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6 Բյուջետային քաղաքականություններ և բնակչության բարեկեցություն

Եվրոպական միության ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա-
նաց վող «Աղ քա տութ յան նվա զե ցում հա մայնք նե-
րում.  կի րա ռա կան մո տե ցումն եր» ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում ՏԶՀԿ-ն 2021-2022 թվա կան նե րի ըն-
թաց քում ի րա կա նաց րել է Հա յաս տա նի Շի րա կի, 
Լո ռու և Տա վու շի մար զե րում բազ մա չափ աղ քա-
տութ յան կրճատ մանն ուղղ ված պե տա կան բյու-
ջե տա յին ծրագ րե րի և դ րանց ազ դե ցութ յուն նե րի 
ու սումն ա սի րութ յուն։ Մաս նա վո րա պես, քննութ-
յան են են թարկ վել բազ մա չափ աղ քա տութ յան 
վրա հնա րա վոր ուղ ղա կի ազ դե ցութ յուն ու նե ցող 
ռազ մա վա րա կան և բ յու ջե տա յին քա ղա քա կա-
նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րը և դ րանց ազ դե ցութ-
յուն նե րը, ու սումն ա սիր վել են շա հա ռու մար զե րի 
բնակ չութ յան հիմն ա կան կա րիք նե րը և դ րանց 
բա վա րար մանն ուղղ ված հան րա յին ծա ռա յութ-
յուն նե րը, դրանց հա սա նե լիութ յան և  օգ տա գործ-
ման մա կար դակ նե րը։ Արդ յուն քե րը ներ կա յաց-
վում են սույն հաշ վետ վութ յան ա ռան ձին բա ժին-
նե րում, իսկ ստորև դրանք ամ փոփ խմբա վոր-
ված են ըստ հի մա նա կան ուղ ղութ յուն նե րի:

Ռազ մա վա րա կան և բ յու ջե տա յին քա ղա քա կա-
նութ յուն նե րի շրջա նա կի նկա րա գի րը

 ● Բազ մա չափ աղ քա տութ յան կրճատ մանն 
ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յուն նե րը ձևա կերպ-
ված են մի շարք սո ցիա լա կան, տնտե սա կան 
և  են թա կա ռուց ված քա յին զար գաց ման պե-
տա կան ռազ մա վա րա կան փաս տաթղթե-
րում` ռազ մա վա րութ յուն ներ, հա յե ցա կար-
գեր և ծ րագ րեր: Դ րանք ար տա հայտ ված են 
նաև հա մա պա տաս խան ո լորտ նե րը կար-
գա վո րող պե տա կան մար մին նե րի կող մից 
ի րա կա նաց վող բյու ջե տա յին ծրագ րե րում: 

 ● Բազ մա չափ աղ քա տութ յան վրա ուղ ղա կիո-
րեն ազ դե ցութ յուն ու նե ցող բյու ջե տա յին 
ծրագ րե րի/մի ջո ցա ռումն ե րի ֆի նան սա վո-
րու մը 2022 թվա կա նին կազմում է ՀՀ պե-
տա կան բյու ջեի 17.2 տո կո սը կամ 382.0 
մլրդ դ րամ: Այս ծրագ րե րի կա ռուց ված քում 
գե րակշ ռում են կրթութ յան և բ նակ չութ յան 
հիմն ա կան կա րիք նե րին ուղղ վող ռե սուրս-
նե րը: 

 ● Կր թութ յան մատ չե լիութ յան նպա տակ hե-
տապն դող բյու ջե տա յին հիմն ա կան ծրագ-

րե րին ուղղ վող ֆի նան սա կան մի ջոց ներն 
էա պես աճել են՝ մոտ 25.9 մլրդ դ րա մով: 
Արդ յուն քում նա խա տես վում է, որ կա ճեն 
դպրո ցա կան կրթութ յան հա մա կար գում 
ընդգրկ վա ծութ յան, կրթա կան հաս տա-
տութ յուն նե րի ֆի զի կա կան հա սա նե լիութ-
յան ցու ցա նիշ նե րը: Ար դեն 2024 թվա կա նի 
հա մար թի րա խա վոր վում են կրթա կան ծա-
ռա յութ յուն նե րի ո րա կի և հա սա նե լիութ յան 
էա կան աճ՝ պար տա դիր կրթութ յան հա մա-
կար գում 99 տո կոս ընդգրկ վա ծութ յուն, նա-
խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում՝ 
70 տո կոս ընդգրկ վա ծութ յուն, մար զե րում 
բո լոր նա խակր թա րան նե րի և տար րա-
կան դա սա րան նե րի սո վո րող նե րին կա յուն 
դպրո ցա կան սննդով ա պա հո վում:

 ● Բ նակ չութ յան հիմն ա կան կա րիք նե րի բա-
վա րար մանն ուղղ ված պե տա կան մի ջա- 
մ ըտութ յուն նե րին ուղղ վող մի ջոց նե րը ևս 
աճում են 8.3 մլրդ դրամով՝ հանգեցնելով 
այս ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում ա ջակ ցութ-
յուն ստա ցող ըն տա նիք նե րի և  ան ձանց 
թվա քա նա կի կտրուկ ա ճի:

 ● Բ նակ չութ յան բնա կա րա նա յին պայ ման նե-
րի բա րե լավ ման ծրագ րե րի արդ յուն քում 
բնա կա րա նի ա պա հով ման ա ջակ ցութ յուն 
կստա նան ա վե լի քան 16,000 ըն տա նիք-
ներ, ո րը նա խորդ տար վա մա կար դա կը 
գե րա զան ցում է ա վե լի քան 2 ան գամ: Շա-
հա ռու նե րի թվա քա նա կի կտրուկ ա ճը պայ-
մա նա վոր ված է ե րե խա ու նե ցող ըն տա նիք-
նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հով ման ա ջակ-
ցութ յան շա հա ռու նե րի թվա քա նա կի ա ճով:

 ● Աշ խա տան քի և զ բաղ վա ծութ յան կա րի-
քին է ուղղ ված Զ բաղ վա ծութ յան ծրա գի րը: 
Ծ րագ րի նպա տա կը բնակ չութ յան կա յուն և 
ժա մա նա կա վոր զբաղ վա ծութ յան ա պա հով-
մա նը միտ ված պայ ման նե րի ստեղ ծումն է: 
Այս ուղ ղութ յամբ ծախս վող պե տա կան ռե-
սուրս նե րը բա վա կա նին հա մեստ են և կազ-
մում են ըն դա մե նը 1.9 մլրդ դ րամ: Ծ րագ րին 
ուղղ ված ռե սուրս նե րի ա վե լի քան 45.5 տո-
կո սը նա խա տես ված է ուղ ղել աշ խա տա շու-
կա յում անմր ցու նակ ան ձանց ա նաս նա պա-
հութ յամբ զբաղ վե լու հա մար ա ջակ ցութ յան 
տրա մադր մա նը և  ե րե խա յի խնամքն աշ խա-
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տան քին զու գա հեռ կազ մա կեր պե լու հա մար 
դա յա կի ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադր մա նը:

 ● Ա ռող ջա պա հա կան կա րի քին ուղղ վող պե-
տա կան բյու ջե տա յին ռե սուրս նե րը նա խորդ 
տար վա հա մե մա տութ յամբ ա ճել են: Ա ճը 
գե րա զան ցա պես պայ մա նա վոր ված է սո-
ցիա լա պես ա նա պա հով և  ա ռան ձին խմբե-
րի ան ձանց բժշկա կան օգ նութ յա նը և մոր 
ու ման կան ա ռող ջութ յան պահ պան մանն 
ուղղ վող ռե սուրս նե րի ա վե լաց մամբ։ Էա պես 
ա ճել են ման կա բար ձա կան բժշկա կան օգ-
նութ յու նից օգտ վող նե րի քա նա կը: Ա ճել է 
նաև մար զեր ու ղեգր վող բժիշկ նե րի թվա-
քա նա կը՝ նա խորդ տար վա 9 բժշկի փո խա-
րեն մար զեր են ու ղեգր վել 50 բժիշկ:

 ● Շա հա ռու մար զե րի հա մայն քա յին բյու ջե-
տա յին ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը, դրանց 
դի նա մի կան և կա ռուց ված քը վկա յում են, 
որ հա մայնք նե րին բնո րոշ է ե կա մուտ նե րի 
գե նե րաց ման ցածր տնտե սա կան նե րուժ: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, Տա վու շի և Շի րա կի 
մար զե րը մեկ շնչի հաշ վով ա մե նա ցածր 
ե կա մուտ ներ գե նե րաց նող մար զե րի թվում 
են: Շա հա ռու բո լոր ե րեք մար զե րում սե փա-
կան ե կա մուտ նե րի կշի ռը նա խորդ տար վա 
հա մե մա տութ յամբ դրսևո րել է ա ճի վար քա-
գիծ, սա կայն այս մար զերն աչ քի են ընկ նում 
սե փա կան ե կա մուտ նե րի ցածր մա կար դա-
կով, մաս նա վո րա պես՝ Լո ռին և Տա վու շը: 

 ● Հա մայնք նե րում խիստ ցածր է ֆոն դա հայ-
թայթ ման և տար բեր զար գաց ման ռե սուրս-
նե րից օգտ վե լու կա րո ղութ յուն նե րը: Դ րա-
մաշ նորհ նե րի կազ մում գե րակ շիռ մա սը՝ 
ա վե լի քան 97.6 տո կո սը կազ մում են ներ-
քին դրա մաշ նորհ նե րը, այ սինքն՝ պե տա-
կան բյու ջեից հա մայնք նե րի բյու ջե նե րին 
տրա մադր վող դո տա ցիա նե րը և սուբ վեն-
ցիա նե րը: Ար տա քին դրա մաշ նորհ նե րի մա-
կար դա կը շատ փոքր է: 

 ● Կա ռա վա րութ յան կող մից հաս տատ ված սուբ-
վեն ցիոն ծրագ րե րի հա մա ձայն 2022 թվա կա-
նին շա հա ռու մար զե րում սուբ վեն ցիա նե րի 
ծա վալ նե րը զի ջում են 2019-2021 թվա կան նե-
րի մի ջին տա րե կան մա կար դակ նե րը: 

