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Հոդված 20. Համայնքների բյուջեներին տրվող հատկացումները 

  
1. Համայնքների ներդաշնակ զարգացումն ապահովելու նպատակով պետական բյուջեի 

ծախսերում նախատեսվում են համայնքների բյուջեներին ֆինանսական համահարթեցման 
սկզբունքով` համայնքների ընթացիկ ծախսերի ծածկման համար անհատույց և 
անվերադարձ կարգով տրվող դրամական միջոցներ` ֆինանսական համահարթեցման 
դոտացիաներ: 

2. Համայնքներին չի կարող պարտադրվել ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով 
հատկացված ֆինանսական միջոցների ուղղում կոնկրետ ծախսերի իրականացմանը: 

Պետական բյուջեից համայնքներին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տվյալ 
տարում տրամադրվող դոտացիաների ընդհանուր գումարը (ներառյալ` «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 93-րդ հոդվածի 
համաձայն պետության կողմից համայնքներին տվյալ տարում տրվող փոխհատուցման 
գումարները) սահմանվում է ոչ պակաս, քան տվյալ տարվան նախորդող երկրորդ 
բյուջետային տարում Հայաստանի Հանրապետության համախմբված բյուջեի փաստացի 
եկամուտների հանրագումարի 4 տոկոսը: 

3. Համայնքների բյուջեներին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով 
տրամադրվող դոտացիաների հաշվարկման և հատկացման կարգը սահմանվում է օրենքով: 

4. Պետական բյուջեի ծախսերում կարող են նաև նախատեսվել համայնքների 
բյուջեներին հատկացվող` 

ա) այլ դոտացիաներ` համայնքի բյուջեի ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորմանն 
աջակցելու նպատակով որևէ ծախսատեսակի (ծրագրի) իրականացման հետ չկապակցված, 
անհատույց և անվերադարձ կարգով տրվող դրամական միջոցներ. 

բ) սուբվենցիաներ` համայնքի կողմից իրականացվող առանձին նպատակային 
ծախսատեսակի (ծրագրի) կատարման համար անհատույց և անվերադարձ կարգով տրվող 
դրամական միջոցներ: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իրավասու է հետ 
պահանջել համայնքից պետական բյուջեից համայնքին հատկացված սուբվենցիաների ոչ 
նպատակային ծախսված գումարները: Սուբվենցիաների տրամադրումն իրականացվում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: 

5․ Պետական բյուջեի ծախսերում նախատեսվում են նաև համայնքների բյուջեներին 
հատկացնել անվերադարձ կարգով տրվող մասհանումներ՝ յուրաքանչյուր ռոյալթի վճարողի 
կողմից օրենքով սահմանված չափով և կարգով յուրաքանչյուր հաշվետու տարում 
պետական բյուջե հաշվարկված ռոյալթիի չափի երկու տոկոսից (այսուհետ՝ համայնքային 
մասհանում)։ Սույն հոդվածի իմաստով ռոյալթի վճարող է համարվում Հայաստանի 
Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 198-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով 
սահմանված ռոյալթի վճարողները։   



6․ Համայնքային մասհանումը բաշխվում է համայնքների բյուջեների երկաստիճան 
համակարգով՝ ըստ հետևյալ բանաձևերի․ 

 
Ռազդ.  = Ռհ x 50% 

որտեղ՝ 
Ռազդ. – տվյալ ռոյալթի վճարողի կողմից շահագործվող հանք(եր)ի ազդակիր 

համայնք(ներ)ին հավասարապես բաշխման ենթակա ընդհանուր ռոյալթիի չափ 
Ռհ  - համայնքային մասհանման տոկոսային չափ (2%): 
 

Ռայլ հ = Ռհ x 50% 
որտեղ՝ 
Ռայլ հ․ – ընդհանուր վերցրած՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր ռոյալթի 

վճարողների կողմից շահագործվող հանք(եր)ի ազդակիր համայնք(ներ)ին հավասարաչափ 
բաշխման ենթակա ռոյալթիի չափ` բացառելով ռոյալթի վճարող ընկերության մասնաբաժնի 
հատկացումը նույն ընկերության ազդակիր համայնք(ներ)ին, 

Ռհ  - համայնքային մասհանման տոկոսային չափ (2%) 
 

