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Պետության վարչատարածքային բաժանում 

Տարածքը պետության գոյությունը հավաստող կարևորագույն բաղադրիչներից է 

համարվում։ Պետությանը անհրաժեշտ է որոշակիորեն սահմանազատված տարածք, 

որի վրա այն պետք է կազմակերպի իր կենսագործունեությունը։ Պատահական չէ, որ 

մասնագիտական գրականության մեջ պետության տարաբնույթ բնորոշումների մեջ իր 

անբաժանելի տեղն ունի տարածքի հասկացությունը1։ 

Ամենապարզ մեկնաբանությամբ՝ պետությունը կարող է դիտարկվել որպես 

տարածքի, բնակչության և իշխանության եռամիասնություն (գծապատկեր 1)։ Ընդ 

որում՝ այս բաղադրիչներից որևէ մեկի բացակայությունը կբացառի անկախ 

պետականության գոյությունը։  
 

Գծապատկեր 1. Պետության բաղադրիչները 

 

 

Ինչպես տեսնում ենք, բնակչությանը պետք է որոշակի տարածք, որպեսզի 

իրականացնի իր կենսագործունեությունը, ձևավորի իշխանություն՝ դրանով իսկ 

ամբողջականացնելով իր պետականությունը։ 

Երբ պետությունը, բնակչությունը և/կամ տարածքը հասնում են որոշակի 

մեծության, անհրաժեշտություն է առաջանում տարածքը բաժանել վարչատարածքային 

միավորների՝ ենթադրելով, որ այդ միավորներին առավել հեշտ կլինի կառավարել։ 

Պետության վարչատարածքային միավորները կարող են ձևավորվել ինչպես 

բնական-աշխարհագրական գործոններից ելնելով, այնպես էլ արհեստականորեն։ 

                                        
1 Օրինակ՝ Енгибарян Р. В., Краснов Ю. К. Теория государства и права: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: 
Норма, 2007, էջ՝ 96, 

Мелехин А. В. Теория государства и права. – М.: Маркет ДС, 2007, էջ 615 

Чашин А. Н. Теория государства и права. – М., 2008. – էջ 631 և այլն։ 

Տարածք

ԲնակչությունԻշխանություն
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Առաջին դեպքում տարածքային միավորը կարող է ունենալ պատմականորեն 

ձևավորված առանձնահատկություններ, միանման էթնիկ-ժողովրդագրական կազմ, 

առանձնացված լինել այլ տարածքներից լանդշաֆտով (սարեր, ձորեր, գետեր) և այլն։ 

Երկրորդ դեպքում տարածքային միավորների ձևավորման հիմքում ընկած են 

տնտեսական առանձնահատկությունները, բնակիչների հնարավոր կրոնական-

ազգային պատկանելիության, մշակութային ընդհանրության հարցերը, քաղաքական 

նպատակահարմարությունը և այլն։ 

Վարչատարածքային միավորների ամբողջությունը կազմում է տվյալ 

պետության վարչատարածքային բաժանումը։ 

Վարչատարածքային բաժանումը տվյալ պետության տարածքի բաժանումն է 

առանձին միավորների, իսկ բաժանման նպատակը պետության՝ ավելի ռացիոնալ և 

արդյունավետ կառավարումն է՝ ներառյալ պետության և իր բաղկացուցիչ մասը կազմող 

վարչատարածքային միավորների փոխհարաբերությունները։ 

Հայաստանի Հանրապետությունում (ՀՀ-ում) վարչատարածքային միավորները և 

վարչատարածքային բաժանումը ամրագրվում են ՀՀ Սահմանադրությամբ։ 

Մասնավորապես, այնտեղ նշվում է, որ ՀՀ վարչատարածքային միավորներն են 

մարզերը և համայնքները, իսկ վարչատարածքային բաժանումը սահմանվում է 

օրենքով2: 

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ 

օրենքը ընդունվել է 1995թ-ին և, մեկ տասնյակից ավելի փոփոխություններով և 

լրացումներով, գործում է մինչև այժմ։ 

ՀՀ-ում համայնքը կարող է ընդգրկել մեկ կամ ավելի թվով բնակավայրեր: Մեկից 

ավելի բնակավայրերից բաղկացած համայնքը կոչվում է բազմաբնակավայր համայնք: 

Համայնքների և բնակավայրերի ցանկը նույնպես սահմանվում է օրենքով3։ 

ՀՀ տարածքը բաժանվում է տասը մարզի: Մարզերը և նրանց վարչական 

կենտրոնները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում։ 

 

 

 

 

 

 

                                        
2 ՀՀ Սահմանադրություն, 06.12.2015թ. փոփոխություններով, Հոդված 121։ 
3 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենք, 07.11.1995, ՀՕ-
18։ 
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Աղյուսակ 1. ՀՀ մարզերը և դրանց վարչական կենտրոնները 

Մարզը Մարզկենտրոնը 

Արագածոտն Աշտարակ 

Արարատ Արտաշատ 

Արմավիր Արմավիր 

Գեղարքունիք Գավառ 

Լոռի Վանաձոր 

Կոտայք Հրազդան 

Շիրակ Գյումրի 

Սյունիք Կապան 

Վայոց ձոր Եղեգնաձոր 

Տավուշ Իջևան 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է ՀՀ վարչական քարտեզը՝ մարզերով և 

մարզկենտրոններով։ 
 

Գծապատկեր 2. ՀՀ վարչական քարտեզը 

 

 

Ինչպես կարելի է նկատել՝ միայն ՀՀ Կոտայքի մարզն է, որ արտաքին սահման 

չունի հարևան պետությունների հետ։ 

Բնակավայրը բնակչություն ունեցող, կառուցապատված, տարածքային 

ամբողջականություն կազմող և այլ բնակավայրերից տարածքային, տնտեսական կամ 

պատմական առումով տարանջատված տարածքային միավոր է: 
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Համայնքներն ինքնակառավարվող վարչատարածքային միավորներ են: ՀՀ բոլոր 

բնակավայրերը` առանձին կամ այլ բնակավայրերի հետ միասին, ընդգրկվում են 

համայնքների մեջ: 