 ● Ի րա կա նաց վող սուբ վեն ցիոն ծրագ րերն 

ի րենց բնույ թով գե րա զան ցա պես բազ մա-
չափ աղ քա տութ յան կրճատ ման պո տեն-
ցիալ ու նեն: Ն կա տենք, որ բո լոր ե րեք մար-
զե րում  մեծ է հա մայն քա յին ճա նա պարհ նե-
րի կա ռուց մա նը և վե րա նո րոգ մա նը միտ ված 
ծրագ րե րի կշի ռը: Հետ ևում են փո ղո ցա յին 
լու սա վո րութ յան հա մա կար գե րի, խմե լու ջրի 
մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման հա մա-
կար գե րի կա ռուց ման և նո րոգ ման ծրագ րե-
րը:

 ● Հա մայնք նե րի ըն դա մե նը ծախ սե րի կա ռուց-
ված քում շա րու նա կում են մեծ կշիռ կազ մել 
հա մայն քա պե տա րա նի պահ պան մա նը և 
հա մայն քա յին ծա ռա յող նե րի աշ խա տա վար-
ձե րին ուղղ վող ծախ սե րը, չնա յած այս ցու-
ցա նի շը վեր ջին տա րի նե րին հիմն ա կա նում 
նվազ ման վար քա գիծ է դրսևո րում: Հա ջոր-
դում են «Կր թութ յուն», «Բ նա կա րա նա յին 
շի նա րա րութ յուն և կո մու նալ ծա ռա յութ յուն-
ներ» և «Տն տե սա կան հա րա բե րութ յուն ներ» 
գոր ծա ռա կան ո լորտ նե րը: 

 ● Համայնքային կրթական  ծախ սե րի գերա- 
կ շիռ մա սը՝ մոտ 70.4 տո կոսն ուղղ վում է 
նա խադպ րո ցա կան կրթութ յա նը:  Սո ցիա-
լա կան պաշտպանության ծրագ րե րի ի րա-
կա նաց մանն ուղղ վող բյու ջե տա յին ռե սուրս-
նե րը կազ մում են մոտ 1 տո կոս։ Ա ռող ջա-
պա հա կան ծրագ րեր հա մայնք նե րի կող մից 
գրե թե չեն ի րա կա նաց վում:

 ● Ռազ մա վա րա կան քա ղա քա կա նութ յուն նե-
րի շրջա նա կը չնա յած քննարկ վող ո լորտ-
նե րում սահ մա նում է քա ղա քա կա նութ յուն-
նե րի տար բեր մա կար դակ նե րի նպա տակ-
ներ, սա կայն հա ճախ է թե րա նում սահ մա-
նել նպա տակ նե րի չափ ման և ձեռք բեր ման 
հա մար հա մա պա տաս խան չա փո րո շիչ ներ, 
թի րա խա յին մա կար դակ ներ և ժամ կետ-
ներ: Ն ման ի րա վի ճա կը հնա րա վո րութ յուն է 
ստեղ ծում խու սա փել կամ հետ ևո ղա կան չլի-
նել սա հան ված արդ յունք նե րի ձեռք բեր ման 
նկատ մամբ: 

 ● Ի րա կա նաց վող բյու ջե տա յին ծրագ րե րը 
միշտ չէ, որ ընդգր կում են հա մա պա տաս-
խան քա ղա քա կա նութ յուն նե րով սահ ման-
ված նպա տակ նե րը և  արդ յունք նե րը, և 
ն պաս տում դրանց ի րա կա նաց մա նը։ 
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 ● Բյու ջե տա յին ծրագ րե րի՝ քա ղա քա կա նութ-
յուն նե րին հա մա պա տաս խա նութ յան պար-
բե րա կան գնա հա տու մը, սահ ման ված քա-
ղա քա կա նութ յուն նե րի կա տար ման նկատ-
մամբ վե րահս կո ղութ յու նը և պա տաս խա-
նատ վութ յու նը՝ ռազ մա վա րա կան քա ղա-
քա կա նու թուն նե րի կեն սու նա կութ յան և ժա-
ռան գա կա նութ յան ա պա հով ման կար ևոր 
խնդիր նե րից են, ո րոնք չնա յած ան տես ված 
չեն և  ո րո շա կի պա հանջ կա կա ռա վա րութ-
յան կող մից ձևա կերպ ված, այ նու ա մե նայ-
նիվ մնում են չի րա գործ ված: 

 ● Ռազ մա վա րա կան և բ յու ջե տա յին քա ղա-
քա կա նութ յուն նե րի բո վան դա կութ յան շուրջ 
հան րա յին երկ խո սութ յու նը կրում է ոչ բա-
վա րար ո րակ: Աս տի ճա նա բար ա ճում է 
ՔՀԿ-նե րի դե րը և  ակ տիվ մաս նակ ցու թան 
կար ևո րութ յու նը թե՛ բյու ջե տա յին ծրագ րե-
րի, թե՛ քա ղա քա կա նութ յուն նե րի ի րա կա-
նաց ման մո նի տո րին գի և գ նա հատ ման 
գոր ծըն թաց նե րում:

Հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի օգ տա գոր ծու մը, 
հա սա նե լիութ յու նը և կա րի քը

 ● Շա հա ռու մար զե րի կազ մում կրթութ յան 
բարձր մա կար դա կով աչ քի է ընկ նում Շի-
րա կի մար զը: Ընդ ո րում, բո լոր ե րեք մար-
զե րում կա նանց կրթա մա կար դակն ա վե լի 
բարձր է տղա մարդ կանց հա մե մատ:

 ● Գոր ծազր կութ յան մա կար դակն ա մե նա ցած-
րը Շի րա կի գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում է՝ 
16.7 տո կոս, իսկ ա մե նա բարձ րը՝ Լո ռու քա-
ղա քա յին բնա կա վայ րե րում՝ 37.7 տո կոս։ 
Կա նանց և տ ղա մարդ կանց գոր ծազր կութ-
յան մա կար դա կը հա մա պա տաս խա նա բար 
կազ մում է 35.7 և 14.4 տո կոս: Կա նանց գոր-
ծազր կութ յան ա մե նա բարձր մա կար դակն 
ար ձա նագր վել է Տա վու շում, իսկ տղա մարդ-
կանց գոր ծազր կութ յան ա մե նա ցածր մա-
կար դա կը՝ Շի րա կում: 

 ● Մեծ է սե փա կան գյու ղա ցիա կան տնտե-
սութ յուն նե րում և պե տա կան/հա մայն քա-
յին հիմն արկ նե րում զբաղ ված նե րի կշի ռը՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար 35.2 և 30.5 տո-
կոս: Ընդ ո րում, սե փա կան գյու ղա ցիա կան 

տնտե սութ յու նում զբաղ վա ծութ յու նը բարձր 
է մաս նա վո րա պես Լո ռու մար զում, ինք նա-
զ բաղ վա ծութ յու նը հա մե մա տա բար բարձր 
է Շի րա կում, իսկ պե տա կան/հա մայն քա յին 
հիմն արկ նե րում և  այլ մաս նա վոր հատ վա-
ծում զբաղ վա ծութ յու նը՝ Տա վու շում:

 ● Տ նա յին տնտե սութ յուն նե րի (այ սու հետ նաև՝ 
ՏՏ) գնա հա տա կան նե րով, աղ քա տութ յու-
նը 2021 թվա կա նին բո լոր ե րեք մար զե րում 
խո րա ցել է։ Ի րենց աղ քատ կամ ծայ րա հեղ 
աղ քատ գնա հա տած ՏՏ-նե րի կշի ռը Լո-
ռիում ա ճել է 5.8, Շի րա կում՝ 1.0, իսկ Տա-
վու շում՝ 4.5 տո կո սա յին կե տով: Զու գա հեռ 
նվա զել են ի րենց «ա պա հով ված» հա մա րող  
ՏՏ-նե րը՝ Լո ռիում՝ 1.3, Շի րա կում՝ 0.6, իսկ 
Տա վու շում՝ 2.5 տո կո սա յին կե տով: 

 ● Ընդ հա նուր առ մամբ, Լո ռու, Տա վու շի և 
Շի րա կի բնակ չութ յու նը ծան րա բեռն ված է 
պարտ քա յին պար տա վո րութ յուն նե րով։ ՏՏ-
նե րի 65.6 տո կոսն ու նեն վար կա յին կամ 
պարտ քա յին տար բեր պար տա վո րութ յուն-
ներ: Ընդ ո րում, մեկ ՏՏ հաշ վով պարտ-
քա յին պար տա վո րութ յուն նե րի մի ջին մե-
ծութ յու նը կազ մում է մոտ 1.9 մի լիոն դրամ: 
Առ կա պարտ քի սպա սարկ ման բե ռը ա վե լի 
ծանր են գնա հա տում Լո ռու մար զում: 

 ● Շա հա ռու մար զե րի ՏՏ-նե րի մոտ 29 տո-
կո սը թերսն վում է: Ի րա վի ճա կը հա մե մա-
տա բար ա վե լի սուր է Լո ռու մար զում, ո րի 
գյու ղա կան հա մայնք նե րում սննդի ծախ սե-
րը «ընդ հան րա պես» կամ «գրե թե» չեն կա-
րո ղա նում բա վա րա րել ՏՏ-նե րի 37.6 տո կո-
սը, իսկ քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում՝ 35.9 
տո կո սը: 

 ● Ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րը չեն կա րո-
ղա նում բա վա րա րել շա հա ռու մար զե րի  
ՏՏ-նե րի 51 տո կո սը:

 ● Ե րե խա նե րի խնամ քի և սո ցիա լա կան ա ջակ-
ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե րից ա մե նա հա սա-
նե լին ման կա պար տեզ նե րի ծա ռա յութ յուն-
ներն են: Դ րան ցից օգտ վում են շա հա ռու 
մար զե րի 2-6 տա րե կան ե րե խա նե րի 43.5 
տո կո սը: Նա խադպ րո ցա կան և դպ րո ցա-
կան կրթութ յան որ ևէ ծա ռա յութ յուն նե րից 
չի օգտ վում 2-6 տա րե կան ե րե խա նե րի 37.7 
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տո կո սը, կամ հա մա պա տաս խան տա րի քա-
յին խմբի ե րե խա ներ ու նե ցող ՏՏ-նե րի՝ 43.6 
տո կո սը: 

