Գ=Ա/
ԲX100, որտեղ՝   
2018թ.-ի համար՝ Ա=570, Բ=1004, 
2019թ.-ի համար՝  Ա=570, Բ=1004, 
2020թ.-ի համար՝ Ա=390, Բ=1004։

9 Շատ լավ 80.1 - 90.0 %

8 Լավ 70.1 - 80.0 %

7 Բավականին լավ 60.1 - 70.0 %

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50.1 - 60.0 %

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40.1 - 50.0 %

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 40.0 %

3 Բավականին վատ 20.1 - 30.0 %

2 Վատ 10.1 - 20.0 %

1 Շատ վատ 0.1 - 10.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
 

48

Ներհամայնքային 
փողոցային 
լG սավորG թյան 
ծառայG թյG ն 
մատG ցող 
համայնքների 
տեսակարար կշիռը 
համայնքների 
ընդհանG ր թվի 
մե ջ, %

46.8% 5 73.1% 8 73.1% 8

10 Կատարյալ > 90.0 % Աղբյուր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ տրամադրած 
տեղեկատվություն։
Հաշվարկման մեկնաբանությունը՝ Գ=Ա/
ԲX100, որտեղ՝  
2018թ.-ի համար՝ Ա=235, Բ=502, 
2019թ.-ի համար՝ Ա=367, Բ=502, 
2020թ.-ի համար՝ Ա=367, Բ=502։

9 Շատ լավ 80.1 - 90.0 %

8 Լավ 70.1 - 80.0 %

7 Բավականին լավ 60.1 - 70.0 %

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50.1 - 60.0 %

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40.1 - 50.0 %

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 40.0 %

3 Բավականին վատ 20.1 - 30.0 %

2 Վատ 10.1 - 20.0 %

1 Շատ վատ 0.1 - 10.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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 № Ց� ցիչի անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Մեթոդաբանական 

մե կնաբան� թյ� ններ, հիմն ավոր� մն եր
ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ
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Համայնքների 
(ներառյալ Երևանի) 
բյG ջեներG մ 
Շրջակա մի ջավայրի 
պաշտպանG թյան 
բնագավառի 
ընդհանG ր ծախսերը՝ 
բնակչG թյան մե կ շնչի 
հաշվով, ԱՄՆ դոլար 

9.5 5 11.3 6 11.1 6

10 Կատարյալ > 20.0 $ Համաձայն ՀՀ համայնքների 2018-
20թթ. բյուջետային ամփոփ տվյալների,  
www.minfin.am , և ԱՎԾ 2018-20թթ. 
տարեգրքերի, www.armstat.am ։ 2015թ.\
տվյալներով, ԵՄ անդամ երկրների 
համայնքների բյուջեներում Շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության 
բնագավառի ընդհանուր ծախսերը 1 
շնչի հաշվով կազմել են 165.0 եվրո կամ 
181.5 ԱՄՆ դոլար: Հաշվարկ՝  181.5 $ * 
10.8% / 100% = 19.6 $,  http://appsso.
eurostat.ec.europa.eu: Հաշվարկման մեկ
նաբանությունը՝                                      
Գ=Ա / Բ / Դ,  որտեղ  
2018-ի համար՝ Ա= 9.5 մլրդ. դրամ, 
Բ=2965.1 հազ. մարդ,Դ=483.0 դրամ, 
2019-ի համար՝ Ա= 16.1 մլրդ. դրամ, 
Բ=2965.3 հազ. մարդ,Դ=480.0 դրամ, 
2020թ-ի համար՝ Ա= 16.1 մլրդ. դրամ, 
Բ=2963.3 հազ. մարդ,Դ=489.0 դրամ։

9 Շատ լավ 17.7 - 20.0 $

8 Լավ 15.5 -17.6 $

7 Բավականին լավ 13.3 - 15.4 $

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 11.1 - 13.2 $

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 8.9 -11.0 $

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 6.7 - 8.8 $

3 Բավականին վատ 4.5 - 6.6 $

2 Վատ 2.3 - 4.4 $

1 Շատ վատ 0.1 - 2.2 $

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0 $
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 № Ց� ցիչի անվան� մը
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ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ
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Համայնքների (առանց 
Երևանի) բյG ջեներG մ 
Շրջակա մի ջավայրի 
պաշտպանG թյան 
բնագավառի 
ընդհանG ր ծախսերը՝ 
բնակչG թյան մե կ շնչի 
հաշվով, ԱՄՆ դոլար 