Մարզի տարածքը կազմված է նրա մեջ ընդգրկված համայնքների տարածքներից 

և պետական սեփականություն հանդիսացող հողային և ջրային այլ տարածքներից: 
 

Ընդհանրապես, պետության վարչատարածքային բաժանումը ընկած է պետական 

իշխանության մարմինների տեղաբաշխման հիմքում, և ըստ այդմ էլ կառուցվում են 

պետական, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման (ՏԻ) 

համակարգերը։ Սա վերաբերում է նաև ՀՀ-ին։ 

Նշենք, որ պետական կառավարումը տարածվում է ՀՀ ողջ տարածքի վրա, իսկ 

պետական կառավարման ստորին մակարդակը հանդիսացող տարածքային 

կառավարումը իրականացվում է մարզային բաժանման հիման վրա։ 

ՏԻ-ը նույնպես իրականացվում է ՀՀ ողջ տարածքում։ Այսինքն, ՀՀ-ում չկա որևէ 

տարածք, բացի Սևանա լճի հայելու մակերեսից, որը չգտնվի որևէ համայնքի վարչական 

տարածքում։ 

Այսպիսով, ՀՀ-ում առաջնային վարչատարածքային միավորները համայնքներն 

են, որտեղ իրականացվում է ՏԻ, իսկ առավել խոշոր վարչատարածքային 

միավորներում՝ մարզերում, որտեղ ընդգրկված են համայնքները, իրականացվում է 

պետական (տարածքային) կառավարում։ 

 

Հանրային կառավարման ապակենտրոնացում 

Ինչպես նշվեց վերևում, երբ պետությունը հասնում է որոշակի չափերի, անհնարին 

է դառնում հանրային ծառայությունների մատուցման և դրանց վերահսկման 

գործառույթների իրականացումը միայն պետական կառավարման կենտրոնական 

մարմինների կողմից։ Հետևաբար, նպատակահարմար և, շատ դեպքերում, անհրաժեշտ 

է դառնում հանրային ծառայությունների մի մասի մատուցման լիազորությունների 

փոխանցումը ավելի «ներքև»՝ տարածքային կառավարման կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին (ՏԻՄ-երին)։ Կախված երկրի չափից՝ կարող են 

գոյություն ունենալ ՏԻ մեկից ավելի մակարդակներ, ինչպես օրինակ Լեհաստանում, 

Գերմանիայի դաշնությունում, Միացյալ Նահանգներում և այլն: Հայաստանում 

գոյություն ունի ՏԻ մեկ մակարդակ: 

Լիազորությունների փոխանցման այս գործընթացը կարող է իրականացվել՝ 

կիրառելով սկզբունքորեն իրարից տարբեր երկու եղանակ՝ 

ա) ապահամակենտրոնացում (ապակոնցենտրացում), 

բ) ապակենտրոնացում (առավել մանրամասն՝ տե՛ս Մոդուլ 1)։ 
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Ապահամակենտրոնացումը պետական կառավարման կենտրոնական մարմնի 

որոշ լիազորությունների փոխանցումն է տարածաշրջաններում կենտրոնը ներկայացնող 

և տարածքային կառավարումն իրականացնող մարմնին, որոնք կենտրոնական 

իշխանության անմիջական ենթակայության տակ են գտնվում։ 

Նշվածին հակառակ՝ ապակենտրոնացումը պետական կառավարման 

կենտրոնական մարմնի լիազորությունների փոխանցումն է վերջինիս ենթակայության 

տակ չգտնվող տեղական իշխանություններին կամ մասնավոր հատվածին։ Առաջին 

դեպքում տեղի է ունենում կենտրոնական իշխանությունների լիազորությունների 

փոխանցում տեղերում բնակիչների շահերը անմիջականորեն ներկայացնող և նրանց 

կողմից  ընտրված կառավարման մարմնին (այն է՝ ՏԻՄ-երին)։ 

Ապակենտրոնացման լավագույն ձևը հանրային կառավարման գործառույթների 

հստակ բաշխումն է կենտրոնական իշխանության և ՏԻՄ-երի միջև՝ կիրառելով 

փոխլրացման սկզբունքը, համաձայն որի՝ հանրային կառավարման համակարգի վերին 

օղակին պետք չէ հանձնարարել այն, ինչն ավելի լավ կարող է կատարել ստորին օղակը։ 

ՀՀ հանրային կառավարման համակարգին մշտապես հատուկ է եղել 

լիազորությունների կենտրոնացման բարձր մակարդակ՝ դեպի պետական 

կառավարման համակարգը։ Սակայն, ՀՀ պետականության մոտ 30 տարիների փորձը 

ցույց է տալիս, որ ՏԻՄ–երը հաջողությամբ կարողանում են իրականացնել այն 

լիազորությունները, որոնք, լինելով երբեմնի պետական կառավարմանը վերապահված, 

օրենքի ուժով տրվել են համայնքային իշխանություններին։ Ավելին, համայնքները ոչ 

միայն հաջողությամբ կարողանում են իրականացնել այդ լիազորությունները, այլև 

առավել արդյունավետ ու հասցեական են մատուցում այդ լիազորություններով 

նախատեսված ծառայությունները (օրինակ՝ տեղական հարկային վարչարարություն, 

նախադպրոցական կրթություն, արտադպրոցական դաստիարակություն և այլն)։ Ուստի, 

լիազորությունների ապակենտրոնացումը «վերևից» դեպի «տեղեր» դիտարկվել և 

դիտարկվում է ՏԻ համակարգի զարգացմանն ուղղված կարևորագույն 

գործընթացներից մեկը։ 

Ակնհայտ է, որ լիազորությունների կենտրոնացման ու ապակենտրոնացման միջև 

պետք է գտնել արդյունավետ հարաբերակցություն: Լիազորությունների կիրարկման 

տեսանկյունից,  ամբողջովին թե՛ կենտրոնացումը և թե՛ ապակենտրոնացումը ընդունելի 

տարբերակներ չեն, քանի որ, մի կողմից, համապետական քաղաքականության 

իրականացման տեսանկյունից մշտապես կարիք է զգացվում հանրային կառավարման 

վերին մակարդակի կողմից միասնական խիստ վերահսկողության, մյուս կողմից, ի 

հակադրություն սրա, հանրային կառավարման ստորին մակարդակը պետք է օժտված 

լինի որոշակի ինքնուրույնությամբ և նախաձեռնողականությամբ։ 

Հիմնախնդիրն այն է, թե ինչպե՞ս պետք է դրանք զուգակցել կամ հաշվեկշռել 

առավելագույն արդյունավետության հասնելու համար: Փորձը ցույց է տալիս, որ ավելի 

մեծ արդյունավետության կարելի է հասնել միայն վերահսկողության կրճատման գնով: 