 ● Հե տա զո տութ յու նում ընդգրկ ված բնակա- 
վայրերից 72 տո կո սում, առ կա է դպրոց 
չհա ճա խող հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
առն վազն մեկ ե րե խա, իսկ 48 տո կո սում՝ ոչ 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող դպրո ցա կան 
տա րի քի առն վազն մեկ ե րե խա, ո րը դպրոց 
չի հա ճա խում:

 ● Ե րե խա նե րի խնամ քի և  երկ րում ժո ղո-
վըրդագ րա կան ի րա վի ճա կի բա րե լավ մանն 
ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մա սին 
շա հա ռու նե րի տե ղե կաց վա ծու թան մա կար-
դա կը բա վա կա նին բարձր է: Ա ռա վել հայտ-
նի է «ե րե խա յի ծննդյան միան վագ նպաս-
տի տրա մադր ման» քա ղա քա կա նութ յու նը՝ 
տե ղե կաց ված է ՏՏ-նե րի մոտ 85 տո կո սը, 
և «եր րորդ և  ա վե լի ե րե խա յի հա մար մինչև 
6 տա րե կան լրա նա լը ամ սա կան 50,000 
դրամ նպաս տի տրա մադր ման քա ղա քա-
կա նութ յու նը»՝ տե ղե կաց ված է՝ 75.5 տո կո-
սը: Ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յուն նե-
րի ազ դե ցութ յու նը ՏՏ-նե րում ե րե խա ու նե-
նա լու վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նե լու վրա 
ցածր է:

 ● Ցածր է տե ղե կաց վա ծութ յու նը «չաշ խա-
տող մայ րե րին տրա մադր վող մայ րութ յան 
նպաստ նե րի» և «ե րե խա ու նե ցող ըն տա-
նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հով ման հի-
պո թե քա յին ա ջակ ցութ յան» ծրագ րե րի մա-
սին: Ընդ հան րա պես, շա հա ռու մար զե րում 
պե տա կան ա ջակ ցութ յամբ բնա կա րան նե րի 
ձեռք բեր ման ծրագ րե րից օգ վող նե րի քա նա-
կը փոքր է:

 ● Ցածր է նաև ԱՍՀՆ կող մից ի րա կա նաց վող 
զբաղ վա ծութ յան տար բեր ծրագ րե րի մա սին 
բնակ չութ յան թե՛ տե ղե կաց վա ծութ յան և թե՛ 
դրան ցից օգտ վե լու մա կար դա կը, այդ թվում 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց կող-
մից.  հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
մա տուց վող աշ խա տան քի տե ղա վոր ման 
ծա ռա յութ յուն նե րից երբ ևի ցե օգտ վել են շա-
հա ռու մար զե րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե-
ցող ան ձանց ըն դա մե նը 3.5 տո կո սը։

 ● Պե տա կան պատ վե րի շրջա նակ նե րում 
տրա մադր վող բժշկա կան ծա ռա յութ յուն-
նե րի մա սին շա հա ռու բնակ չութ յան տե-
ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը բարձր չէ։ 
Սո ցիա լա պես ա նա պա հով ե րին և հա տուկ 
խմբե րում ընդգրկ ված նե րի տրա մադըր-
վող հի վան դա նո ցա յին ծա ռա յութ յուն նե րի 
անվճար լի նե լու մա սին տե ղե կատ վութ յա նը 
տի րա պե տում է ՏՏ-նե րի 68.2, իսկ նպաս-
տա ռու ՏՏ-նե րի 75.9 տո կո սը։ 

 ● Ընդ հա նուր առ մամբ, շա հա ռու մար զե-
րում ի րա կա նաց վող պե տա կան բյու ջե տա-
յին ծրագ րե րի մա սին տե ղե կաց վա ծութ յան 
մա կար դա կը ցածր է: Այն հա մե մա տա բար 
բարձր է Տա վու շի մար զում:

 ● Հե տա զո տութ յա նը նա խոր դած 12 ա միս նե-
րի ըն թաց քում շա հա ռու մար զե րի բո լոր ՏՏ-
նե րի 10 տո կո սում և ն պաս տա ռու ՏՏ-նե րի 
29.7 տո կո սում ՏՏ ան դամն ե րից առն վազն 
մեկն ու նե ցել է բժշկա կան մի ջամ տու թան 
և բժշ կա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ստաց-
ման կա րիք, սա կայն չի դի մել բժշկի: Բժշ կի 
չդիմե լու գլխա վոր պա ճա ռը ՏՏ-նե րի 70 տո-
կոս դեպ քե րում ֆի նան սա կան է, 8 տո կոս 
դեպ քե րում՝ բժիշկ նե րին անվս տա հութ յունն 
է, 4 տո կոս դեպ քե րում՝ բժշկա կան հաս տա-
տութ յու նը բնա կա վայ րից հե ռու գտնվե լը: 

 ● Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց կող-
մից բժշկա կան օգ նութ յան և վե րա կանգ- 
նը ման պե տա կան ծրագ րե րից օգտ վե լու 
մա կար դա կը բարձր չէ։ Երբ ևի ցե պե տա կան 
բյու ջե տա յին ծրագ րե րից օգտ վել են շա հա-
ռու մար զե րի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
բնակ չութ յան ըն դա մե նը 32.1 տո կո սը։ Դե-
ղո րայ քի կա րիք ու նե ցող հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ան ձանց 47.8 տո կոսն օգտ վել 
է անվ ճար և  ար տոն յալ պայ ման նե րով տրա-
մադր վող դե ղե րից։

 ● Շա հա ռու նե րի գնա հատ մամբ աշ խա տա տե-
ղե րի բա ցա կա յութ յու նը, ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի ոչ բա վա րար մա կար դա-
կը և ներ հա մայն քա յին ճա նա պարհ նե րի 
վատ վի ճա կը շա րու նա կում են մնալ հա-
մայնք նե րում բնակ չութ յան առջև ծա ռա ցած 
ա մե նա կար ևոր ե րեք խնդիր նե րը:
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 ● Ա ռանձ նաց ված սո ցիա լա կան ծա ռա յութ-
յուն նե րից շա հա ռու մար զե րի բնակ չութ յան 
կա րի քը բարձր է գնա հատ վում հատ կա-
պես ո րակ յալ բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե-
րի, մատ չե լի դե ղե րի, ե րի տա սարդ նե րի և 
տա րեց նե րի զբաղ վա ծութ յան, ինչ պես նաև 
տա րեց նե րին մա տուց վող սո ցիա լա կան ծա-
ռա յութ յու նե րի մա սով:

 ● Մա տուց վող ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ-
յուն նե րի բա րե լավ ման տե սանկ յու նից ՏՏ-
նե րը մի կող մից կար ևո րում են բժշկա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յու նը, մյուս 
կող մից՝ ա վե լի ո րակ յալ բժշկա կան սպա-
սար կող անձ նա կազ մի առ կա յութ յու նը մար-
զե րում: 

 ● Զ բաղ վա ծութ յան բա րե լավ ման հնա րա վո-
րութ յուն նե րը բնակ չութ յու նը գե րա զան ցա-
պես կա պում է լրա ցու ցիչ աշ խա տա տե ղե րի 
ստեղծ ման հետ՝ մոտ 86 տո կոս։ Ու շագ րավ 
է, որ բնակ չութ յան ա վե լի քան 20 տո կո սը 
իր հա մայն քի բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ-
յան բա րե լավ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը 
կա պում է աշ խա տա տե ղե րի պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան պրակ տիկ հմտութ յուն-
նե րի ձևա վոր մանբ և լ րա ցու ցիչ վե րա պատ-
րաստ ման դա սըն թաց նե րի մաս նակ ցութ-
յան հետ: Ե թե քա ղա քա յին բնակ չութ յու նը 
զբաղ վա ծութ յան մե ծաց ման հա մար կարե-
վո րում է աշ խա տող ծնող նե րի ե րե խա նե րի 
հա մար խնամ քի լրա ցու ցիչ ծա ռա յութ յուն նե-
րի ստեղ ծու մը, ա պա գյու ղա կան բնակ չութ-
յան հա մար էա կան է լրա ցու ցիչ փո խադըր-
ման/տրանս պոր տա յին ծա ռա յութ յուն նե րի 
առ կա յութ յու նը դե պի աշ խա տան քի վայ րեր։

 ● Ե րե խա նե րին ա ջակ ցութ յան և դաս տիա րա-
կութ յան բա րե լավ ման տե սանկ յու նից բո լոր 
ե րեք մար զե րում ա ռա վե լա պես կար ևոր վում 
են այ գի նե րի, պու րակ նե րի և խա ղահ րա-
պա րակ նե րի առ կա յութ յու նը, ինչ պես նաև՝ 
ա մա ռա յին հանգս տի ծրագ րե րը և ճամ բար-
նե րը։

 ● Տա րեց նե րի հա մար զբաղ վա ծութ յան հնա-
րա վո րութ յուն նե րը և տա րեց նե րին սո ցիա-
լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը 
հատ կա պես կար ևոր վել է Լո ռու գյու ղա-
կան բնա կա վայ րե րի ՏՏ-նե րի կող մից։ Ընդ 

ո րում, տա րեց նե րի և հաշ ման դա մութ յուն ու-
նե ցող ան ձանց ա ջակ ցութ յան բա րե լավ ման 
տե սանկ յու նից բո լոր ե րեք մար զե րում էա-
կան են հա մար վել տնա յին պայ ման նե րում 
ա ռող ջա պա հա կան, ինչ պես նաև՝ տնա յին 
օգ նութ յան/խնամ քի ծա ռա յութ յուն նե րի մա-
տու ցու մը։ Լո ռիում և Տա վու շում կար ևոր վել 
են նաև սննդի ա ռաք ման ծա ռա յութ յուն նե-
րը։ 

 ● Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն նե րից բո լոր 
ե րեք մար զե րում հա մե մա տա բար ա վե լի 
մեծ կար ևո րութ յուն ու նեն ներ հա մայն քա յին 
ճա նա պարհ նե րի վի ճա կը, փո ղո ցա յին լու-
սա վո րութ յան և  աղ բի ժա մա նա կին հա վաք-
ման ծա ռա յութ յուն նե րը։ 

 ● Հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վե լիք ծրագ րե-
րի մա սին տե ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը 
ցածր է, մի ջի նում տե ղե կաց ված են ՏՏ-նե րի 
4.1 տո կո սը: Հա ման քա պե տա րա նի կող մից 
հա մայն քա յին ծրագ րե րի քննար կումն ե-
րի կազ մա կերպ ման վե րա բեր յալ հար ցին 
դժվա րա ցել է պա տաս խա նել բնակ չութ յան 
մոտ 47 տո կո սը, իսկ 25 տո կո սը նշել է, որ 
նման մի ջո ցա ռումն եր չեն կազ մա կերպ վում: 

 ● ՏՏ-նե րի 41 տո կո սը գտնում է, որ բյու ջե տա-
յին ծախ սե րի մա սին ո րո շումն եր կա յաց նե-
լիս բնա կիչ նե րի կար ծի քը և ցան կութ յուն նե-
րը «հաշ վի չեն առն վում»:

 ● Ու սումն ա սիր ված ՏՏ-նե րի մոտ 40 տո կո սը 
գտնում է, որ ի րենց հա մայն քա յին խնդիր-
նե րը կա րող են լուծ վել միայն կա ռա վա րութ-
յան միջ նոր դութ յամբ:  

 ● Ա ռանձ նաց ված հա մայն քա յին մի ջա վայ րը 
բնու թագ րող ծա ռա յութ յուն նե րից Տա վու շի 
մար զում հա մե մա տա բար բարձր է բան կե-
րի/բան կո մատ նե րի առ կա յութ յան կա րի քը՝ 
26 տո կոս, հա մայն քում փոքր բիզ նես բա-
ցե լու հնա րա վո րութ յուն նե րի կա րի քը՝ 23 
տո կոս, և հա մայնք նե րում ա րա գա չա փե րի 
օգ տա գործ ման կա րի քը՝ 23 տո կոս։

 ● Շի րա կի մար զում՝ մե ծա մա սամբ գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում, ՏՏ-նե րը հատ կա պես 
ժա ման ցա յին վայ րե րի (սրճա րան/բար/ռես-
տո րան/ա կումբ) կա րի քի մա սին են նշում՝ 
20 տո կոս։ Լո ռու մար զի ՏՏ-նե րի կա րի քը 
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հա մե մա տա բար բարձր է հա մայնք նե րում 
բան կե րի/բան կո մատ նե րի առ կա յութ յան և 
հան րա յին տրանս պոր տի բա րե լավ ման մա-
սով՝ հա մա պա տաս խա նա բար 22 և 19 տո-
կոս։ Այ գի նե րի և հանգս տի վայ րե րի առ կա-
յութ յան կա րի քը բարձր է բո լոր ե րեք մար-
զե րում:

Հիմ ա կան եզ րա կա ցութ յուն ներ

 ● Ս տաց ված հիմն ա կան արդ յունք նե րը և բա-
ցա հայ տումն երն անս պա սե լի չեն։ Թեև հիմ-
նա կան մի տումն ե րը պահ պան վում են, սա-
կայն սկսվել են նկատ վել ո րա կա կան նոր 
զար գա ցումն եր։ 

 ● Բ նակ չութ յան ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը 
ցածր է, պարտ քա յին պար տա վո րութ յուն նե-
րը և ծան րա բեռն վա ծութ յու նը՝ շատ բարձր։ 
Ընդ ո րում, ըստ հե տա զոտ ված բնակ չութ-
յան, ի րա վի ճա կը վեր ջին տա րի նե րին վատ-
թա րա ցել է։ Հատ կա պես ան հանգս տաց նող 
է թերս նուց ման բարձր մա կար դա կը։ 

 ● Կր թութ յան ո րա կի և հա սա նե լիութ յան 
նկատ մամբ բնակ չութ յան գո հու նա կութ-
յան մա կար դա կը ցածր չէ։ Սա կայն, շա հա-
ռու բնա կա վայ րե րի գե րակ շիռ մա սում կան 
կրթա կան հա մա կար գից դուրս մնա ցած 
ե րե խա ներ։ Նա խադպ րո ցա կան կրթութ-
յու նը և  ար տադպ րո ցա կան կրթութ յու նը 
մեծ պա հան ջարկ է սկսել ստա նալ, ո րը  
ՏՏ-ների մեծ մա սի հա մար մնում է ան հա-
սա նե լի։ Կար ևոր վում է ե րե խա նե րի ա մա-
ռա յին հանգս տի կազ մա կեր պու մը և ճամ-
բար նե րի հա սա նե լիութ յու նը։ 

 ● Դժ գո հութ յուն ներն ա ռա վել մեծ են ա ռող ջա-
պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի նկատ-
մամբ։ Ո րակ յալ ա ռող ջա պա հութ յան մատ չե-
լիութ յու նը, փոր ձա ռու և  ո րակ յալ մաս նա գետ-
նե րի պա կա սը մնում է գերխն դիր։ 

 ● Թեև, ընդ հա նուր առ մամբ աշ խա տա տե ղե-
րի հա սա նե լիութ յու նը և զ բաղ վա ծութ յան 
ա պա հո վու մը կար ևոր վում է, սա կայն բնակ-
չութ յու նը սկսել է շեշ տադ րել վե րա պատ-
րաստ ման և նոր գի տե լիք նե րի ձեռք բեր-
ման, ֆի նաս նա կան գրա գի տութ յան բարձ-
րաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 

 ● Ու շագ րավ է, որ ա ճում են նաև հա մայն քա-
յին կյան քի ո րա կի և մի ջա վայ րի բա րե լավ-
մանն ուղղ ված պա հանջ նե րը։ Մաս նա վո րա-
պես, շա տե րը շեշ տադ րում և կար ևո րում են 
ճա նա պարհ նե րի ո րա կը, փո ղոց նե րի բա-
րե կար գու մը և լու սա վո րութ յու նը, պու րակ-
նե րի, զբո սայ գի նե րի և խա ղահ րա պա րակ-
նե րի առ կա յութ յու նը, ժա ման ցի վայ րե րը և 
հան րա յին սպա սարկ ման օբ յեկտ նե րի (ռես-
տո րան ներ, սրճա րան ներ և  ա կումբ ներ) 
առ կա յութ յու նը գյու ղա կան և փոքր քա ղա-
քա յին հա մայնք նե րում։ Ն մա նա տիպ պա-
հանջ ներն ա ռա վել մեծ գե րա կա յութ յուն են 
սկսել ստա նալ, ո րը հու շում է կյան քի ո րա կի 
ա ռա վել բարձր պա հանջ նե րի մա սին։ 

 ● Հա մայն քա յին ռե սուր նե րը և նե րու ժը մնում 
են ցածր՝ բնակ չութ յան պա հանջ նե րը և սահ-
ման վող նշա ձո ղե րը հաս ցեագ րե լու հա մար։ 
Բ նակ չութ յու նը փո փո խութ յուն ներ ակն կա-
լում է ոչ թե համայնքային կառավարման 
մարմիններից, այլ, ա վե լի շուտ՝ կա ռա վա-
րութ յու նից։ Սա կայն, հա մայն քա յին մա կար-
դա կում բյու ջե տա յին և  այլ ծրագ րա յին ո րո-
շումն ե րին և դ րանց կա յաց ման մաս նակ-
ցութ յա նը կար ևո րութ յուն է տալիս։ 

 ● Սուբ վեն ցիոն ծրագ րե րի ակ տի վաց ման 
արդ յուն քում բյու ջե նե րի կա ռուց ված քում 
ա ռա վել մեծ կշիռ են ստա ցել հա մայնք նե-
րում կյան քի ո րա կի բա րե լավ մանն ուղղ ված 
մի ջո ցա ռումն ե րը։

 ● Թեև մար դիկ շա րու նա կում են մնալ քիչ տե-
ղե կաց ված և պա կաս գրա գետ, սա կայն տե-
ղե կաց վա ծութ յու նը, գրա գի տութ յու նը և քա-
ղա քա ցիա կան ակ տի վութ յու նը ա ռա վել մեծ 
կար ևո րութ յուն են ստա նում վեր ջին տա րի-
նե րին։ 

 ● Զ բաղ վա ծութ յան ծրագ րե րից և պե տա կան 
պատ վե րի շրջա նակ նե րում ա ռող ջա պա հա-
կան ծրագ րե րից տե ղե կաց վա ծութ յան մա-
կար դա կը բա վա կա նին ցածր է։ Ա ռա վել լավ 
տե ղե կաց ված են առ կա ժո ղովր դագ րա կան 
ծրագ րե րից, թեև հա մար վում է, որ դրանք 
չեն ազ դում կամ շատ քիչ են ազ դում ըն տա-
նի քում նոր ե րե խա ներ ու նե նա լու ո րո շում-
նե րի և ծ նե լիութ յան ա ճի վրա։
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 ● Կար ևո րութ յուն են ստա նում ծե րե րի զբաղ-
վա ծութ յան խնդիր նե րը, ինչ պես նաև տա-
րեց նե րի սպա սարկ ման և սնն դի մա տա կա-
րար ման պա հանջ նե րը։ 

 ● Ըն տա նիք նե րում բռնութ յուն նե րի կան խար-
գել ման մի ջո ցա ռումն ե րը քիչ են ար ձա գանք 
ստա նում: Փո խա րե նը ե րի տա սար դութ յան 
զբաղ վա ծութ յան, ինք նաի րաց ման և զար-
գաց ման, ֆիզիկական և հո գե կան ա ռող-
ջութ յան ա պա հով ման մի ջո ցա ռումն ե րը 
դառ նում են պա հանջ ված անհ րա ժեշ տութ-
յուն։