6.4 3 7.4 4 7.1 4

10 Կատարյալ > 20.0 $ Համաձայն ՀՀ համայնքների 
2018-20թթ. բյուջետային ամփոփ 
տվյալների,  www.minfin.am , և ԱՎԾ 
2020թ. տարեգրքի  (https://armstat.
am/file/article/sv_12_20a_520.pdf)։ 
2015թ. տվյալներով, ԵՄ անդամ 
երկրների համայնքների բյուջեներում 
Շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
բնագավառի ընդհանուր ծախսերը 1 
շնչի հաշվով կազմել են 165.0 եվրո 
կամ 181.5 ԱՄՆ դոլար: Հաշվարկ՝  
181.5 $ * 10.8% / 100% = 19.6 $,  
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu:              
Հաշվարկման մեկնաբանությունը՝  
Գ=Ա / Բ / Դ,   որտեղ  
2018-ի համար՝ Ա= 5.8 մլրդ. դրամ, 
Բ=1885.0 հազ. մարդ,Դ=483.0 դրամ, 
2019-ի համար՝ Ա= 6.7 մլրդ. դրամ, 
Բ=1875.7 հազ. մարդ, Դ=480.0 դրամ, 
2020թ-ի համար՝ Ա= 6.5 մլրդ. դրամ, 
Բ=1871.6 հազ. մարդ,Դ=489.0 դրամ։

9 Շատ լավ 17.7 - 20.0 $
8 Լավ 15.5 -17.6 $
7 Բավականին լավ 13.3 - 15.4 $
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 11.1 - 13.2 $
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 8.9 -11.0 $
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 6.7 - 8.8 $
3 Բավականին վատ 4.5 - 6.6 $
2 Վատ 2.3 - 4.4 $
1 Շատ վատ 0.1 - 2.2 $

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0 $

Գործառ� յթի անվան� մը. V.3. Տնտեսական � ղղված� թյ� ն � նեցող ծառայ� թյ� ններ 

51

Ներհամայնքային 
հասարակական 
տրանսպորտի 
ծառայG թյG ն 
մատG ցող 
համայնքների 
տեսակարար կշիռը 
համայնքների 
ընդհանG ր թվի մե ջ, %

2.8% 1 2.8% 1 3.0% 1

10 Կատարյալ > 90.0 % Աղբյուր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ-ի Տրանսպորտի 
տեսչության տրամադրած 
տեղեկատվություն։ 
Հաշվարկման մեկնաբանությունը՝ 
Գ=Ա/ԲX100 որտեղ՝  2018թ.-ի համար՝ 
Ա=14, Բ=502, 2019թ.-ի համար՝ Ա=14, 
Բ=502, 2020թ.-ի համար՝ Ա=15, Բ=502

9 Շատ լավ 80.1 - 90.0 %
8 Լավ 70.1 - 80.0 %
7 Բավականին լավ 60.1 - 70.0 %
6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 50.1 - 60.0 %
5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 40.1 - 50.0 %
4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 30.1 - 40.0 %
3 Բավականին վատ 20.1 - 30.0 %
2 Վատ 10.1 - 20.0 %
1 Շատ վատ 0.1 - 10.0 %

0 ԳոյG թյG ն չG նի 0%
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 № Ց� ցիչի անվան� մը

2018 2019 2020

Գնահատման սանդղակը

Ց� ցիչի 

գնահատման 

չափանիշները

Մեթոդաբանական 

մե կնաբան� թյ� ններ, հիմն ավոր� մն եր
ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ ՑԱ ՑԳ

52

Համայնքների 
բյG ջեներG մ 
Տնտեսական 
հարաբերG թյG նների 
բնագավառի 
ընդհանG ր ծախսերը՝ 
բնակչG թյան մե կ շնչի 
հաշվով, ԱՄՆ դոլար