7 

 

Այս դեպքում բնական հարց է առաջանում՝ ինչպիսի՞ն պետք է լինի 

ապակենտրոնացման աստիճանը: 

 

Ըստ որոշ տեսաբանների՝ ապակենտրոնացման աստիճանը բարձր է այնքանով, 

որքանով՝ 

1) մեծ է կառավարման ստորին մակարդակներում ընդունվող որոշումների 

քանակը, 

2) կարևոր են ստորին մակարդակներում ընդունվող որոշումները, 

3) մեծ թվով գործառույթներ են առնչվում ստորին մակարդակում ընդունվող 

որոշումների հետ, 

4) քիչ համաձայնեցում է պահանջում ընդունվող որոշումը վերին մակարդակի հետ: 

ՏԻ համակարգի արդիականացումը ուղղակիորեն կապված է 

ապակենտրոնացման գործընթացի շարունակման հետ՝ իրավիճակային պայմաններին 

համապատասխան: Ընդհանուր առմամբ, կարելի է առանձնացնել 

ապակենտրոնացման 4 ձև. 

1. Քաղաքական ապակենտրոնացում. քաղաքականությանը վերաբերող 

որոշումների ընդունման լիազորությունների հանձնումը իշխանության տեղական և 

տարածքային մարմիններին, որի արդյունքում կառավարման համապատասխան 

մարմինները իրավասություն են ստանում իրենց տարածքային միավորներում 

սահմանել հարկեր, տուրքեր, վճարներ և այլն, 

2. Տնտեսական ապակենտրոնացում. տնտեսական որոշումների ընդունման 

վերապահում մրցակցող շուկաներում և մասնավոր հատվածում, 

3. Ֆինանսական (այդ թվում՝ հարկային) ապակենտրոնացում. կառավարման 

մարմիններում բյուջեների ձևավորում՝ օրենսդրորեն դրանց ամրագրելով եկամտի որոշ 

տեսակներ, որոնք պետական բյուջեի փոխարեն մուտքագրվում են համապատասխան 

բյուջեներ, ինչպես նաև բյուջետային միջոցները ծախսելու ինքնուրույնություն, 

4. Վարչական ապակենտրոնացում. պետական կառավարման մարմիններին 

ենթակա գերատեսչությունների և տարածքային ստորաբաժանումների ստեղծում, 

դրանց տալով կամ չտալով որոշում ընդունելու իրավասություններ: Առաջինը նշանակում 

է վարչական գործողությունների ազատություն, իսկ երկրորդը՝ պարզապես վարչական 

ապակենտրոնացում: Սա փաստորեն ապահամակենտրոնացումն է: 

Ապակենտրոնացման այս ձևերը միմյանց չեն բացառում: Ամուր կապ կա 

հատկապես տնտեսական, ֆինանսական և քաղաքական ապակենտրոնացման ձևերի 

միջև: Ապակենտրոնացման բոլոր ձևերի լավագույն զուգակցումը կնպաստի տեղական 

ժողովրդավարության ամրապնդմանը և կառավարման արդյունավետության 

բարձրացմանը: 
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ՏԻՄ-երին իրավասությունների հանձնման հետ կապված ապակենտրոնացումն 

իրականացվում է մի քանի կարևոր խնդիրների լուծման համար, մասնավորապես՝ 

 տեղական մակարդակում գիտելիքների և տեղեկատվության օգտագործման 

մակարդակի բարձրացում,  

 համայնքում որոշումների կայացման գործընթացին բնակիչների մասնակցության 

աստիճանի բարձրացում,  

 մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում,  

 կառավարման թափանցիկության և արդյունավետության բարձրացում և այլն։ 

Կառավարման ընդհանուր գործառնությունների լույսի ներքո ապակենտրոնացումը 

վերլուծելիս՝ շատ կարևոր է պատասխանել այն հարցին, թե կառավարման ո՞ր 

մակարդակում ավելի լավ կկատարվեն կառավարման տարբեր գործառույթները: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ որոշ դեպքերում կառավարման արդյունավետությունը ավելի 

բարձր է, երբ տվյալ գործառույթն իրականացվում է կառավարման տարբեր 

մակարդակներում՝ համապատասխան իրավասությունների շրջանակում: 

Ապակենտրոնացված կառավարման գործուն համակարգի ստեղծումը երկարատև 

և բարդ գործընթաց է: Այն չի կարելի դիտարկել որպես զուտ իրավական խնդիր: 

Օրենսդրական հիմքի ստեղծումը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է սահուն 

անցումն իրականացնելու համար: Անհրաժեշտ է նաև հին արմատացած մոտեցումների 

հաղթահարում, նոր մտածելակերպի և ավանդույթների ստեղծում: Հաճախ 

բարեփոխումների հաջող ընթացքն ապահովելու համար անհրաժեշտ է լինում դրանց 

փուլ առ փուլ իրականացում, քանի որ հասարակությունը պատրաստ չի լինում 

միանգամից ընկալելու այն: Իսկ առանց հասարակության ակտիվ մասնակցության 

դժվար է պատկերացնել բարեփոխումների կայացումը: Այս տեսակետից յուրաքանչյուր 

փուլում կարևոր խնդիրներից է որոշումների ընդունման կենտրոնացում-

ապակենտրոնացում հարաբերության ճիշտ գնահատումը, այսինքն՝ կառավարման 

ստորին օղակների ինքնուրույնության աստիճանի որոշումը: Չկա և չի էլ կարող լինել 

իշխանության ապակենտրոնացման օպտիմալ և ունիվերսալ մոդել, որը կարելի լինի 

ներդնել ամենուրեք: Հետևաբար՝ ապակենտրոնացման գործող մոդելն անհրաժեշտ է 

հասարակության զարգացմանը զուգահեռ կատարելագործել՝ 

համապատասխանեցնելով ժամանակի պահանջներին: Ապակենտրոնացումն 

այնքանով է հաջողված, որքանով կառավարումը դառնում է առավել 

ժողովրդավարական և արդյունավետ: 

