
Թեմա 9.
Համայնքի բյուջե



«Բյուջե» հասկացությունը

Բյուջեն պետությանը և տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին (ՏԻՄ-երին) Սահմանադրությամբ և օրենքներով 
վերապահված լիազորությունների իրականացման համար 
անհրաժեշտ դրամական միջոցների ձևավորման և ծախսման 
որոշակի ժամանակահատվածի ֆինանսական ծրագիր է

Եկամուտներ
Ծախսեր



Բյուջեի նպատակները 

Համայնքի բյուջեի նպատակներն ուղղված են ՏԻՄ-երի՝ օրենքով 
սահմանված լիազորությունների իրականացմանը։ Համայնքի 
բյուջեն կարող է ծառայել որպես.
պայմանագիր
քաղաքականություն մշակելու կարևոր գործիք
կառավարման միջոց
որպես պլան
որպես խթան
որպես ֆինանսական հսկողության կառուցակարգ 
որպես հաղորդակցման կառուցակարգ
որպես ժողովրդավարության գործիք 



Բյուջեի տեսակները 

1. Ըստ ծախսատեսակների (ծախսային կամ հոդվածային)
2. Ծրագրային
3. Ըստ աշխատանքների կատարման արդյունքների



Համայնքի բյուջեի ձևավորման սկզբունքները

Ըստ «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 27-ի՝
 ՀՀԶԾ-ի հիման վրա համայնքային նշանակության հիմնախնդիրների 

լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների 
պլանավորումը,

պահուստային ֆոնդի ստեղծումը,
 համայնքի բյուջեի հաշվեկշռվածությունը,
խնայողականությունը,
արդյունավետությունը,
 հավաստիությունը և հստակությունը,
 հրապարակայնությունը:



Համայնքի բյուջեի կառուցվածքը

Համայնքի բյուջե

Բյուջեի վարչական մաս 
Վարչական բյուջե

Բյուջեի ֆոնդային մաս 
Ֆոնդային բյուջե 

Վարչական բյուջեի 
մուտքեր

Վարչական բյուջեի 
ելքեր

Ֆոնդային բյուջեի 
մուտքեր

Ֆոնդային բյուջեի 
ելքեր

Համայնքի բյուջե Ֆոնդային 
բյուջե

Վարչական 
բյուջե



Համայնքի բյուջեի մուտքերը

Ըստ տեսակների

Համայնքների բյուջեների մուտքերը կարելի է խմբավորել 
ըստ տարբեր չափանիշների. 

Ըստ ստացման 
հաճախականության

Ըստ ֆինանսական 
ինքնուրույնության 
ապահովման



Համայնքի բյուջեի մուտքերը

Ըստ ֆինանսական ինքնուրույնության ապահովման`
 սեփական եկամուտներ 
 պաշտոնական դրամաշնորհներ
 դեֆիցիտի ֆինանսավորման նպատակով ներգրավվող 

միջոցներ



Համայնքի վարչական բյուջեի մուտքերի կառուցվածքը

1. հարկային եկամուտներ 
2. տուրքեր (պետական և տեղական) 
3. պաշտոնական դրամաշնորհներ
4. այլ եկամուտներ
5. դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներ



Համայնքի ֆոնդային բյուջեի մուտքերի կառուցվածքը

1. պաշտոնական դրամաշնորհներ` սուբվենցիաների տեսքով 
2. այլ եկամուտներ` վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից 

ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներ և այլն 
3. ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններից մուտքեր 
4. դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներ



Համայնքի բյուջեի ծախսերի դասակարգումը

 Ըստ ՏԻՄ-երի գործառույթների (գործառական)
 Ըստ գերատեսչական բաշխվածության 

(գերատեսչական)
 Ըստ ծախսերի տնտեսագիտական բովանդակության 

(տնտեսագիտական)



Համայնքի վարչական բյուջեի ելքերը 

1. ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների ծախսեր 
2. օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների 

իրականացման ընթացիկ ծախսեր համայնքի գործունեության 
բոլոր ոլորտներում (բաժիններում) 

3. հիմնական բաժիններին (ուղղություններին) չդասվող 
պահուստային ֆոնդը: 



Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ելքերը 

 ՏԻՄ-երի կողմից իրենց վերապահված լիազորությունների 
շրջանակներում կատարվող կապիտալ ծախսերը, 

 Ֆոնդային բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման նպատակով 
կատարվող ծախսերը,

 հիմնական բաժիններին (ուղղություններին) չդասվող 
պահուստային ֆոնդը:



Համայնքի բյուջետային գործընթացի կազմակերպումը

Համայնքի բյուջետային գործընթացը 
կազմակերպվում և իրականացվում է երեք 
հիմնական փուլերով

Բյուջեի 
նախագծի 
կազմում և 

հաստատում

Բյուջեի կատարում և 
վերահսկում

Բյուջեի կատարման 
տարեկան 

հաշվետվության 
կազմում և 

հաստատում 

1. բյուջեի նախագծի կազմում և հաստատում, 
2. բյուջեի կատարում և վերահսկում,
3. բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվության կազմում և հաստատում



Համայնքի բյուջետային գործընթացի կազմակերպումը



Համայնքի բյուջեի կազմումը և քննարկումը 

Համայնքի բյուջեի նախագծի մշակումը և քննարկումը 
պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու փուլերի.