Մասհանումների չափերը որոշելիս հիմք է ընդունվում նախորդ տարվա հունվարի 20-ի 
դրությամբ առաջիկա բյուջետային տարվան նախորդող երրորդ տարվա ռոյալթիի 
հարկային հաշվարկների հիման վրա հաշվարկված ռոյալթիի գումարների առկա 
տվյալները: 

 
  
 

Հոդված 281. Վարչական բյուջեի մուտքերն ու ելքերը
  
Համայնքների բյուջեների վարչական մասը (վարչական բյուջեն) ներառում է` 
I. Մուտքերի գծով` 
1. Համայնքների բյուջեներին օրենքով և իրավական այլ ակտերով ամրագրվող 

եկամուտները, այդ թվում` 
ա) հարկային եկամուտները. 
բ) տուրքերը. 
գ) պաշտոնական դրամաշնորհները. 
դ) այլ եկամուտներ: 
1.1. Հարկային եկամուտներն են` 
ա) տեղական հարկեր` 
- անշարժ գույքի հարկը, 
- փոխադրամիջոցների գույքահարկը. 
բ) օրենքով պետական բյուջեին ամրագրվող այլ հարկատեսակներից և պարտադիր 

վճարներից կատարվող մասհանումները (յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին 



օրենքով սահմանվող չափերով, բացառությամբ սույն օրենքով սահմանված կարգով 
համայնքներին բաշխվող համայնքների և ռոյալթիների մասհանումների). 

գ) տեղական հարկերի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում 
բացահայտված՝ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի խախտումների 
համար հարկ վճարողներից տեղական հարկերի գծով գանձվող տույժերը և տուգանքները: 

1.2. Տուրքերն են` 
ա) քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին 

կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված 
գրառումներում փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման 
կապակցությամբ վկայականներ տալու համար գանձվող պետական տուրքը. 

բ) նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայություններ կատարելու, 
նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված 
մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի 
պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար գանձվող պետական տուրքը. 

գ) տեղական տուրքերը: 
1.3. Պաշտոնական դրամաշնորհներն են՝ 
ա) պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող 

դոտացիաները. 
բ) պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաները. 
գ) պետական բյուջեից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային 

հատկացումները՝ սուբվենցիաները. 
դ) այլ աղբյուրներից (հանրապետության այլ համայնքներ, միջազգային 

կազմակերպություններ, օտարերկրյա պետությունների տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններ) ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական 
դրամաշնորհները: 

1.4. Այլ եկամուտներն են՝ 
ա) համայնքի սեփականություն համարվող հողերի, ինչպես նաև համայնքի վարչական 

տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության 
կամ կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարները. 

բ) համայնքային հիմնարկների հաշվեկշիռներում հաշվառվող գույքի վարձակալությունից 
եկամուտները. 

գ) վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից վարչական պատասխանատվության միջոցների կիրառումից 
եկամուտները. 

դ) համայնքի սեփականություն համարվող կազմակերպությունների տրամադրության 
տակ մնացած շահույթից համայնքի ավագանու որոշումներով կատարվող մասհանումները. 

ե) տեղական վճարները. 
զ) համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տուրքի գանձման մատուցվող 

ծառայությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարները. 
է) պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված 

լիազորությունների իրականացման համար տրվող միջոցները. 
ը) օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված՝ համայնքի բյուջե մուտքագրվող այլ 

եկամուտները: 



2. Դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրներն են` 
ա) բյուջետային տարվա առանձին ժամանակահատվածներում առաջացող դեֆիցիտի 

(պակասուրդի) ֆինանսավորման համար համայնքի բյուջեին պետական բյուջեից և (կամ) 
այլ համայնքների բյուջեներից տրամադրվող բյուջետային փոխատվությունները. 

բ) վարչական բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը (սույն օրենքի 13-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կարգով). 

գ) բյուջետային տարվա առանձին ժամանակահատվածում վարչական բյուջեում 
առաջացող դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման համար, ավագանու 
առաջարկությամբ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ և 
սահմանած կարգով, տվյալ բյուջետային տարում ֆոնդային բյուջե վերադարձնելու 
պայմանով համայնքի ֆոնդային բյուջեից ներգրավվող ժամանակավոր ազատ միջոցները, 
ընդ որում, այդ միջոցների ընդհանուր գումարը չի կարող գերազանցել համայնքի տվյալ 
տարվա բյուջեի վարչական մասի եկամուտների գծով հաստատված տարեկան ընդհանուր 
գումարի և ֆոնդային մասից միջոցների ներգրավման ամսվա 1-ի դրությամբ համայնքի 
բյուջեի վարչական մասի եկամուտների փաստացի մուտքերի ընդհանուր գումարի 
տարբերության 1/2-ը. 