Կենտրոնացումը բարձրացնում է համակարգի կառավարելիությունը՝ ի հաշիվ դրա 

արդյունավետ համակարգման: Միաժամանակ, ընդունված որոշումների ոչ 

արդյունավետ լինելու պատճառով կենտրոնացումը նվազեցնում է կառավարելիությունը: 

Իշխանության ապակենտրոնացումը մոտեցնում է նրան հասարակությանը, հետևաբար 

ուժեղացնում է հետադարձ կապը հասարակության անդամների և իշխանության միջև: 
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Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ, ապակենտրոնացումը բարձրացնում է ընդունված 

որոշումների արդյունավետությունը, բայց և բարդացնում ստորադաս օղակների 

համակարգումը: Դա նշանակում է, որ լավագույն կառավարելիություն ստանալու համար 

անհրաժեշտ է ճիշտ ընտրել տվյալ պայմաններում համակարգի ապակենտրոնացման 

աստիճանը: 

Շատ կարևոր է նշել, որ կառավարման լիազորությունների ապակենտրոնացում 

իրականացնելիս անհրաժեշտ է նաև համայնքներին ապահովել համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով։ Չպետք է լինի այնպիսի իրավիճակ, երբ կենտրոնական 

իշխանությունը նոր լիազորություններ փոխանցի համայնքներին, սայկան չնշի կամ 

չապահովի այդ լիազորությունների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները։ 

Բազմաթիվ վերլուծություններ ցույց են տվել, որ ներկա պահին համայնքներին օրենքով 

վերապահված լիազորությունների ծավալը չի համապատասխանում վերջիններիս 

ունեցած ֆինանսական միջոցներին։ Ավելին, հատկապես փոքր համայնքներում 

տարեկան բյուջեի միջոցները բավարարում են միայն համայնքապետարանի 

սակավաթիվ աշխատակազմի աշխատողների աշխատավարձը վճարելուն։  

Վերոգրյալով հանդերձ, պետք է հստակ ամրագրել, որ չի կարող լինել 

արդյունավետ ապակենտրոնացում՝ առանց համայնքային եկամուտների հստակ 

աղբյուրների, հակառակ դեպքում ապակենտրոնացված լիազորությունները կամ 

ընդհանրապես չեն իրականացվի, կամ կիրականացվեն ոչ լիարժեք, իսկ 

համապատասխան ծառայությունները կմատուցվեն ցածր որակով։ 

 

 

Վարչատարածքային բարեփոխումներ 

Պետությունը և նրա բաղկացուցիչ մասը կազմող կառավարման համակարգերը 

մշտապես զարգացող, փոփոխությունների միջավայրում գտնվող «կենդանի 

օրգանիզմներ են»։ Տարբեր ժամանակաշրջաններում, տարբեր քաղաքական-

տնտեսական իրավիճակներում պետությունը փորձում է հնարավորինս հարմարվել և 

արդյունավետ օգտագործել առկա հանրային ռեսուրսները՝ իր քաղաքացիների կողմից 

առաջ քաշված խնդիրները լուծելու համար։ 

Պետության վարչատարածքային բաժանումը նույնպես կառավարման 

առանցքային համակարգերից է, և հենց վարչատարածքային բաժանման հիմքի վրա է 

իրականցվում պետական իշխանության մարմինների տեղաբաշխումը։ Ուստի 

միանգամայն տրամաբանական և սպասելի է, որ ժամանակի ընթացքում 

վարչատարածքային բաժանումն էլ կարող է փոփոխվել՝ հարմարվելով նոր 

իրավիճակներին, պետության առաջ կանգնած նոր մարտահրավերներին։ 

Խորհրդային կարգերից հետո անկախ ՀՀ-ում ներդրվեց տեղական 

ինքնակառավարման համակարգը՝ հիմքում ունենալով նախկին (ՀԽՍՀ) 
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վարչատարածքային բաժանման տարրերը։ Որոշ բացառությամբ՝ գրեթե բոլոր 

բնակավայրերը ստացան առանձին համայնքի կարգավիճակ, ուստի և՝ համայնքային 

իշխանություն ձևավորելու իրավունք (926 համայնք և 1001 բնակավայր)։ ՀՀ-ի նման 

փոքր տարածք ունեցող երկրների համար այդպիսի վարչատարածքային բաժանումը 

մշտապես գնահատվել է որպես բարձր մասնատվածություն ունեցող։ Բավական է նշել, 

որ գոյություն ունեցող 926 համայնքների 48%-ը ուներ մինչև 1000 բնակիչ։ 

Սակայն մասնատվածությունը վարչատարածքային բաժանման միակ 

խնդրահարույց կողմը չէ։ Որպես հանրային կառավարման ինքնուրույն բաղադրիչ՝ ՏԻ 

համակարգը ունի ֆինանսական հոսքերի իր աղբյուրները և ծախսերի իրականացման 

իր տրամաբանությունը։ Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ ՏԻ-ան ներդրումից ի 

վեր նշված ֆինանսական միջոցները մշտապես չեն բավարարել հատկապես փոքր 

համայնքներին՝ ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունները իրականացնելու համար։ 

Եվ լիազորություններին համապատասխան ֆինանսական ապահովվածության հարցը 

մշտապես արդիական է եղել (այդպիսին է վիճակը նաև ներկայումս)։ 

Գույները ավելի են խտանում, երբ պարզ է դառնում, որ գրեթե բոլոր համայնքների 

բյուջեների եկամուտների գերակշիռ մասը գոյանում է պետական բյուջեի 

հատկացումներից (դոտացիաներից)։  

Եվ եթե հաշվի առնենք, որ ՏԻ համակարգին բաժին ընկնող հանրային 

ֆինանսների տեսակարար կշիռը տարիներ շարունակ խիստ փոքր է՝ համեմատած 

պետական ծախսերի տեսակարար կշռի, ստացվում է, որ առանց այն էլ փոքր ծավալի 

ֆինանսական միջոցները բաժանվում, փոշիանում են ավելի քան 900 համայնքների 

միջև։ Վերը նշված մինչև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքների գերակշիռ մասը տարիներ 