4.8 1 5.3 1 7.1 2

10 Կատարյալ > 49.5 $ Համաձայն ՀՀ համայնքների 2018-
20թթ. բյուջետային ամփոփ տվյալների,  
www.minfin.am , և ԱՎԾ 2018-20թթ. 
տարեգրքերի, www.armstat.am ։ 2015թ. 
տվյալներով, ԵՄ անդամ երկրների 
համայնքների բյուջեներում Տնտեսական 
հարաբերությունների բնագավառի 
ընդհանուր ծախսերը 1 շնչի հաշվով 
կազմել են 405.4 եվրո կամ 445.9 
ԱՄՆ դոլար: Հաշվարկ՝  445.9 $ * 
10.8% / 100% = 48.2 $,  http://appsso.
eurostat.ec.europa.eu : Հաշվարկման 
մեկնաբանությունը՝  Գ=Ա / Բ / Դ, 
որտեղ՝   
2018-ի համար՝ Ա= 6.9 մլրդ. դրամ, 
Բ=2965.1 հազ. մարդ,Դ=483.0 դրամ, 
2019-ի համար՝ Ա= 7.6 մլրդ. դրամ, 
Բ=2965.3 հազ. մարդ, Դ=480.0դրամ,  
2020-ի համար՝ Ա= 10.3 մլրդ. դրամ, 
Բ=2963.3 հազ. մարդ,Դ=489.0 դրամ։

9 Շատ լավ 44.1 - 49.5 $

8 Լավ 38.6 - 44.0 $

7 Բավականին լավ 33.1 - 38.5 $

6 Ավելի շատ լավ, քան վատ 27.6 - 33.0 $

5 Միջին` ոչ լավ ոչ վատ 22.1 - 27.5 $

4 Ավելի շատ վատ, քան լավ 16.6 - 22.0 $

3 Բավականին վատ 11.1 - 16.5 $

2 Վատ 5.6 - 11.0 $

1 Շատ վատ 0.1 - 5.5 $

ԳոյG թյG ն չG նի 0 $

Գործառ� յթի անվան� մը. V.4. Համայնքային այլ ծառայ� թյ� ններ

 -           
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Աղյ�սակ 8. ՏԻՏԻ ամփոփ հաշվարկն ըստ տեղական ինքնակառավարման բնագավառների, 2018-2020թթ. 

ՏԻ բարեփոխ% մն եր

Համայնքի սեփական% թյ% ն, 

զարգացման ծրագրեր և 

ֆինանսներ

Տեղական 

ժողովրդավար% թյ% ն
Համայնքի կառավար% մ

Համայնքային (հանրային 

բն% յթի) ծառայ% թյ% նների 

մատ% ց% մ

ՑՔ*=10 ՑՔ=18 ՑՔ=8 ՑՔ=4 ՑՔ=12

ՑՀՀ 2018 2019 2020 ՑՀՀ 2018 2019 2020 ՑՀՀ 2018 2019 2020 ՑՀՀ 2018 2019 2020 ՑՀՀ 2018 2019 2020

1 6 7 7 11 3 4 4 29 1 1 3 37 6 6 7 41 6 7 7
2 7 7 7 12 4 6 6 30 5 5 9 38 7 7 7 42 4 4 4
3 6 7 7 13 3 3 3 31 7 8 5 39 4 4 4 43 3 3 3
4 6 7 7 14 7 10 10 32 5 5 6 40 3 5 3 44 3 3 3
5 7 7 7 15 10 10 10 33 4 4 3 45 3 3 4
6 5 5 5 16 2 3 3 34 5 7 8 46 9 9 7
7 5 5 5 17 2 2 2 35 6 7 7 47 6 6 4
8 3 3 2 18 4 4 4 36 2 2 2 48 5 8 8
9 0 0 0 19 0 0 0 49 5 6 6
10 0 0 0 20 0 0 0 50 3 4 4

21 3 3 3 51 1 1 1
22 2 2 2 52 1 1 2
23 4 5 5
24 6 9 9
25 2 3 3
26 2 2 2
27 6 6 6
28 3 4 4

Ընդ. 50 45 48 Ընդ. 63 76 76 Ընդ. 35 39 43 Ընդ. 20 22 21 Ընդ. 49 55 53
ԲՄԳ 5.0 4.5 4.8 ԲՄԳ 3.5 4.2 4.2 ԲՄԳ 4.4 4.9 5.4 ԲՄԳ 5.0 5.5 5.3 ԲՄԳ 4.1 4.6 4.4

2015թ. ՏԻՏԻ - 4.40, 2016թ. ՏԻՏԻ - 4.30, 2017թ. ՏԻՏԻ - 4.40, 

2018թ. ՏԻՏԻ - 4.30, 2019թ. ՏԻՏԻ - 4.80, 2020թ. ՏԻՏԻ - 4.73

*) Նշ% մ. ՑՔ = ցG ցիչների քանակը, ՑՀՀ = ցG ցիչի հերթական համարը, ԲՄԳ = ՏԻ բնագավառի մի ջին գնահատականը
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Հավելված 1.