 ● Այս պի սով, բազ մա չափ աղ քա տութ յուն երե-
վույ թը, բազ մա թիվ աս պեկտ ներ է նե րա-
ռում։ Հե տա զո տութ յու նը փաս տում է, որ 
պարզ ե կամ տա յին աղ քա տութ յան չա փո-
րո շիչ ներն այ սօր ամ բող ջա կան չեն կա րող 
նկա րագ րել բնակ չութ յան առ կա պա հանջ-
նե րը և կեն սա մա կար դա կը։ Հա մայն քա յին 
կյան քը ո րո շա կի զար գա ցում է ապ րում՝ 
ա ռաջ բե րե լով նոր կա րիք ներ և կ յան քի նոր 
ո րա կի պա հանջ ներ։ 

 ● Բազ մա չափ աղ քա տութ յան կրճատ մանն 
ուղղ ված պե տա կան և հա մայն քա յին բյու-
ջե տա յին ռե սուրս նե րը սահ մա նա փակ են 
և  ոչ մեծ՝ չնա յած դրանց նկատ մամբ ա ճող 
պա հանջ նե րին։ Սահ ման ված ռազ մա վա-
րա կան և բ յու ջե տա յին քա ղա քա կա նութ-
յուն նե րի կա պը բա վա րար հստակ չէ՝ թույլ 
է, ո րը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել թե՛ 
ռե սուրս նե րի պա կա սով, թե՛ քա ղա քա կա-
նութ յուն մշա կող նե րի և  ի րա կա նաց նող նե-
րի հետ ևո ղա կա նութ յան պա կա սով։ Մ յուս 
կող մից, չնա յած ա ճող պա հանջ մունք նե րին, 
դեռևս հան րութ յու նը և քա ղա քա ցիա կան 
հասարակության ինս տի տու ցիո նալ զար գա-
ցու մը չեն ա պա հո վում հան րա յին պա հան ջի 
ձևա վոր ման, երկ խո սութ յան, մաս նակ ցութ-
յան և քա ղա քա կա նութ յուն նե րի վե րահս կո-
ղութ յան պատ շաճ և  ազ դե ցիկ մա կար դակ: 

 Հիմական առաջարկություններ

Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յա նը. 

 ●  Ջան քեր գոր ծադ րել ա պա հո վե լու հան րա-
յին պա հան ջի ձևա վոր ման, պե տա կան 

մար մին նե րի հետ երկ խո սութ յան, մաս նակ-
ցութ յան և  քա ղա քա կա նութ յուն նե րի վե-
րահս կո ղութ յան պատ շաճ և  ազ դե ցիկ մա-
կար դակ:  Կենտ րո նաց նել ու շադ րութ յու նը 
ի րա կա նաց վող պե տա կան ծրագ րե րի մա-
սին հա սա րա կութ յան տե ղե կաց վա ծութ յան 
բա րե լավ ման, պե տա կան և  հա մայն քա յին 
բյու ջե տա յին ծրագ րե րի մշակ ման գոր ծըն-
թաց նե րում մաս նակ ցութ յան վրա՝ սկզբնա-
կան շրջա նում առն վազն ա պա հո վե լով հա-
մա պա տաս խան բյու ջե տա յին ծրագ րե րի 
հան րա յին քննար կումն ե րին ներ կա յութ յուն:  

 ●  Ռե սուրս նե րը հնա րա վո րինս ուղ ղել հան րա-
յին ծրագ րե րի մաս նակ ցա յին մո նի տո րին-
գին և գ նա հատ մանն ուղղ ված ծրագ րե րի 
մշակ մա նը և  ի րա կա նաց մա նը: 

Պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րին.

 ●  Բա րե լա վել ի րա կա նաց վող բյու ջե տա յին 
ծրագ րե րի բո վան դա կութ յու նը՝ ա ռա վե լա-
գույնս ար տա հայ տե լով և ն պա սե լով ռազ-
մա վա րա կան փաս տաթղ թե րով սահ ման-
ված նպա տա կադ րումն ե րի ձեռք բեր մա նը: 

 ● Խ թա նել  Հա մայն քա յին նաև պե տա կան 
բյու ջե տա յին գոր ծըն թաց նե րում հա սա րա-
կութ յան մաս նակ ցութ յու նը՝ ներդ նե լով մաս-
նակ ցա յին բյու ջե տա վոր ման նոր և  հա սա-
նե լի գոր ծիք ներ: Ի րա կա նաց վող սուբ վեն-
ցիոն ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում ա ռա վել 
կար ևո րել հա մայն քա յին կյան քի ո րա կի բա-
րե լավ մանն ուղղ ված և բ նակ չութ յան մաս-
նակ ցութ յամբ ընտր ված ծրագ րե րը:

 ● Բ յու ջե տա յին ծրագ րե րի գնա հատ ման 
ներդր վող գոր ծըն թաց նե րում կար ևո րել քա-
ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան, ան կախ 
փոր ձա գի տա կան հան րույ թի դե րա կա տա-
րու մը: 

 Դո նոր հան րույ թին. 

 ●  Ռե սուրս ներն ուղ ղել բյու ջե տա յին գոր ծըն-
թաց նե րում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
կութ յան մաս նակ ցա յին կա րո ղութ յուն նե րի 
ընդ լայն ման, քա ղա քա ցուն հա սա նե լի և 
 կի րա ռա կան գոր ծիք նե րի մշակ ման ա ջակ-
ցութ յա նը: 
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 ● Ն պաս տել հա մայն քա յին կյան քը ո րա կի 
զար գաց մա նը, ձևա վոր վող նոր կա րիք նե րի 
և  պա հանջ նե րի բա վա րար մա նը:  Կար ևո րել 
և  ա ռա վել ընդգր կուն դարձ նել բա ցա հայտ-
ված մի շարք ուղ ղութ յուն նե րով ի րա կա նաց-
վող ա ջակ ցութ յու նը, ինչ պի սիք են՝ 

• կրթա կան հա մա կար գից դուրս 
մնա ցած ե րե խա նե րի, նրանց թեր- 
ս նուց ման, ե րե խա նե րի ա մա ռա յին 
հանգստի և  ժա ման ցի կազ մա կերպ-
ման հար ցե րը,

• տա րեց նե րի զբաղ վա ծութ յան, տնա-
յին պայ ման նե րում նրանց ա ռող ջա-
պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա-
տուց ման, սննդի մա տա կա րար ման 
ծա ռա յութ յուն նե րը,

• մար զե րում փոր ձա ռու և  ո րակ յալ 
բժիշկ նե րի առն վազն ժա մա նա կա-
վոր ու ղեգր ման մի ջո ցա ռումն ե րը։
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Սույն հե տա զո տութ յան նպա տա կը Հա յաս տա-
նում, մաս նա վո րա պես՝ Շի րա կի, Լո ռու և Տա-
վու շի մար զե րում բազ մա չափ աղ քա տութ յան 
կրճատ մանն ուղղ ված պե տա կան բյու ջե տա յին 
ծրագ րե րի և դ րանց ազ դե ցութ յուն նե րի ու սում-
նա սի րու մը և քն նար կումն է:

Հե տա զո տութ յան հիմն ա կան ուղ ղութ յուն ներն 
են՝ 

 ● Ծ րագ րի շա հա ռու խմբե րին ուղղ ված ռազ-
մա վա րա կան քա ղա քա կա նութ յուն նե րի 
շրջա նա կի ու սումն ա սի րու մը և քննար կու մը,

 ● Ծ րագ րի շա հա ռու խմբե րին ուղղ ված պե-
տա կան բյու ջե տա յին և հա մայն քա յին ծրա- 
գ րե րի վեր լու ծութ յու նը, դրանց սո ցիա լա-
կան ազ դե ցութ յուն նե րի գնա հա տու մը,

 ● Շի րա կի, Լո ռու և Տա վու շի մար զե րում շա-
հա ռու խմբե րի կա րիք նե րի ու սումն ա սի րու-
մը, 

 ● Ի րա կա նաց վող բյու ջե տա յին քա ղա քա կա-
նութ յուն նե րի և շա հա ռու խմբե րի կա րիք նե-
րի հա մա պա տաս խա նութ յան քննարկ ման 
հիմ քե րի ստեղ ծու մը, լու ծում պա հան ջող 
խնդիր նե րի բա ցա հայ տու մը:

Հե տա զո տութ յան արդ յունք ներն ամ փոփ ված են 
սույն հաշ վետ վութ յու նում, ո րը բաղ կա ցած է հինգ 
բա ժին նե րից: Նե րա ծութ յա նը հետ ևում է հե տա-
զո տութ յան մե թո դա բա նա կան շրջա նա կը, ո րում 
ներ կա յաց ված են հե տա զո տութ յան մե թոդ նե րը 
և գոր ծիք նե րը, օգ տա գործ ված տե ղե կատ վութ-
յան աղբ յուր նե րը, ու սումն ա սի րութ յան շրջա նա-
կում ի րա կա նաց ված «Բ յու ջե ներ և բ նակ չութ յան 
բե րե կե ցութ յուն» ՏՏ վի ճա կագ րա կան հե տա զո-
տութ յան (այ սու հետ՝ Բ3 հե տա զո տութ յուն) ընտ-
րան քը, ընտ րան քի գնա հա տա կան նե րը և  ի րա-
կա նաց ման այլ ման րա մաս ներ։ 

Եր րորդ « Քա ղա քա կա նութ յուն նե րի շրջա նա կը» 
բա ժի նը նվիր ված է պե տա կան ռազ մա վա րա-
կան քա ղա քա կա նութ յուն նե րի շրջա նա կի ներ-
կա յաց մա նը, քա ղա քա կա նութ յուն նե րի նպա-
տակ նե րի, վերջ նա կան արդ յունք նե րի և թի րախ-
նե րի քննարկ մա նը: Ա ռան ձին են թա բաժ նում 
ներ կա յաց վում և վեր լուծ վում են նաև հա մա պա-
տաս խան պե տա կան և հա մայն քա յին բյու ջե տա-
յին ծրագ րե րը, բյու ջե տա յին ֆի նան սա վոր ման 
ծա վալ ներն՝ ա ռանձ նաց ված ըստ բազ մա չափ 