շարունակ, բացի համայնքի սակավաթիվ աշխատակազմի աշխատողներին 

աշխատավարձեր վճարելուց, որևէ այլ նշանակալի գործառույթ չեն իրականացրել։ 

Պատճառը պարզ է՝ այլ ծախսերի համար միջոցները պարզապես չեն բավարարել։ 

Այսինքն՝ ՏԻ համակարգի ավելի քան կեսը օբյեկտիվորեն զբաղված է եղել ոչ թե 

բնակիչներին հանրային պատշաճ ծառայություններ մատուցելով, այլ աշխատավարձ 

հաշվարկել-ստանալով և չնչին ծավալի վարչական ծառայություններ մատուցելով 

(տեղեկանքների, թույլտվությունների տրամադրում, վիճակագրության հավաքագրում և 

ներկայացում պետական կառավարման մարմիններին և այլն)։ Հարկ ենք համարում 

նշել, որ 2017թ-ի տվյալներով ՀՀ բոլոր համայնքների (առանց Երևանի) 

հանրագումարային ծախսերի մոտ 1/3-ը ուղղված է եղել աշխատավարձեր վճարելուն։ 

Նախորդ տարիներին պատկերը ավելի լավը չի եղել։ 

Պետության առաջ մշտապես խնդիր է դրված՝ արդյունավետ ծախսել ոչ մեծ 

ծավալի հանրային միջոցները, հետևաբար, եթե դիտարկում ենք նշվածը ՏԻ 

համատեքստում, պետք է քայլեր ձեռնարկվեն գործող անարդյունավետ մեխանիզմները 

բարեփոխելու համար։ 
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Հաշվի առնելով նկարագրվածը՝ դժվար չէ եզրակացնել, որ այդպիսի 

պայմաններում կառավարման հետագա ապակենտրոնացման մասին խոսելն առնվազն 

անհիմն է դառնում։ Փոքր, գյուղական բնակավայրերով համայնքները արդեն իսկ 

դժվարանում են, իսկ որոշ դեպքերում՝ չեն էլ կարողանում իրականացնել իրենց 

վերապահված  լիազորությունների մեծ մասը, ի՞նչ նոր լիազորությունների մասին կարող 

է լինել խոսքը։ 

Սակայն, դրան հակառակ, համեմատաբար մեծ համայնքները պատրաստ են 

ստանալ և իրականացնել մի շարք նոր լիազորություններ, որոնք այսօր գտնվում են 

կենտրոնական կառավարության լիազորությունների շրջանակում: 

Որպես վերոգրյալ խնդրի լուծում՝ դիտարկվում են պետության վարչատարածքային 

բարեփոխումների երկու հնարավոր տարբերակներ, որոնք ոչ թե իրար հակադիր 

մոտեցումներ են, այլ առավելապես իրար փոխլրացնող. 

ա) համայնքների միավորում (խոշորացում, համախմբում), 

բ) միջհամայնքային համագործակցություն։  

Հատկանշական է, որ առաջարկվող տարբերակների մասին ոլորտով 

հետաքրքրվող մասնագիտական շրջանակները սկսել են ակտիվորեն խոսել դեռևս 

2005թ-ից։ Մի քանի փորձնական ծրագրերով կատարված հետազոտությունների 

արդյունքներով, ՀՀ կառավարությունը 2011թ-ի նոյեմբերի 10-ի նիստի N 44 

արձանագրային որոշմամբ հավանություն տվեց «Համայնքների խոշորացման և 

միջհամայնքային միավորումների ձևավորման հայեցակարգ»-ին4, որտեղ նախանշվում 

էին հիմնական այն մոտեցումներն ու սկզբունքային դրույթները, որոնցով հնարավոր 

կհամարվեր իրականացնել ՀՀ վարչատարածքային բարեփոխումները։ 

 

Համայնքների միավորում  

Համայնքների միավորման ընթացակարգերը և առանցքային դրույթները 

սահմանվում են «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքով5։ 

Մասնավորապես՝ օրենքը սահմանում է, որ նոր համայնքներ ձևավորվում են 

համայնքների միավորման կամ բաժանման միջոցով, ընդ որում՝ համայնքների 

միավորումը մեկից ավելի համայնքների միավորման միջոցով մեկ նոր համայնքի 

ձևավորումն է: Իսկ համայնքների բաժանումը մեկ համայնքի բաժանման միջոցով մեկից 

ավելի նոր համայնքների ձևավորումն է:  

Միավորվել կարող են ինչպես միևնույն մարզի ընդհանուր վարչական սահմաններ 

ունեցող համայնքները, այնպես էլ սահմանակից մարզերի ընդհանուր վարչական 

                                        
4 Հասանելի է՝ www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/11/qax44-18_1.pdf  
5 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենք, 07.11.1995, ՀՕ-
18, Հոդվածներ 5.1-5.3։ 

http://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/11/qax44-18_1.pdf
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սահմաններ ունեցող համայնքները: Նշվածը իրականացվում է միայն ՀՀ 

վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու միջոցով։ 

Համայնքների միավորման կամ բաժանման սկզբունքներն են՝ 

1. տնտեսական նպատակահարմարությունը և զարգացման ապահովումը. 

2. հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և հասանելիությունը. 

3. մարդկային (մասնագիտական) ռեսուրսներով ապահովվածությունը. 

4. տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինքնուրույնության ապահովումը. 

5. ներհամայնքային տրանսպորտային հաղորդակցության, ինչպես նաև 

հաղորդակցության այլ միջոցների հասանելիության ապահովումը. 

6. արդյունավետ կառավարման իրականացումը: 
 

Համաձայն օրենքի՝ համայնքների միավորումը կամ բաժանումն իրականացվում է 

համայնքների միավորման կամ բաժանման չափորոշիչներին համապատասխան, 

որոնք սահմանում է ՀՀ կառավարությունը։ Այս չափորոշիչները որոշակիորեն 

սահմանվել են «Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների 

ձևավորման հայեցակարգ»-ում։ Մասնավորապես՝ 

 Միավորվող համայնքների ընդհանուր վարչական սահմանի առկայություն. 