ՏԻՏԻ ցուցիչների գնահատման չափանիշների հիմնավորումները

Թիվ 6 ցուցիչ (ՀՀ մեկ համայնքի (առանց Երևանի) բնակչության միջին 

թիվը, մարդ). ուսումնասիրվել են եվրոպական 42 երկրների համանման 
ցուցիչներ։ Ըստ այդմ, պարզվել է, որ նույն այդ երկրներում ՏԻ մեկ միավորի 
բնակչության միջին թիվը կազմել է 17 618 մարդ, ԵՄ անդամ երկրներում՝ 
15 985 մարդ, ԵՄ անդամ երկրներից մինչև 100 000 բնակչություն ունեցող 
երկրներում՝ 16 688 մարդ, իսկ մինչև 50 000 բնակչություն ունեցող երկրներում՝ 
16 788 մարդ։ Հաշվի առնելով այս տվյալները, հատկապես՝ տարածքային 
առումով Հայաստանի հետ համադրելի երկրների նույն ցուցիչի գնահատման 
չափանիշների սանդղակի վերին (կատարյալ) սահման է ընտրվել «16 001-ից 19 
000 մարդ» միջակայքը։

Թիվ 7 ցուցիչ (ՀՀ մեկ համայնքի վարչական տարածքի միջին չափը, 

կմ2). ուսումնասիրվել են եվրոպական 42 երկրների համանման ցուցիչներ։ Ըստ 
այդմ, պարզվել է, որ այդ երկրներում ՏԻ մեկ միավորի վարչական տարածքի 
միջին չափը կազմում է 287.8 կմ2, ԵՄ անդամ երկրներում՝ 264.4 կմ2, ԵՄ անդամ 
երկրներից մինչև 100 000 բնակչություն ունեցող երկրներում՝ 210.5 կմ2, իսկ 
մինչև 50 000 բնակչություն ունեցող երկրներում՝ 108.3 կմ2։ Հաշվի առնելով այս 
տվյալները՝ ցուցիչի գնահատման չափանիշների սանդղակի վերին (կատարյալ) 
սահման է ընտրվել «270.01-ից 330 կմ2» միջակայքը։

Թիվ 13 ցուցիչ (ՀՀ համայնքների բյուջեների եկամուտների 

հանրագումարի տեսակարար կշիռը ՀՀ համախմբված բյուջեի ընդհանուր 

եկամուտներում, %). ուսումնասիրվել են ԵՄ անդամ երկրների համանման 
ցուցիչները։ Ըստ այդմ, պարզվել է, որ այդ երկրներում համայնքների 2016թ. 
բյուջեների եկամուտների հանրագումարի տեսակարար կշիռը համախմբված 
բյուջեի ընդհանուր եկամուտներում միջինում կազմում է 24.8%։ Հաշվի առնելով 
այս տվյալը՝ ցուցիչի գնահատման չափանիշների սանդղակի վերին (կատարյալ) 
սահման է ընտրվել «մեծ է 25%-ից» արժեքը։

Թիվ 16 և 17 ցուցիչներ (ՀՀ համայնքների (ներառյալ՝ Երևանի) 