դ) համայնքի բյուջեից տրամադրված բյուջետային փոխատվությունների վերադարձից 
ստացվող միջոցներ: 

II. Ելքերի գծով` 
1. Ծախսերի գծով` օրենքով սահմանված կարգով տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին վերապահված լիազորությունների իրականացման ընթացիկ ծախսերը 
հետևյալ հիմնական ուղղություններով` 

ա) ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայություններ. 
բ) պաշտպանության բնագավառում օրենքով վերապահված լիազորությունների 

իրականացում. 
գ) հասարակական կարգի պահպանության և անվտանգության բնագավառում օրենքով 

վերապահված լիազորությունների իրականացում. 
դ) կրթություն և գիտություն. 
ե) առողջապահություն. 
զ) սոցիալական ապահովություն. 
է) մշակույթ, սպորտ և կրոն. 
ը) բնակարանային կոմունալ տնտեսություն. 
թ) վառելիքաէներգետիկ համալիր. 
ժ) գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ջրային տնտեսություն և 

ձկնաբուծություն. 
ժա) լեռնահանքային արդյունաբերություն և հանքային հանածոներ (բացառությամբ 

վառելիքի), վերամշակող արդյունաբերություն, շինարարություն և բնապահպանություն. 
ժբ) տրանսպորտ և կապ, ճանապարհային տնտեսություն. 
ժգ) համայնքի ղեկավարին օրենքով վերապահված իրավասությունների իրականացման 

այլ ուղղություններ: 
2. Բյուջետային տարվա առանձին ժամանակահատվածներում առաջացող վարչական 

բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից և (կամ) այլ 



համայնքների բյուջեներից ներգրավված բյուջետային փոխատվությունների մարումները, 
ինչպես նաև վարչական բյուջեից բյուջետային փոխատվությունների տրամադրումը: 

 
Հոդված 35. Համայնքի բյուջեի կատարման հաշվետվությունները 
  
1. Համայնքի ղեկավարը եռամսյակը մեկ` մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող 

ամսվա 15-ը, բյուջեի կատարման ընթացքի մասին հաղորդումներ է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն և համապատասխան մարզպետին: Համայնքի ղեկավարը սույն 
մասում նշված հաղորդումը մարզպետին ներկայացնում է պետական լիազորված մարմնի 
սահմանած ձևաչափով: 

2. Համայնքի ղեկավարը մինչև համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը համայնքի ավագանու հաստատմանը ներկայացնելը կազմակերպում և 
անցկացնում է հանրային բաց լսումներ և (կամ) քննարկումներ «Իրավական ակտերի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27.1-ին հոդվածով սահմանված 
ժամկետում: Հանրային բաց լսումներում կամ քննարկումներում ստացված և ընդունված 
դիտողությունների և առաջարկությունների վերաբերյալ համայնքի ղեկավարը տրամադրում 
է տեղեկատվություն համայնքի ավագանուն: 

 3. Համայնքի ղեկավարը համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանուն ներկայացնում է մինչև հաշվետու բյուջետային տարվան հաջորդող 
տարվա մարտի 1-ը: 

3․1 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանվում է սույն 
օրենքի 20-րդ հոդվածով համայնքներին բաշխված համայնքային մասհանումների ծախսերի 
մասով հաշվետվության առանձին ձևաչափ։ 

 4. Համայնքի ղեկավարի ներկայացրած բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության 
վերաբերյալ ավագանու անդամը (անդամները) կամ աուդիտորական մասնագիտացված 
կազմակերպությունը համայնքի ավագանուն է ներկայացնում իր ուսումնասիրությունների 
արդյունքները և եզրակացությունները: Իրավախախտումներ հայտնաբերվելու դեպքում 
ավագանին կարող է դիմել համապատասխան իրավասու մարմիններ: 

 5. Համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունն ավագանու նիստում 
քննարկվում և հաստատվում է ավագանու անդամի (անդամների) կամ աուդիտորական 
մասնագիտացված կազմակերպության եզրակացության առկայությամբ մինչև ընթացիկ 
տարվա մարտի 20-ը: 

6. Համայնքի ավագանու նիստում համայնքի ղեկավարը պատասխանում է ավագանու 
անդամների հարցերին և տալիս է անհրաժեշտ բացատրություններ: 