աղ քա տութ յան ա ռան ձին բնու թագ րե րի և ռազ-
մա վա րա կան նպա տա կադ րումն ե րի։ Ի րա կա-
նաց վել է բյու ջե տա յին ծրագ րե րի արդ յուն քա յին 
չա փո րո շիչ նե րի վեր լու ծութ յուն և դ րանց հա մա-
պա տաս խա նութ յան քննար կում: Այս բաժ նում 
քննարկ վում են նաև շա հա ռու մար զե րի ամ փոփ 
հա մայն քա յին բյու ջե նե րը, ներ կա յաց վում են հա-
մայն քա յին ե կա մուտ նե րի և ծախ սե րի վեր ջին 
2020-2022 թվա կան նե րի դի նա մի կան և կա ռուց-
ված քը: Քն նարկ վում են բազ մա չափ աղ քա տութ-
յան տե սանկ յու նից զգա յուն հա մայն քա յին ծախ-
սե րը, հա մայնք նե րում աղ քա տութ յան հաղ թա-
հար ման և  ե կա մուտ նե րի գե նե րաց ման նե րու ժը:

Չոր րորդ և հին գե րորդ բա ժին նե րը նվիր ված են 
«Բ յու ջե ներ և բ նակ չութ յան բե րե կե ցութ յուն» վի-
ճա կագ րա կան հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի 
ներ կա յաց մա նը: Մաս նա վո րա պես, բա ժին 4-ը 
նվիր ված է շա հա ռու մար զե րի սո ցիալ տնտե-
սա կան բնու թագ րե րի ներ կա յաց մա նը, իսկ բա-
ժին 5-ում փորձ է ար վում գնա հա տել ա ռան ձին 
խումբ ծա ռա յութ յուն նե րի օգ տա գոր ծու մը, հա-
սա նե լիութ յու նը և կա րի քը շա հա ռու մար զե րում: 
Այս տեղ ներ կա յաց վում է նաև հան րա յին ա ռան-
ձին ծա ռա յութ յուն նե րի բա րե լավ ման ուղ ղութ-
յուն ներն ըստ շա հա ռու բնակ չութ յան գնա հա-
տա կան նե րի։ 
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17 Բյուջետային քաղաքականություններ և բնակչության բարեկեցություն

Հե տա զո տութ յու նը նե րա ռում է զա նա զան հե-
տա զո տա կան մե թոդ ներ և գոր ծիք ներ: Մաս-
նա վո րա պես, դրանք նե րա ռում են քա նա կա կան, 
ո րա կա կան և խա ռը հե տա զո տութ յան հետև յալ 
մե թոդ նե րը.

 ● բու ջե տա յին տվյալ նե րի հա վա քագ րում և 
վեր լու ծութ յուն,

 ● քա ղա քա կա նութ յան փաս տաթղ թե րի ու-
սումն ա սի րութ յուն և քն նութ յուն,

 ● հա րա կից ու սումն ա սի րութ յուն նե րի և փաս-
տաթղ թե րի ու սումն ա սի րութ յուն, 

 ● հիմն ա կան տե ղե կաց ված ան ձանց հետ 
հար ցազ րույց ներ,

 ● վի ճա կագ րա կան ընտ րան քա յին հե տա զո-
տութ յուն:

Ծ րագ րի շա հա ռու խմբեր են հան դի սա նում Շի-
րա կի, Լո ռու և Տա վու շի մար զե րի բնակ չութ յու նը, 
մաս նա վո րա պես, բազ մա չափ աղ քա տութ յան 
տար բեր բնու թագ րե րի տե սանկ յու նից խո ցե լի և 
ռիս կա յին խմբե րում գտնվող բնակ չութ յու նը։

Հե տա զո տութ յունն ուղղ ված է շա հա ռու խմբե-
րի վրա պե տա կան և հա մայն քա յին բյու ջե տա յին 
քա ղա քա կա նութ յուն նե րի և ծ րագ րե րի ազ դե-
ցութ յուն նե րի գնա հատ մա նը, շա հա ռու խմբե-
րի կա րիք նե րի բա ցա հայտ մա նը և բ յու ջե տա յին 
ծրագ րե րի հա մա պա տաս խա նութ յան քննարկ-
մա նը: 

Գ նա հա տե լու հա մար բազ մա չափ աղ քա տութ յան 
կրճատ ման տե սանկ յու նից ի րա կա նաց վող պե-
տա կան և հա մայն քա յին քա ղա քա կա նութ յուն-
նե րը, ի րա կա նաց վել է ռազ մա վա րա կան քա ղա-
քա կա նութ յուն նե րի շրջա նա կի քար տե զագ րում, 
ու սումն ա սի րութ յուն, բազ մա չափ աղ քա տութ յան 
տար բեր բնու թագ րե րի վրա պո տեն ցիալ ազ դե-
ցութ յուն ու նե ցող քա ղա քա կա նութ յուն նե րի ներ-
կա յա ցում: Հս տա կեց նե լու հա մար ռազ մա վա րա-
կան փաս տաթղ թե րի և բ յու ջե տա յին ծրագ րե րի 
հնրա վոր ցան կը՝ մեկ նար կա յին փու լում հա-
մա պա տաս խան ո լոր տի պա տաս խա նա տու նե-
րի հետ ի րա կա նաց վել են հար ցազ րույց ներ և  
ա ռաջ նա յին տվյալ նե րի հա վա քագ րում: 

Քա ղա քա կա նութ յուն նե րը ներ կա յաց վել են նպա-

1. Պետական մակարդակում բյուջետային տեղեկատվության համար աղբյուր է հանդիսացել ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, իսկ 
համայնքային մակարդակում՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և  ենթա կառուց վածքների  նախ արարու թյու նը։

տակ նե րի, վերջ նա կան արդ յունք նե րի և դ րանց 
գնա հատ ման հա մար փաս տաթղ թե րում ա ռա-
ջարկ վող վերջ նա կան արդ յունք նե րի չա փո րո շիչ-
նե րի թի րախ նե րի մա կար դա կում: Ա ռանձ նաց վել 
և ներ կա յաց վել են նաև պե տա կան բյու ջե տա յին 
բո լոր այն ծրագ րե րը, ո րոնք կրկին բազ մա չափ 
աղ քա տութ յան վրա մի ջամ տութ յուն ներ և  ազ-
դե ցութ յուն ներ են են թադ րում: Ներ կա յաց վել և 
վե րուծ վել են հա մա պա տաս խան բյու ջե տա յին 
ծրագ րե րի ուղ ղա կի և վերջ նա կան արդ յունք նե-
րը և ֆի նան սա վոր ման ծա վալ նե րը: 

Հա մայն քա յին մա կար դա կում բյու ջե տա յին քա-
ղա քա կա նութ յուն նե րը գնա հա տե լու հա մար 
ի րա կա նաց վել է հա մայն քա յին բյու ջե տա յին 
ծախ սե րի գոր ծա ռա կան բաշխ ման և սուբ վեն-
ցիոն ծրագ րե րի ուղ ղութ յուն նե րի վեր լու ծութ յուն1:

Շա հա ռու մար զե րում ի րա կա նաց վող պե տա-
կան և հա մայն քա յին բյու ջե տա յին ծրագ րե րի 
շրջա նակ նե րում մա տուց վող հան րա յին ծա ռա-
յութ յուն նե րին՝ ՏՏ-նե րի հա սա նե լիութ յան, գոր-
ծող ծրագ րե րի մա սին մար զե րի բնակ չութ յան 
ի րա զեկ վա ծութ յան, ծրագ րե րի ազ դե ցութ յուն նե-
րի, ինչ պես նաև հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի 
նկատ մամբ կա րի քի գնա հատ ման նպա տա կով 
ու սումն ա սի րութ յան շրջա նակ նե րում ի րա կա-
նաց վել է շա հա ռու մար զե րի ՏՏ-նե րի վի ճա-
կագ րա կան ընտ րան քա յին հե տա զո տութ յուն՝ 
«Բ յու ջե ներ և բ նակ չութ յան բե րե կե ցութ յուն»։ 
Հե տա զո տութ յան դաշ տա յին աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց վել են 2021 թվա կա նի հոկ տեմ բեր 
ամս վա ըն թաց քում:

Բ3 հե տա զո տութ յու նը չի թի րա խա վո րում որ ևէ 
ա ռան ձին բյու ջե տա յին ծրա գիր, այլ դի տար կում 
է դրանց հա մա խում բը և դ րանց ընդ հան րա կան 
ազ դե ցու թու նը շա հա ռու մար զե րի բնակ չութ յան 
կա րիք նե րի վրա: Հետ ևա բար հե տա զո տութ-
յան ընտ րան քի պլա նը կա ռուց վել է ա պա հո վե լու 
ներ կա յա ցուց չա կան ընտ րանք ոչ թե ըստ ա ռան-
ձին բյու ջե տա յին ծրագ րե րի շա հա ռու նե րի, այլև 
ըստ մար զե րի ( Շի րակ, Լո ռի, Տա վուշ) և  ըստ 
բնա կա վայ րե րի տե սակ նե րի (քա ղաք/գյուղ): Ի 
լրումն, ընտ րան քի պլա նը ձևա վոր վել է այն պես, 
որ ա ռա վե լա գույնս ա պա հով վի տվյալ նե րի դի-
սագ րե գա ցիա, բա վա րա րի գնա հատ ման չա-
փո րո շիչ նե րի և փո փո խա կան նե րի մշակ մա նը, 
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տվյալ ներն ու նե նան ներ կա յա ցուց չա կա նութ-
յան և ս խա լի ըն դու նե լի մա կար դակ: Կի րառ վել 
է ստրա տի ֆի կաց ված, պա տա հա կան, բազ մա-
փուլ ընտ րան քի մո դել: Նախ ա ռանձ նաց վել են 3 
կլաս տեր ներ` Շի րակ, Լո ռի և Տա վուշ: Այ նու հետև 
յու րա քանչ յուր կլաս տե րում տա րան ջատ վել են 
քա ղաք ներ և գ յու ղեր ստրա տա նե րը:

2. Փոքր են հա մարվել մինչև 250 ՏՏ-ից բաղկացած գյուղական բնակավայրերը, միջին՝ 250-500 ՏՏ-ից բաղկացած գյուղական բնակավայրերը, 
մեծ՝ 500 և ավել ՏՏ ունեցող գյուղական բնակավայրերը:
3. Բնակավայրերը տե՛ս Հավելված 1-ում։