բյուջեների փաստացի եկամուտը մեկ շնչի հաշվով; ՀՀ համայնքների 

(առանց Երևանի) բյուջեների փաստացի եկամուտը մեկ շնչի հաշվով, ԱՄՆ 

դոլար). ուսումնասիրվել են ԵՄ անդամ երկրների համանման ցուցիչները: 
Ըստ այդմ, պարզվել է, որ այդ երկրներում համայնքների 2016թ. բյուջեների 
փաստացի եկամուտը մեկ շնչի հաշվով կազմել է $3528։ Հաշվի առնելով ՏԻՏԻ 
հաշվարկման ընթացքում կիրառված մեթոդական մոտեցումները (տե՛ս ՀՀ 
և ԵՄ անդամ երկրների ՀՆԱ-ների համադրման սկզբունքը) և նվազեցնելով 
նշված ցուցիչի արժեքը մինչև սկզբնական թվի 11.25%-ը, ստանում ենք՝ ՀՀ 
համայնքների բյուջեների փաստացի եկամուտը մեկ շնչի հաշվով $3528 * 11.25% 
/ 100% = $397։ Հետևաբար, նշված ցուցիչների գնահատման չափանիշների 
սանդղակի վերին (կատարյալ) սահման է ընտրվել «մեծ է $400-ից» արժեքը։
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Թիվ 19 ցուցիչ (ՀՀ համայնքների բյուջեների փոխատվությունների 

տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերում, %). ուսումնասիրվել են ԵՄ 
անդամ երկրների համանման ցուցիչները։ Ըստ այդմ, պարզվել է, որ այդ 
երկրներում համայնքների բյուջեների եկամուտների փոխատվությունների 
տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերում միջինում կազմել է 5.1%։ Հաշվի 
առնելով այս տվյալը՝ ցուցիչի գնահատման չափանիշների սանդղակի վերին 
(կատարյալ) սահման է ընտրվել «5.1 – 6.0%» միջակայքը։

Թիվ 20 ցուցիչ (ՀՀ համայնքների բյուջեների վարկերի տեսակարար 

կշիռն ընդհանուր մուտքերում, %). ուսումնասիրվել են ԵՄ անդամ 
երկրների համանման ցուցիչները։ Ըստ այդմ, պարզվել է, որ այդ երկրներում 
համայնքների բյուջեների վարկերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերում 
միջինում կազմել է 26.5%։ Հաշվի առնելով այս տվյալը՝ ցուցիչի գնահատման 
չափանիշների սանդղակի վերին (կատարյալ) սահման է ընտրվել «24.1 – 27.0%» 
միջակայքը։

Թիվ 21 ցուցիչ (ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսերի հանրագումարի 

տեսակարար կշիռը ՀՀ համախմբված բյուջեի ընդհանուր ծախսերում, %). 
ուսումնասիրվել են ԵՄ անդամ երկրների համանման ցուցիչները։ Ըստ այդմ, 
պարզվել է, որ այդ երկրներում համայնքների 2016թ. բյուջեների ծախսերի 
հանրագումարի տեսակարար կշիռը երկրի 2016թ. համախմբված բյուջեի 
ընդհանուր ծախսերում միջինում կազմել է 24.4%։ Հաշվի առնելով այս տվյալը՝ 
ցուցիչի գնահատման չափանիշների սանդղակի վերին (կատարյալ) սահման է 
ընտրվել «մեծ է 25.0%-ից» արժեքը։

Թիվ 22 ցուցիչ (համայնքների բյուջեների ծախսերի հանրագումարի 

տեսակարար կշիռը երկրի ՀՆԱ-ում, %). ուսումնասիրվել են ԵՄ անդամ 
երկրների համանման ցուցիչները։ Ըստ այդմ, պարզվել է, որ այդ երկրներում 
համայնքների 2016թ. բյուջեների ծախսերի հանրագումարի տեսակարար կշիռը 
երկրի ՀՆԱ-ում միջինում կազմել է 11.1%։ Հաշվի առնելով այս տվյալը՝ ցուցիչի 
գնահատման չափանիշների սանդղակի վերին (կատարյալ) սահման է ընտրվել 
«մեծ է 11.0%-ից» արժեքը։

Թիվ 25 և 26 ցուցիչներ (ՀՀ համայնքների (ներառյալ՝ Երևանի) 