 բյուջեի նախագծի մշակման աշխատանքների 
նախապատրաստում և կազմակերպում

 բյուջեի նախագծի մշակում, աշխատանքային և հանրային 
քննարկումների կազմակերպում

Բյուջեի նախագծի կազմումը և հաստատումը սկսվում է կանխատես-
վող տարվան նախորդող տարվա կեսին և տևում է շուրջ կես տարի։



Համայնքի բյուջեի քննարկումը և հաստատումը

 Համայնքի բյուջեի նախագիծն ավագանու անդամներին է 
ուղարկվում քննարկումից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ: 

 Համայնքի ղեկավարը ավագանու նիստում ներկայացնում է 
բյուջեի նախագիծը, պատասխանում է ավագանու անդամների 
հարցերին:

Համայնքի բյուջեն հաստատում է համայնքի ավագանին, որի 
վերաբերյալ ընդունում է համայնքի ղեկավարի ներկայացրած 
համապատասխան որոշման նախագիծը։ 



Համայնքի բյուջեի կատարումը և վերահսկումը

 Համայնքի բյուջեի կատարման և վերահսկման փուլի  
տևողությունը կազմում է մեկ տարի և այն համընկնում է 
բյուջետային տարվա ժամկետների հետ (հունվարի 1-ից 
դեկտեմբերի 31-ը)։

 Համայնքի բյուջեի կատարման պատասխանատուն համայնքի 
ղեկավարն է։

 Համայնքի բյուջեի կատարման վերահսկողությունն 
իրականացնում են համայնքի ավագանին, ՀՀ 
կառավարությունը և ՀՀ հաշվեքննիչ պալատը` օրենքով իրենց 
վերապահված լիազորությունների շրջանակներում:



Բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության կազմումը և հաստատումը

 Բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության կազմումը և 
հաստատումը սկսվում է բյուջետային տարվա ավարտին 
հաջորդող օրվանից։

 Բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը համայնքի 
ղեկավարը ավագանուն ներկայացնում է ոչ ուշ, քան մինչև 
հաշվետու բյուջետային տարվան հաջորդող տարվա մարտի 1-ը։

 Ավագանին, աուդիտորական մասնագիտացված 
կազմակերպության եզրակացության առկայությամբ, քննարկում 
և հաստատում է մինչև հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 20-ը։ 



ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաներ, 
այլ դոտացիաներ

Սուբվենցիաներ

Բյուջետային 
փոխատվություններ

Բյուջետային վարկեր

Բյուջետային երաշխիքներ

Պետության պատվիրակած 
լիազորությունների իրականացման համար 
հատկացումներ

Պետական 
բյուջե

Համայնքի 
բյուջե



ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՈՒՄ

Համայնքների ներդաշնակ զարգացմանը նպաստելու, ինչպես նաև բոլոր
համայնքներում նվազագույն մակարդակի ծախսեր կատարելու
հնարավորություն ստեղծելու համար ՏԻՄ-երին օրենքով վերապահված
սեփական լիազորությունների իրականացման համար համայնքների
ֆինանսական հնարավորությունների միջև առկա տարբերությունների
նվազեցում



ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

1. Համայնքների ֆինանսական հնարավորությունների միջև առկա 
անհամաչափության մեղմացում,

2. դոտացիաների՝ անհատույց և ոչ նպատակային լինելը,
3. ֆինանսական միջոցների օգտագործման ազատություն և 

ինքնուրույնություն,
4. ընդհանուր գումարի նվազագույն չափի՝ օրենքով սահմանում,
5. ըստ առանձին համայնքների՝ դոտացիաների գումարների՝ «ՀՀ 

պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով հաստատում

Պետական բյուջեից ՀՀ բոլոր համայնքներին ֆինանսական 
համահարթեցման սկզբունքով տվյալ տարում տրամադրվող 
դոտացիաների ընդհանուր գումարը սահմանվում է ոչ պակաս, 
քան տվյալ տարվան նախորդող երկրորդ բյուջետային տարում 
ՀՀ համախմբված բյուջեի փաստացի եկամուտների 
հանրագումարի 4%-ը։



ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ

Հաստատագրված ֆինանսական 
համալրում («ա» մաս)

Հարկային եկամուտների և ծախսերի 
համահարթեցում («բ» մաս)

• Տրվում են այն համայնքներին, որոնց 
բնակչության թվաքանակը չի 
գերազանցում 3500-ը:

• Յուրաքանչյուր համայնքին հատկացվում 
են հավասարաչափ գումարով:

• Դոտացիայի գումարի չափը սահմանվում 
է տվյալ տարվա «ՀՀ պետական բյուջեի 
մասին» ՀՀ օրենքով:

• Համայնքի դոտացիա ստանալը «ա» 
մասով չի բացառում նույն համայնքի 
դոտացիա ստանալը «բ» մասով:

• Դոտացիա են ստանում բոլոր այն 
համայնքները, որոնց բյուջետային 
ապահովվածության գործակիցը փոքր է 
համահարթեցման սահմանային 
մակարդակից։

• «Բ» մասով հատկացվող դոտացիան 
հավասար է տվյալ համայնքի 
բյուջետային ապահովվածության և 
համահարթեցման սահմանային 
մակարդակի միջև եղած տարբերության 
75%-ին։



Բյուջետային 
ապահովվածության  
գործակից (ԲԱԳi)

Եկամտային կարողության գործակից (ԵԿԳi)

Ծախսային կարիքի կարգավորիչ գործակից (ԾԿԳi)
=

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ



Հողի հարկ

Գույքահարկ

Մասհանվող հարկեր

Պետական տուրքեր

*«ա» մասով դոտացիա

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ºÎ¶i = (ºÎi / Բi) / (ºÎÐÐ/ ԲÐÐ)

ºÎi = ÐÐi + ¶Ði + ØÐi + äîi + ²¸

Եկամտային կարողության գործակից



ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԿԱՐԻՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԳՈՐԾԱԿԻՑ

Համայնքի ծախսային կարիքի կարգավորիչ գործակիցը (ծախսային 
գործակից) տվյալ համայնքի սեփական լիազորությունների իրականացման 
ծախսերի վրա ազդեցություն ունեցող ծախսային գործոնների արժեքների 
հանրագումարն է։

Մասշտաբ

Տրանսպորտային 
մատչելիություն

Համայնքի 
բարձրադիրություն

Համայնքի 
կազմում 

ընդգրկված 
բնակավայրերի 

քանակ

Բնակչության 
տարիքային 
կառուցվածք



Համայնքներ
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Համահարթեցման էությունը («Բ» մաս)

Տա
թ

և

6.12

Համահարթեցման սահմանային մակարդակ

«Բ» մասով դոտացիա
ստացող համայնքներ

Մեկ շնչին ընկնող 
բյուջետային 

ապահովվածություն
Մեկ շնչին ընկնող բյուջետային
ապահովվածություն «բ» մասով 

դոտացիա ստանալուց հետո

23.70

19.31



ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ

Սուբվենցիաները համայնքի կողմից իրականացվող առանձին 
նպատակային ծախսատեսակի (ծրագրի) կատարման համար 
անհատույց և անվերադարձ կարգով տրվող դրամական միջոցներ են։ 

ՀՀ Կառավարությունն իրավասու է հետ պահանջել համայնքից պետական 
բյուջեից համայնքին հատկացված սուբվենցիաների ոչ նպատակային 
ծախսված գումարները։

1. ՀՀ պետական 
տարեկան բյուջեով 

նախատեսված 
սուբվենցիա

2. ՀՀ համայնքների 
տնտեսական և 
սոցիալական 

ենթակառուցվածքների 
զարգացմանն ուղղված 

սուբվենցիա
(համա-

ֆինանսավորմամբ)

ՆՊԱՏԱԿ



ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ ԵՎ ՓՈԽԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ 
ՎԱՐԿԵՐԸ

վերադարձելիության, 
ժամկետայնության, արժեքավորման
և վճարովիության սկզբունքով 
պետական բյուջեից համայնքներին, 
իրավաբանական և ֆիզիկական 
անձանց, ինչպես նաև՝ օտարերկրյա 
պետություններին և միջազգային 
կազմակերպություններին դրամական 
տեսքով տրվող միջոցներ են։

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ 
ՓՈԽԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

վերադարձելիության, 
ժամկետայնության, արժեքավորման 
և առանց վճարովիության սկզբունքի 
պետական բյուջեից և համայնքների 
բյուջեներից համայնքներին առանձին 
ծրագրերի կամ ծախսերի 
ֆինանսավորման նպատակով 
դրամական տեսքով տրվող միջոցներ 
են։



ՏԻՄ-ԵՐԻՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿՎԱԾ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

• համայնքում քաղաքացիական կացության 
ակտերի գրանցման ծառայության 
գործունեության կազմակերպում 

• զոհված զինծառայողների ընտանիքների, 
հաշմանդամ զինծառայողների սոցիալական 
խնդիրների լուծման աջակցություն 

• փրկարարական աշխատանքների 
կազմակերպում

• համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների երթևեկության նշանների 
տեղակայման ու հանման հաստատում ու 
թույլատրում 

• ՀՀ տոների և հիշատակի օրերի հետ կապված 
միջոցառումների իրականացում...



Խաղ. «Բյուջետապոլիս»

40 րոպե



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈւԹՅՈւՆ
ՈւՇԱԴՐՈւԹՅԱՆ

ՀԱՄԱՐ
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