 Նոր ձևավորվող համայնքի կենտրոնը, որպես կանոն, պետք է ունենա 

միացվող համայնքների նկատմամբ կենտրոնական դիրք, առնվազն 3000 

բնակիչ և անհրաժեշտ նվազագույն ծավալի ենթակառուցվածքներ. 

 Նոր ձևավորվող համայնքի բնակավայրերի հեռավորությունը համայնքի 

կենտրոնից չպետք է գերազանցի 20 կմ-ը. 

 Նոր ձևավորվող համայնքի բնակավայրերի միջև հասարակական 

տրանսպորտային հաղորդակցություն ապահովող ճանապարհների (առնվազն 

խճապատ) առկայություն. 

 Նոր ձևավորվող համայնքի բնակավայրերի նախկինում համատեղ 

կառավարման մարմնի առկայություն (գյուղխորհուրդ, ավանային խորհուրդ, 

քաղխորհուրդ). 

 Նոր ձևավորվող համայնքի բնակավայրերի բնակիչների համատեղելիություն 

և մենթալություն: Ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված 

համայնքները կարող են միավորվել միայն առավելապես նույն ազգի 

ներկայացուցիչներով բնակեցված համայնքների հետ: 
 

Առ 01.01.2019թ-ը ՀՀ-ում տեղի են ունեցել համայնքների միավորման երեք փուլ, 

որոնց վերաբերյալ համառոտ տեղեկությունները բերված են Աղյուսակ 2-ում։ 
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Աղյուսակ 2. ՀՀ-ում իրականացված վարչատարածքային բարեփոխումները6 

(առ 01.01.2019թ.) 

«ՀՀ վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 

փոփոխություններ 

«Լուծարված» 

համայնքներ* 

Նոր ձևավորված 

համայնքներ 

Միավորման 

գործընթացում 

ընդգրկված 

համայնքներ 

09.06.17 ՀՕ-93-Ն 291 34 325 

17.06.16 ՀՕ-100-Ն 103 15 118 

24.11.15 ՀՕ-148-Ն 19 3 22 

Ընդամենը՝ 413 52 465 

    

Համայնքների ընդհանուր թիվը՝ 502    

Միավորման գործընթացում 

չներառված համայնքների թիվը** 
450 

   
    

* Ի նկատի է առնվում այն նախկին համայնքների թիվը, որոնք որպես առանձին համայնք դադարել են գոյություն 

ունենալուց և բնակավայրի կարգավիճակով ներառվել են նոր ձևավորված բազմաբնակավայր համայնքի կազմում։ 

** Ի նկատի է առնվում այն գործող համայնքների թիվը, որոնք կամ չեն ընդգրկվելու, կամ դեռևս չեն ընդգրկվել 

միավորման գործընթացներում։ 

 

Համայնքների միավորման առաջին փուլում՝ 2015թ. նոյեմբերին ընդունված 

օրենքով ձևավորվեցին 3 նոր բազմաբնակավայր համայնք՝ Տաթև, Դիլիջան և 

Թումանյան, որոնցում ընդգրկված էին 22 նախկին համայնքներ։ 

2016թ-ի հունիսին ընդունված օրենքով, համայնքների միավորման երկրորդ փուլով  

ձևավորվեցին 15 նոր բազմաբնակավայր համայնք՝ նախկին 118-ի փոխարեն։ 

2017թ. հունիսին ընդունված օրենքով, համայնքների միավորման երրորդ փուլով 

ձևավորվեցին 34 նոր բազմաբնակավայր համայնք՝ նախկին 325-ի փոխարեն։ 

Գծապատկեր 3-ում ներկայացված է նոր ձևավորված բազմաբնակավայր 

համայնքների քարտեզը ՀՀ տարածքում, առ 01.01.2019թ. դրությամբ։ 
 

                                        
6 Համայնքների միավորման վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկություններ և վերլուծություններ 
գտնելու համար տե՛ս «Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում։ 2016 և 2017» (Գիրք 9 և Գիրք 10), 
խմբ. Վ. Շահբազյանի, Երևան, 2017 և 2018։ Հասանելի են՝ 

http://cfoa.am/wp-content/uploads/2017/10/LSG_Report_2016_Book_9_arm.pdf  

http://cfoa.am/wp-content/uploads/2018/10/LSG_in_Armenia_-Report_2017_ARM_WEB.pdf  

http://cfoa.am/wp-content/uploads/2017/10/LSG_Report_2016_Book_9_arm.pdf
http://cfoa.am/wp-content/uploads/2018/10/LSG_in_Armenia_-Report_2017_ARM_WEB.pdf
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Գծապատկեր 3. Առ 01.01.2019թ. նոր ձևավորված բազմաբնակավայր համայնքները ՀՀ-ում։ 

 

 

Համայնքների միավորման գործընթացն առավել համակարգային 

պատկերացնելու համար պետք է դիտարկել այն երկու տեսանկյունից՝ միավորման 

վարչատնտեսական արդյունքների և ՏԻՄ-երի՝ բնակիչներին առավել հասանելի լինելու 

տեսանկյունից։ Սակայն շատ կարևոր է դիտարկել նաև, թե ինչ սկզբունքային 

գաղափարներ են դրված համայնքների միավորման գործընթացի հիմքում և թե ինչպես 

է փաստացի այդ գործընթացը իրականացվում։ 

Առաջին հայացքից էլ պարզ է, որ ինչքան մոտ են համայնքային իշխանությունները 

բնակիչներին, այնքան վառ են արտահայտվում տեղերում ինքնակառավարման 

ընդհանուր գաղափարն ու սկզբունքները. իշխանություն, որն առավել մոտ է կանգնած 

բնակիչներին՝ դրանից բխող ժողովրդավարության բոլոր դրսևորումներով։ Սա առավել 

քան ընդունելի է, ուստի վերջինիս կարևորությունն ընդգծելը միանգամայն ավելորդ է։ 

Սակայն, կա մի կարևոր հանգամանք, որի անտեսումը կամ որին կարևորություն 

չտալը անհնարին է հանրային կառավարման համակարգը դիտարկելիս։ Խոսքը 

(Բերդաշեն)