Ու սումն ա սի րութ յան օբ յեկ տը ՏՏ-ներն են: Յու-
րա քանչ յուր կլաս տե րում ստրա տա նե րը տա-
րան ջատ վել են հա մա մաս նո րեն: Յու րա քանչ յուր 
ստրա տա յում գյու ղե րը ընտր վել են պահ պա նե լով 
ա ռան ձին կլաս տե րում մեծ, մի ջին և փոքր2 գյու-
ղե րի, ինչ պես նաև դրան ցում ՏՏ-նե րի բաշխ ման 
հա մա մաս նութ յուն նե րը: 

Աղյուսակ 1. Հետազոտության ընտրանքի պլանը3

Կլաստերներ Ստրատաներ Քանակ ՏՏ բաշխումը, տոկոս

Լոռի

1. Քաղաքներ 4 50.1

2. Գյուղեր
մեծ 5 19.7

միջին 4 16.6
փոքր 4 13.5

Շիրակ

1. Քաղաքներ 3 48.5

2. Գյուղեր
մեծ 5 19.6

միջին 5 14.3
փոքր 8 17.6

Տավուշ

1. Քաղաքներ 3 48.0

2. Գյուղեր
մեծ 6 25.3

միջին 4 16.6
փոքր 3 10.1

Ընտրանքն ընդգրկում է Ծրագրի շահառու 
երեք մարզերը` մարզերում բնակվող ՏՏ-ների 
քանակին համապատասխան: Ընտրանքի 
ընդհանուր ծավալը կազմում է 2,364 ՏՏ: 
Յուրաքանչյուր կլաստերում իրականացվել է 
մոտ 790 հարցում: 

Յուրաքանչյուր ստրատայի մակարդակում 
ապահովվել է ընտրանքի սխալի առավելագույնը 
+/-5.0 տոկոս մակարդակ: Յուրաքանչյուր 

կլաստերի մակարդակում ընտրանքի սխալը 
չի գերազանցում +/-3.5 տոկոս մակարդակը, 
իսկ ընդամենը Ծրագրի շահառու մարզերի 
ՏՏ-ների մակարդակում ընտրանքի սխալը չի 
գերազանցում +/-2.0 տոկոս մակարդակը:

Ստորև աղյուսակում ներկայացված են գլխավոր 
և ընտրանքային համախմբության բաշխումը և 
սխալի գնահատականները: 

 
Աղյուսակ 2. Հետազոտության ընտրանքը և ընտրանքի սխալի գնահատականները

Շիրակ Լոռի Տավուշ Ընդամենը ընտրված 
մարզեր

Գյուղ Քաղաք Ընդա-
մենը Գյուղ Քաղաք Ընդա-

մենը Գյուղ Քաղաք Ընդա-
մենը Գյուղ Քաղաք Ընդա-

մենը
Գլխավոր 
համախմբու-
թյուն, ՏՏ-ներ

23,949 39,874 63,822 21,811 37,080 58,891 17,520 15,116 32,636 63,280 92,070 155,349

Ընտրանքի 
ծավալ, ՏՏ-ներ 407 384 791 394 396 790 407 376 783 1,180 1,184 2,364

Վստահելիու-
թյան մակար-
դակ, տոկոս

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Ընտրանքի 
սխալ, (+/-) 
տոկոս

4.82 4.98 3.46 4.89 4.90 3.46 4.80 4.99 3.46 2.83 2.83 2.0
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՇՐՋԱՆԱԿ



20 Բյուջետային քաղաքականություններ և բնակչության բարեկեցություն

3.1. Ռազմավարական
քաղաքականությունների շրջանակը

ՀՀ-ում բազ մա չափ աղ քա տութ յան նվա զեց մանն 
ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յուն նե րի քննար կու մը 
պա հան ջում է բազ մա չափ աղ քա տութ յան տար-
բեր չա փումն ե րի վրա ազ դե ցութ յան պո տեն ցիալ 
ու նե ցող ռազ մա վա րա կան քա ղա քա կա նութ յուն-
նե րի շրջա նա կի հստա կե ցում, կա ռա վա րութ յան 
կող մից սահ ման ված նպա տա կադ րումն ե րի և 
միջ նա ժամ կետ թի րախ նե րի ներ կա յա ցում: 

Ն կա տենք, որ քննարկ ման են թա կա քա ղա քա-
կա նութ յուն նե րը ձևա կերպ ված են հիմն ա կա-
նում սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և  են թա կա-
ռուց վածք նե րի զար գաց ման ո լորտ նե րի մի շարք 
ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թե րում, հա յե ցա-
կար գե րում և ծ րագ րե րում, նաև՝ ՀՀ կա ռա վա-
րութ յան 2021-2026թթ. ծրագ րում (տե՛ս Հա վել-
ված 2): 

Ս տորև ներ կա յաց նում ենք ա ռանձ նաց ված 
քա ղա քա կա նութ յուն նե րի հիմն ա կան բո վան-
դա կութ յու նը՝ ըստ բազ մա չափ աղ քա տութ յան 
ա ռան ձին չա փումն ե րին ուղղ վա ծութ յան:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐ: Հիմ ա կան կա րիք-
նե րը նե րա ռում են մար դու ար ժա նա պա տիվ 
կյան քով ապ րե լու հա մար անհ րա ժեշտ նվա-
զա գույն կա րիք նե րը, ո րոնց թվում են սնուն դի 
և հա գուս տի ձեռք բեր ման հնա րա վո րութ յուն-
նե րը, մար դա սի րա կան և դ րա մա կան փո խան-
ցում ե րից ցածր կախ վա ծութ յու նը: 

Բ նակ չութ յան հիմն ա կան կա րիք նե րի բա վա-
րար մանն ուղղ ված պե տա կան քա ղա քա կա նութ-
յուն նե րի թի րա խում է աղ քա տութ յան մա կար-
դա կի կրճա տու մը, 2026 թվա կա նին՝ ծայ րա հեղ 
աղ քա տութ յան լիո վին վե րա ցու մը, նաև բազ-
մա չափ աղ քա տութ յան մեջ ապ րող նե րի կշռի 
կրճա տու մը, մաս նա վո րա պես՝ բազ մա չափ աղ-
քա տութ յան մեջ ապ րող ե րե խա նե րի կշռի նվա-
զու մը (տե՛ս Աղ յու սակ 3): Ն կա տենք, որ քա ղա-
քա կա նութ յուն նե րը թի րա խա վո րում են ինչ պես 
սպառ ման ագ րե գա տի հիմ քով, այն պես էլ՝ ըստ 
ե կա մուտ նե րի, աղ քա տութ յան և ծայ րա հեղ աղ-
քա տութ յան մա կար դակ նե րի կրճա տու մը։  

Շեշ տադր վում է սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 

հա սա նե լիութ յան բարձ րա ցու մը, սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նութ յան տար բեր սխե մա նե րից օգտը-
վող բնակ չութ յան կշռի ա ճը: Թի րա խա վոր վում է 
ինք նա բավ, ար ժա նա պա տիվ և սե փա կան վաս-
տակն ու նե ցող ըն տա նիք նե րի թվի ա վե լա ցու մը: 
Այս ի մաս տով շեշ տադր վում են նպաստ նե րի հա-
մա կար գի ա ռա ջաց րած շա հադրդ ման փո փո-
խութ յու նը, նպաստ նե րի հաս ցեա կա նութ յան բա-
րե լա վու մը և ն պաս տա ռու ըն տա նիք նե րի զբաղ-
վա ծութ յան մա կար դա կի ա ճը։

Պա րե նա յին անվ տան գութ յան և ս նուց ման բա-
րե լա վու մը ևս շեշ տադր վում է ռազ մա վա րա կան 
նպա տա կադ րումն ե րում՝ մաս նա վո րա պես կարե-
վո րե լով սննդի մատ չե լիութ յան նվա զա գույն մա-
կար դա կի ա պա հո վու մը և դի վեր սի ֆի կաց ված 
սննդի հա սա նե լիութ յու նը:

Ե րե խա նե րի սո ցիա լա կան հիմն ա հար ցե րի 
շրջա նա կում ա ռանց քա յին է հա մար վում ըն տա-
նի քում ապ րե լու ե րե խա յի ի րա վուն քի ի րա ցու մը, 
ման կալ քութ յան կան խու մը։

Ա ռողջ և կա րո ղու նակ ե րե խա նե րի զար գա ցու մը 
քա ղա քա կա նութ յան կար ևոր նպա տա կադ րում-
նե րից է, կա ռա վա րութ յու նը սահ մա նում է տա-
րի քա յին ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս կան 
զար գաց ման, ա ռող ջութ յան, ուս ման և հո գե սո-
ցիա լա կան մա կար դակ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա-
մա մաս նութ յան աճ, կար ևոր չա փո րո շիչ է ըն դու-
նե լի նվա զա գույն սննդա կարգ ստա ցող ե րե խա-
նե րի հա մա մաս նութ յան ա ճը: 

Տա րեց նե րի պաշտ պա նութ յան մա սով ՀՀ կա-
ռա վա րութ յու նը թի րա խա վո րում է տա րեց նե րին 
մա տուց վող խնամ քի ծա ռա յութ յուն նե րի բա րե-
լա վու մը և հա մայն քա հենք ծա ռա յութ յուն նե րի 
ներդ րումն ու զար գա ցու մը՝ ա պա հո վե լու հա մար 
տա րեց մարդ կանց ըն տա նի քում և հա մայն քում 
ապ րե լու բա րեն պաստ մի ջա վայր, կա րիք նե րին 
հա մա պա տաս խան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու-
ցում, ո րակ յալ խնամ քի ծա ռա յութ յուն ներ:

Տա րեց նե րի սո ցիալ-տնտե սա կան, մտա վոր, ֆի-
զի կա կան ակ տի վութ յան հա մար նպաս տա վոր 
պայ ման նե րի ա պա հո վու մը ևս կար ևոր վում է 
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կա ռա վա րութ յան կող մից։ Ըստ այդմ թի րա խա-
վոր վում են ակ տիվ ծե րութ յան գոր ծակ ցի և կեն-
սա թո շա կա յին տա րի քի զբաղ ված նե րի մաս նա-
բաժ նի ա ճե րը: 