 7. Համայնքի ավագանու նիստում համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվության քննարկման կարգը սահմանվում է համայնքի ավագանու կանոնակարգով: 

 8. Համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատման վերաբերյալ 
ավագանին ընդունում է համապատասխան որոշում: Համայնքի բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը չհաստատվելու դեպքում համայնքի ղեկավարը դնում է 
հրաժարական տալու միջոցով իր լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու հարցը: 
Այդ դեպքում գործում է սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված՝ համայնքի 
ղեկավարի կողմից հրաժարական տալու միջոցով իր լիազորությունները վաղաժամկետ 
դադարեցնելու հարցի վերաբերյալ ընթացակարգը։ Եթե համայնքի ավագանին համայնքի 



ղեկավարի հրաժարականի վերաբերյալ դիմումն ստանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում, իր 
անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով նման որոշում չի 
ընդունում, ապա համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը համարվում է 
հաստատված։ 

Եթե համայնքի ավագանին այնուամենայնիվ իր որոշմամբ համայնքի ղեկավարի 
հրաժարականի վերաբերյալ դիմումն ստանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում, իր անդամների 
ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով ընդունում է հրաժարականը, ապա 
համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը նույնպես համարվում է 
հաստատված: 

 9. Համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը կազմվում է սույն օրենքի 
պահանջներին համապատասխան պետական լիազորված մարմնի սահմանած ձևով և 
ներառում է` 

ա) տեղեկություններ հաշվետու տարում համայնքի բյուջեի մուտքերի և ելքերի 
հիմնավորվածության վերաբերյալ, դրանց համապատասխան վերլուծությունը հաշվետու 
տարվան նախորդող տարվա փաստացի և հաշվետու տարվա համար հաստատված և 
փաստացի կատարված համապատասխան ցուցանիշների միջև. 

բ) տեղեկություններ հաշվետու տարում համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդից 
կատարված ծախսերի ուղղությունների և չափերի մասին` համապատասխան 
հիմնավորումներով. 

գ) տեղեկություններ հաշվետու տարում բյուջեի պարտքերի և դրանց սպասարկման 
վերաբերյալ. 

դ) այլ տեղեկություններ, որոնք համայնքի ղեկավարն անհրաժեշտ է համարում 
համայնքի բյուջեի կատարման արդյունքները ներկայացնելու և հիմնավորելու համար: 

 10. Համայնքի ղեկավարը համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունն 
ավագանու հաստատելուց հետո` եռօրյա ժամկետում, ներկայացնում է համապատասխան 
մարզպետին: 

 
Հոդված 36. Համայնքների բյուջեների հրապարակայնությունը 

  
Համայնքների բյուջեների հրապարակայնությունն ապահովելու համար` 
ա) համայնքի բյուջեի մասին որոշման նախագիծը համայնքի ավագանուն 

ներկայացնելուց հետո եռօրյա ժամկետում հրատարակվում է տեղական մամուլում: 
Միաժամանակ պատրաստվում և հրատարակվում են բյուջեի հիմնական ցուցանիշներ, 
վիճակագրական և գրաֆիկական տվյալներ ներառող տեղեկատուներ և գրքույկներ, 

բ) բյուջետային տարվա յուրաքանչյուր եռամսյակից հետո մեկ ամսվա ընթացքում 
հրապարակվում է տեղեկատվություն համայնքի բյուջեի եռամսյակային կատարման մասին, 

գ) համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը համայնքի ավագանու 
հաստատելուց հետո հնգօրյա ժամկետում հրապարակվում է տեղական մամուլում 
և http://www.azdarar.am հասցեում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 
հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում, իսկ սույն օրենքի 
20-րդ հոդվածով համայնքներին բաշխված համայնքային մասհանումների ծախսերի մասով 



հաշվետվությունը առանձին հրապարակվում է տվյալ համայնքի և/կամ մարզի 
մարզպետարանի պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ ներբեռնման հնարավորությամբ, 

դ) համայնքների ղեկավարները պայմաններ են ստեղծում, որպեսզի համայնքի բյուջեի 
նախագծին, տարեկան հաշվետվությանը ծանոթանալու և ուսումնասիրելու ցանկություն 
ունեցող համայնքի անդամները դյուրությամբ ձեռք բերեն համապատասխան 
փաստաթղթերը: 