Սարապատ
(Թորոսգյուղ)

Ամասիա

Աշոցք

Մարմաշեն
(Մայիսյան)

Ախուրյան

Անի
(Մարալիկ)

Թումանյան

Օձուն

Ալավերդի

Ախթալա

Շնող

Ստեփանավան
Լոռի Բերդ

Գյուլագարակ

Մեծավան

Տաշիր

Սարչապետ

Այրում

Կողբ
Նոյեմբերյան

Բերդ

Դիլիջան

Ալագյազ

Ծաղկահովիտ

Ապարան

Մեղրաձոր

Չարենցավան

Եղվարդ

Ակունք

Ջրվեժ

Շողակաթ

Ճամբարակ

Գեղամասար
(Սոթք)

Վարդենիս

Արագածավան

ԵՐԵՎԱՆ

Ուրցաձոր

Արենի

Գլաձոր

Եղեգիս
(Շատին)

Ջերմուկ

Վայք

Զառիթափ

Գորայք

Սիսիան
Տեղ

Գորիս

Տաթև
(Շինուհայր)

Քաջարան

Կապան

Մեղրի

Բյուրեղավան
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տեղական իշխանությունների կարողությունների, մասնավորապես՝ ֆինանսական 

միջոցներով նրանց ապահովված լինելու մասին է։ Առավել խորը վերլուծություն 

իրականացնելու արդյունքում պարզ է դառնում, որ ֆինանսապես թույլ ապահովված 

տեղական իշխանությունը ի զորու չէ լուծել իր առջև դրված խնդիրները և իրականացնել 

օրենքով սահմանված լիազորությունները։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, թե այդ 

իշխանության նման կարգավիճակով հետագա գոյությունը ի՞նչ իմաստ ունի։ Եվ ահա 

այստեղ է, որ պետք է հստակ ընտրություն կատարել 2 մոտեցումների միջև՝ ա) թույլ, 

անկարող իշխանություն, սակայն «մոտ» ժողովրդավարություն, թե՞ բ) ֆինանսապես 

առավել հզոր և ունակ, սակայն բնակիչներից փոքր ինչ հեռացած կառավարման 

համակարգ։ 

Ակնհայտորեն, ՀՀ-ում տեղի ունեցող վարչատարածքային բարեփոխումները 

միտված են դեպի երկրորդ տարբերակը։ Սա ինչ-որ տեղ տրամաբանական կարող է 

համարվել, քանի որ ժողովրդավարության խորացման և բնակիչներին ավելի մոտ 

կանգնած կառավարման գործիքակազմեր մշտապես հնարավոր է գտնել։ Սրան 

հակառակ, ֆինանսական և մարդկային նոր ռեսուրսներով ապահովելը շատ դեպքերում 

անհաղթահարելի խոչընդոտ կարող է հանդիսանալ։ 

ՀՀ-ում մեկնարկած վարչատարածքային բարեփոխումները առավել քան 

սպասված էին և որոշ առումներով նաև ուշացած։ Համայնքների խիստ 

մասնատվածությունը անցած տարիների ընթացքում թողեց իր բացասական հետքը ՏԻ 

ողջ համակարգի վրա։ Իհարկե, ՏԻ համակարգում առկա խնդիրները միայն 

վարչատարածքային բաժանման մեջ չեն, սակայն փորձել լուծել այդ խնդիրները՝ 

անտեսելով վարչատարածքային անարդյունավետ բաժանման խոչընդոտը, ժամանակի 

ու ջանքերի անիմաստ կորուստ և ֆինանսական միջոցների անտեղի փոշիացում կարելի 

է համարել։ 

Պետք է նաև նշել, որ կարևոր է ՏԻ համակարգում իրականացվող ծախսերի 

մասնաբաժնի ավելացումը երկրի համախմբված ծախսերում, որը պետական 

քաղաքականության արդյունք պետք է լինի։ Սակայն, այդ ծախսերի որոշ չափով 

ավելացումը համակարգային լուրջ արդյունք ապահովել չի կարող. համայնքները շատ 

են, իսկ ավելացված գումարից ստացված արդյունքը՝ աննշան։ Ահա հենց այստեղ է, որ 

վառ արտահայտվում է համայնքների միավորման դրական կողմերից ամենակարևորը՝ 

ֆինանսական ռեսուրսների կենտրոնացումը կամ մեկտեղումը՝ համեմատաբար ավելի 

խոշոր ծավալի խնդիրներ լուծելու համար։ Միավորված համայնքների համախմբված 

բյուջեն հնարավորություն կստեղծի նոր ձևավորված բազմաբնակավայր համայնքում 

իրականացնել համեմատաբար խոշոր խնդիրների լուծում, ինչը նախկին համայնքները 

առանձին-առանձին իրականացնել պարզապես չէին կարող։ Սակայն, պետք է նաև ի 

նկատի ունենալ, որ համայնքների միավորման գործընթացի իրական արդյունքները 

տեսանելի կլինեն դրա մեկնարկից առնվազն 4-5 տարի անց։ 
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Միջհամայնքային համագործակցություն 

Վարչատարածքային բարեփոխումների երկրորդ հնարավոր տարբերակը 

միջհամայնքային համագործակցությունը (ՄՀՀ) որակապես նոր, ինստիտուցիոնալ 

հիմքերի վրա դնելն է։  

Անհրաժեշտ է նշել, որ զարգացած երկրներում տարածված են ՄՀՀ-ի տարբեր 

ձևեր, որոնցից շատերը թվարկված են նաև «Համայնքների խոշորացման և 

միջհամայնքային միավորումների ձևավորման հայեցակարգ»-ում։ Սակայն, ՄՀՀ-ի 

մասով ՀՀ Սահմանադրության մեջ ամրագրված է միայն միջհամայնքային 

միավորումների (ՄՀՄ-ների) ձևաչափը՝ անդրադարձ չկատարելով ՄՀՀ-ի մյուս ձևերին։ 

Մյուս կողմից, ՀՀ Սահմանադրությունը չի էլ սահմանափակում ՄՀՀ-ի այլ ձևերի 

կիրառումը համայնքների կողմից՝ կամավոր հիմունքներով։ 

Այսպիսով, ի տարբերություն 2005թ-ին փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության, 