բյուջեների փաստացի ծախսը մեկ շնչի հաշվով; ՀՀ համայնքների (առանց 

Երևանի) բյուջեների փաստացի ծախսը մեկ շնչի հաշվով, ԱՄՆ դոլար). 
ուսումնասիրվել են ԵՄ անդամ երկրների համանման ցուցիչները։ Ըստ այդմ, 
պարզվել է, որ այդ երկրներում համայնքների 2016թ. բյուջեների փաստացի 
ծախսը մեկ շնչի հաշվով միջինում կազմել է $3506։ Հաշվի առնելով ՏԻՏԻ 
հաշվարկման ընթացքում կիրառված մեթոդական մոտեցումները (տե՛ս ՀՀ 
և ԵՄ անդամ երկրների ՀՆԱ-ների համադրման սկզբունքը) և նվազեցնելով 
նշված ցուցիչի արժեքը մինչև սկզբնական թվի 11.25%-ը, ստանում ենք՝ 
համայնքների բյուջեների փաստացի ծախսը մեկ շնչի հաշվով $3506 * 11.25% 
/ 100% = $395։ Հետևաբար, ցուցիչի գնահատման չափանիշների սանդղակի 
վերին (կատարյալ) սահման է ընտրվել «մեծ է $400-ից» արժեքը։
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Թիվ 27 և 28 ցուցիչներ (ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների 

ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՀ համայնքների (ներառյալ Երևանի) 

բյուջեների ընդհանուր ծախսերում, %; ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայությունների ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՀ համայնքների (առանց 

Երևանի) բյուջեների ընդհանուր ծախսերում, %). հիմք է ընդունվել ՀՀ 
հանրային կառավարման համակարգում աշխատակազմերի պահպանման 
ծախսերի տեսակարար կշիռների ուսումնասիրությունը։ Ըստ այդմ, ցուցիչի 
գնահատման չափանիշների սանդղակի վերին (կատարյալ) սահման է ընտրվել 
«փոքր է կամ հավասար 5%-ից» արժեքը։

Թիվ 39 ցուցիչ (համայնքների (առանց Երևանի) աշխատակազմերում 

համայնքային ծառայության հաստատված պաշտոնների թիվը, 1000 մարդու 

հաշվով). ուսումնասիրվել են ԵՄ անդամ երկրների և այլ երկրների համանման 
ցուցիչները։ Ըստ այդմ, պարզվել է, որ համայնքների աշխատակազմերում 
համայնքային ծառայության հաստատված պաշտոնների թիվը, 1000 մարդու 
հաշվով, մշտապես մեծ է եղել 5-ից։ Հաշվի առնելով ուսումնասիրությունները՝ 
ցուցիչի գնահատման չափանիշների սանդղակի վերին (կատարյալ) սահման է 
ընտրվել «փոքր է 5-ից» արժեքը։

Թիվ 40 ցուցիչ (վերջին տարվա ընթացքում վերապատրաստված 

համայնքային ծառայողների տեսակարար կշիռը նրանց ընդհանուր թվի 

մեջ, %). հաշվի է առնվել ՀՀ օրենսդրությունը, մասնավորապես «Համայնքային 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, ըստ որի11  համայնքային ծառայողը առնվազն 
երեք տարին մեկ պարտադիր պետք է վերապատրաստում անցնի։ Հաշվի 
առնելով այս դրույթը և վերապատրաստման կազմակերպման հնարավոր 
համամասնությունը՝ ցուցիչի գնահատման չափանիշների սանդղակի վերին 
(կատարյալ) սահման է ընտրվել «մեծ է 33.0%-ից» արժեքը։

Թիվ 43 ցուցիչ (համայնքների արտադպրոցական դաստիարակության 

ծառայություն մատուցող համայնքների տեսակարար կշիռը համայնքների 

ընդհանուր թվի մեջ, %). հաշվի են առնվել ՀՀ համայնքների բյուջետային 
ամփոփ տվյալները։ Քանի որ կես դրույքով աշխատող 1 մասնագետի տարեկան 
նվազագույն աշխատավարձը 2016թ-ին կազմել է 337500 դրամ (հաշվարկված 
է հետևյալ կերպ՝ 0.5 դրույք x 75000 դրամ x 9 ամիս), ցուցիչի գնահատման 
հիմք է ծառայել այն համայնքների թիվը, որոնց բյուջեներում այդ գումարից 
ավելի ծախսեր են կատարվել։

Թիվ 44 ցուցիչ (համայնքների բյուջեներում Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