որտեղ ընդամենը մեկ նախադասությամբ սահմանվում էր, որ օրենքով սահմանված 

կարգով կարող են ստեղծվել միջհամայնքային միավորումներ7, 2015թ-ի դեկտեմբերի 6-

ին փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության մեջ առանձին հոդվածով հստակորեն 

սահմանվեցին ՄՀՄ հասկացությունը և վերջինիս վերաբերյալ մի շարք հիմնարար 

դրույթներ.8 ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրվում է նաև, որ ՄՀՄ-ը հանրային 

իրավունքի իրավաբանական անձ է։ 

Այնուհետև, 2018թ. մարտին ընդունված «Միջհամայնքային միավորումների 

մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվեց ՄՀՄ-ների ձևավորման 2 ճանապարհ՝ մի դեպքում 

կամավոր հիմունքներով, համայնքների ավագանիների որոշմամբ, մյուս դեպքում՝ 

օրենքով՝ ՀՀ կառավարության առաջարկությամբ՝ ելնելով հանրային շահերից։ ՄՀՄ-

ները կարող են իրականացնել միայն այնպիսի լիազորություններ, որոնք նրանց 

վերապահված են օրենքով կամ համայնքների ավագանիների որոշումներով։ Օրենքում 

առավել մանրամասն սահմանվում են ՄՀՄ-ի հասկացությունը, մարմինները, 

գործունեության կարգը, լիազորությունները և դրանց իրավական, տնտեսական, 

ֆինանսական հիմքերն ու երաշխիքները:9 

ՄՀՄ-ն ՏԻ արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով կամ հանրային 

շահերից ելնելով ստեղծված համայնքների միավորում է, որն իրականացնում է օրենքով 

կամ համայնքների ավագանիների որոշումներով իրեն վերապահված 

լիազորություններ: Տարբեր համայնքային խնդիրների լուծման նպատակով համայնքը 

կարող է ընդգրկվել մեկից ավելի միավորումների կազմերում: 

Կամավոր հիմունքներով ՄՀՄ-ն ստեղծվում է երկու և ավելի համայնքների ՏԻՄ-

երի նախաձեռնությամբ: Այդ նախաձեռնությամբ կարող է հանդես գալ համայնքի 

                                        
7 «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (փոփոխություններով)», 27.11.2005թ., Հոդված 110։ 
8 «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխություններ», 06.12.2015թ., Հոդված 189։ 
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ղեկավարը կամ ավագանու անդամների մեկ երրորդը՝ ավագանու նիստում 

ներկայացնելով նաև այն լիազորությունները, որոնք պետք է փոխանցվեն ՄՀՄ-ին, 

ինչպես նաև միավորման մեջ ընդգրկված համայնքների բյուջեներից ՄՀՄ-ի 

ֆինանսավորման սկզբունքները: Նախաձեռնությունը քննարկվում է ավագանու 

նիստում, որի վերաբերյալ ավագանու անդամների` օրենքով սահմանված թվի ձայների 

մեծամասնությամբ համայնքի ավագանին ընդունում է որոշում՝ ստեղծվող ՄՀՄ-ի 

կազմում ընդգրկվելու կամ նախաձեռնությունը մերժելու մասին: 

Օրենքով ՄՀՄ ստեղծելու վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ կարող 

է հանդես գալ միայն ՀՀ կառավարությունը: Ընդ որում, առաջարկվող օրենսդրական 

փաթեթով պետք է հստակ սահմանվի պետության պատվիրակած այն 

լիազորությունները, որոնք համայնքը փոխանցում է միավորմանը։ 

ՄՀՄ-ի մարմիններն են՝ 1) միավորման խորհուրդը և 2) միավորման խորհրդի 

նախագահը: 

ՄՀՄ-ների գործունեության հետ կապված նորմերը մանրամասն շարադրված են 

«Միջհամայնքային միավորումների մասին» ՀՀ օրենքում։ 

Փաստորեն, վերոնշյալ ՀՀ օրենքի ընդունմամբ ստեղծվել են համապատասխան 

նպաստավոր պայմաններ, որպեսզի կենտրոնական իշխանությունը, իր իսկ 

նախաձեռնությամբ, պետական կառավարման մարմիններին վերապահված որոշ 

լիազորություններ արդյունավետ իրականացնելու նպատակով, համայնքների որոշակի 

տիրույթում օրենքով ստեղծի ՄՀՄ-ներ և այդ լիազորությունները  պատվիրակի նրան՝ 

այդպիսով էլ ավելի մոտեցնելով հանրային ծառայությունների հասանելիությունը 

բնակիչներին։ 

Անդրադառնալով ՄՀՀ-ի մյուս ձևերին՝ նշենք, որ դեռևս շարունակում են գործել 

իրենց անվանման մեջ «համայնքների միություն», «միջհամայնքային միավորում» 

բառակապակցությունը պարունակող նախկին իրավաբանական անձանց միությունները 

(ԻԱՄ), որոնք հիմնականում զբաղվում են տվյալ միությունների անդամ համայնքներում 

գույքահարկի և հողի հարկի տվյալների բազաների վարման և այդ հարկատեսակների 

հավաքագրման գործընթացներով։ 

Սակայն, 2016թ-ի դեկտեմբերի 16-ին ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում 

իրականացվեցին փոփոխություններ, որոնց արդյունքում օրենսգրքից հանվեց 

«իրավաբանական անձանց միություն» կազմակերպաիրավական ձևը։ Հետևաբար, 

վերևում նշված բոլոր ԻԱՄ-ները պետք է իրականացնեն համապատասխան 

գործընթացներ՝ փոխելու իրենց կազմակերպաիրավական ձևը և վերագրանցվելու ՀՀ 

արդարադատության նախարարության Իրավական անձանց պետական ռեգիստրում։ 

Մյուս կողմից, ՄՀՀ-ի այս ձևը որոշակիորեն կորցնում է իր արդիականությունը՝ 

համայնքների միավորման իրականացվող բարեփոխումների և «Միջհամայնքային 

միավորումների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման համատեքստում։ 
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