բնագավառի ընդհանուր ծախսերը՝ բնակչության մեկ շնչի հաշվով, ԱՄՆ 

դոլար). ուսումնասիրվել են ԵՄ անդամ երկրների համանման ցուցիչները։ 
Ըստ այդմ, պարզվել է, որ այդ երկրների համայնքների 2016թ. բյուջեներում 
«Հանգիստ, մշակույթ և կրոն» բնագավառի ընդհանուր ծախսերը՝ բնակչության 
մեկ շնչի հաշվով, միջինում կազմել են $184.8։ Հաշվի առնելով ՏԻՏԻ 
հաշվարկման ընթացքում կիրառված մեթոդական մոտեցումները (տե՛ս ՀՀ և ԵՄ 
11 «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, 14.12.2004թ., ՀՕ-43-Ն, Հոդված 20
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անդամ երկրների ՀՆԱ-ների համադրման սկզբունքը) և նվազեցնելով նշված 
ցուցիչի արժեքը մինչև սկզբնական թվի 11.25%-ը, ստանում ենք՝ համայնքների 
բյուջեների փաստացի ծախսերը մեկ շնչի հաշվով $184.8 * 11.25% / 100% = 
$20.8։ Հետևաբար՝ ցուցիչի գնահատման չափանիշների սանդղակի վերին 
(կատարյալ) սահման է ընտրվել «մեծ է $20-ից» արժեքը։

Թիվ 49 և 50 ցուցիչներ (համայնքների (ներառյալ Երևանի) բյուջեներում 

շրջակա միջավայրի պաշտպանության բնագավառի ընդհանուր 

ծախսերը՝ բնակչության մեկ շնչի հաշվով, ԱՄՆ դոլար; համայնքների 

(առանց Երևանի) բյուջեներում շրջակա միջավայրի պաշտպանության 

բնագավառի ընդհանուր ծախսերը՝ բնակչության մեկ շնչի հաշվով, ԱՄՆ 

դոլար). ուսումնասիրվել են ԵՄ անդամ երկրների համանման ցուցիչները։ 
Ըստ այդմ, պարզվել է, որ այդ երկրների համայնքների 2016թ. բյուջեներում 
«շրջակա միջավայրի պաշտպանության» բնագավառի ընդհանուր ծախսերը՝ 
բնակչության մեկ շնչի հաշվով, միջինում կազմել են $181.5։ Հաշվի առնելով 
ՏԻՏԻ հաշվարկման ընթացքում կիրառված մեթոդական մոտեցումները (տե՛ս 
ՀՀ և ԵՄ անդամ երկրների ՀՆԱ-ների համադրման սկզբունքը) և նվազեցնելով 
նշված ցուցիչի արժեքը մինչև սկզբնական թվի 11.25%-ը, ստանում ենք 
համայնքների բյուջեների փաստացի ծախսերը մեկ շնչի հաշվով՝ $181.5 * 11.25% 
/ 100% = $20.4։ Հետևաբար՝ ցուցիչի գնահատման չափանիշների սանդղակի 
վերին (կատարյալ) սահման է ընտրվել «մեծ է $20-ից» արժեքը։

Թիվ 52 ցուցիչ (համայնքների բյուջեներում տնտեսական հարա-

բերությունների բնագավառի ընդհանուր ծախսերը՝ բնակչության մեկ շնչի 

հաշվով, ԱՄՆ դոլար). ուսումնասիրվել են ԵՄ անդամ երկրների համանման 
ցուցիչները։ Ըստ այդմ, պարզվել է, որ այդ երկրների համայնքների 2016թ. 
բյուջեներում «Տնտեսական հարաբերություններ» բնագավառի ընդհանուր 
ծախսերը՝ բնակչության մեկ շնչի հաշվով, միջինում կազմել է $445.9։ 
Հաշվի առնելով ՏԻՏԻ հաշվարկման ընթացքում կիրառված մեթոդական 
մոտեցումները (տե՛ս ՀՀ և ԵՄ անդամ երկրների ՀՆԱ-ների համադրման 
սկզբունքը) և նվազեցնելով նշված ցուցիչի արժեքը մինչև սկզբնական թվի 
11.25%-ը, ստանում ենք համայնքների բյուջեների փաստացի ծախսերը մեկ շնչի 
հաշվով՝ $445.9 * 11.25% / 100% = $50.2։ Հետևաբար՝ ցուցիչի գնահատման 
չափանիշների սանդղակի վերին (կատարյալ) սահման է ընտրվել «մեծ է $50.0-
ից» արժեքը։