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ուղղ ված 
քա ղա քա կա նութ յուն նե րը սահ ման ված են հաշ-
ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց սո ցիա լա կան 
նե րառ ման 2022 թվա կա նի տա րե կան ծրագ րում, 

4. ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ. N 1363-Ա որոշում։
5. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության 2022-2026թթ. ռազմավարություն, նախագիծ, առ՝ 01.09.2022թ.
6. «Աշխատի՛ր, Հայաստան» ռազմավարություն, դրա գործողությունների շրջանակ (2019-2023թթ.), ՀՀ կառավարության 05.12.2019թ. N 
1753-Լ որոշում։ 
7. ՀՀ գյուղատնտեսական ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030թթ. ռազմավարություն 
և ռազմավարության կատարմանն ուղղված 2020-2022թթ. միջոցառումների ծրագիր, ՀՀ կառավարություն 19.12.2019թ. N1886-Լ որոշում: 

ինչ պես նաև ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2021-2026թթ. 
ծրագ րում: Նա խա տես վում է մա տուց վող խնամ-
քի ծա ռա յութ յուն նե րի փո խա կեր պում, նոր ծա-
ռա յութ յուն նե րի ստեղ ծում, հաշ ման դա մութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված ծախ սե րի փոխ հա տու ցում, 
այդ թվում՝ ա ջակ ցող մի ջոց նե րի տրա մադ րում և  
այլն: 

Աղյուսակ 3. Բնակչության հիմական կարիքներին ուղղված քաղաքականությունների շրջանակը

Նպատակներ Արդյունքներ

•	 Մարդու ստեղծարար հմտությունների զարգացման և իրացման 
միջոցով միջին խավի բարեկեցության աճ և աղքատության 
կրճատում4:

•	 Մինչև 2026թ. վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը

•	 Բարձրացնել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված կամ 
հայտնվելու ռիսկի տակ գտնվող ընտանիքների դիմակայումն ու 
ինքնաբավությունը5:

•	 Բազմաչափ աղքատության մեջ ապրողների մասնաբաժինը 
նվազեցնել տարեկան առնվազն 2%-ով,

•	 Վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը, 
•	 Վերացնել սպառման ագրեգատի հիմքով ծայրահեղ 

աղքատությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում՝ 
շարունակաբար նվազեցնելով դրամական եկամուտների 
հիմքով ծայրահեղ աղքատությունը (տարեկան առնվազն 1%-ով),

•	 Սոցիալական պաշտպանության առնվազն 1 տեսակի սխեմայում 
ընդգրկված բնակչության մասնաբաժինը 54.4%-ից հասցնել 
70%-ի,

•	 Ընտանեկան նպաստի համակարգում խնամառության մինչև 
20% համաթիվ ունեցող ընտանիքների ընդգրկվածության միջին 
տևողությունը կրճատել 50%-ով,

•	 Աշխատունակ տարիքի գործունակ և դրամական եկամուտների 
հիմքով ծայրահեղ աղքատ անձանց ցուցանիշը հասցնել 
առավելագույնը 7%-ի, իսկ աշխատող աղքատների ցուցանիշը 
նվազեցնել առնվազն 7%-ով,

•	 Ն պաստ նե րի հա մա կար գի ա ռա ջաց րած շա հադրդ ման փո փո-
խութ յուն6:

•	 Ն պաս տա ռու ըն տա նիք նե րում զբաղ վա ծութ յան մա կար դա կի 
տա րե կան աճ առն վազն 5%-ով,

•	 Ն պաստ նե րի հա մա կար գի հաս ցեա կա նութ յան մա կար դա կի 
տա րե կան աճ առն վազն 5%-ով,

•	 Աշ խա տան քի անց նե լով պայ մա նա վոր ված հա մա կար գից դուրս 
մնա ցած ըն տա նիք նե րի տե սա կա րար կշռի աճ տա րե կան առնը-
վազն 2%-ով,

•	  Բա րե լա վել պա րե նա յին անվ տան գութ յու նը և ս նու ցու մը7 •	 Գ լո բալ պա րե նա յին անվ տան գութ յան ին դեք սի բա րե լա վում՝ 
2024թ. մինչև 65.3 մա կար դակ՝ 2019-ի 52.3-ի դի մաց,

•	 Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի լիար ժեք ի րաց ման հա մար նպաս տա-
վոր պայ ման նե րի և մի ջա վայ րի ա պա հո վու մը, ո րի արդ յուն քում 
նպաս տե լու է ա ռողջ և կա րո ղու նակ ե րե խա նե րի զար գաց մա նը5։

•	  Մարդ կա յին կա պի տա լի ին դեք սի բարձ րաց մանն ա ջակ ցում՝ հա-
մա թի վը 2020թ. 58%-ից հասց նե լով 66-ի, 

•	 Վե րաց նել սպառ ման ագ րե գա տի հիմ քով ծայ րա հեղ աղ քա տութ-
յու նը ե րե խա նե րի շրջա նում՝ նվա զեց նե լով դրա մա կան ե կա-
մուտ նե րի հիմ քով ծայ րա հեղ աղ քա տութ յու նը (2020-2023թթ. 
տա րե կան հմպտ. 1, 2, 3, 3%-ով),

•	 Բազ մա չափ աղ քա տութ յան մեջ ապ րող ե րե խա նե րի մաս նա բա-
ժի նը նվա զեց նել 2020թ. 20%-ից մինչև 12%,

•	 Ա վե լաց նել 4-59 ամ սա կան ե րե խա նե րի մաս նա բա ժի նը, ով-
քեր ու նեն տա րի քա յին ստան դարտ նե րին հմպտ. զար գաց ման, 
ա ռող ջութ յան, ուս ման և հո գե սո ցիա լա կան մա կար դակ,



22 Բյուջետային քաղաքականություններ և բնակչության բարեկեցություն

•	 6-23 ամ սա կան ե րե խա նե րի շրջա նում ըն դու նե լի նվա զա գույն 
սննդա կարգ ստա ցող ե րե խա նե րի հա մա մաս նութ յու նը 2021թ. 
45%-ից հասց նել առն վազն 65%-ի,

•	 Ծ նող նե րի (խնա մող նե րի) կող մից ֆի զի կա կան կամ հո գե բա նա-
կան բռնութ յան են թարկ ված 1-17 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մա-
մաս նութ յու նը կրճա տել առն վազն 20%-ով,

•	 Ե րե խա յի նկատ մամբ բռնութ յան որ ևէ դրսևո րում որ ևէ պա րա-
գա յում չհան դուր ժող բնակ չութ յան մաս նա բա ժի նը բարձ րաց նել 
առն վազն 30%ով,

•	 Ա պա հո վել կյան քի դժվա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա-
նե րի ըն տա նի քում ապ րե լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը և ն րանց նե-
րա ռու մը հա սա րա կութ յուն8:

•	 Առ կա է այ լընտ րան քա յին խնամք տրա մադ րող հա մա չափ և  ըստ 
կա րի քի ծա ռա յութ յուն նե րի ցանց,

•	 Հաս տա տութ յուն նե րում խնամ վող ե րե խա նե րը ըն տա նիք նե րում 
են, բա րե լավ վել է նրանց ըն տա նիք նե րի կյան քի ո րա կը,

•	 Ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րում ընդգրկ ված ըն տա նիք նե րի առն վազն 
60%-ը ձևա վո րել է կա յուն ե կամ տի աղբ յուր,

•	 Ճգ նա ժա մա յին ա ջակ ցութ յան կենտ րոն նե րում խնամ վող ե րե-
խա նե րի առն վազն 50%-ը վե րա դար ձել է ըն տա նիք,

•	 Շուր ջօր յա խնամ քի հաս տա տութ յուն նե րում խնամ վող ե րե խա-
նե րի առն վազն 30%-ը խնամ վում է ըն տա նի քում,

•	  Տա րեց նե րին մա տուց վող խնամ քի ծա ռա յութ յուն նե րի բա րե լա-
վում և հա մայն քա հենք ծա ռա յութ յուն նե րի ներդ րում ու զար գա-
ցում9: 

•	  Մինչև 2023 թ. հան րա պե տութ յան բո լոր մար զում ներդր վե լու 
է տնա յին խնամ քի ծա ռա յութ յու նը, ստեղծ վե լու են ցե րե կա յին 
կենտ րոն ներ՝ յու րա քան չուրն առն վազն 50 այ ցե լու ի հաշ վար կով, 
ճգնա ժա մա յին 3 կենտ րոն ներ՝ 60 տա րե ցի հա մար:

•	 Մինչև 2026թ. նվա զա գույն կեն սա թո շա կի և կեն սա թո շա կի մի-
ջին չա փե րը հա վա սա րեց նել հմպտ. պա րե նա յին և սպա ռո ղա-
կան զամբ յուղ նե րի ար ժեք նե րին,

•	  Տա րեց նե րի հա մար ըն տա նի քում և հա մայն քում ապ րե լու բա րե-
ն պաստ մի ջա վայ րի ստեղ ծում ու պահ պա նում, ինչ պես նաև կա-
րիք նե րին հա մա պա տաս խան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում10:

•	 Ա ռա վել խո ցե լի ի րա վի ճա կում հայտն ված տա րեց նե րի հա մար 
շուր ջօր յա խնամ քի հաս տա տութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յան 
ա պա հո վում, ճգնա ժա մա յին կենտ րոն նե րի ստեղ ծում,

•	 Խ նամ քի ծա ռա յութ յուն նե րի կա րիք ու նե ցող՝ բնա կա րա նով 
ա պա հով ված տա րեց նե րի առն վազն 80 տո կոսն ընդգրկ ված է 
տնա յին խնամ քի ծա ռա յութ յուն նե րում,

•	 Տ նա յին խնամ քի ծա ռա յութ յուն նե րը ներդր ված են հան րա պե-
տութ յան բո լոր մար զե րում,

•	 Ծա ռա յութ յուն նե րի նոր մո դել նե րի փոր ձար կում և ներդ րում, այդ 
թվում՝ տնա յին պայ ման նե րում շուր ջօր յա խնամք,

•	 Ա պա հո վել տա րեց նե րի սո ցիալ-տնտե սա կան, մտա վոր, ֆի զի-
կա կան ակ տի վութ յան հա մար նպաս տա վոր պայ ման ներ և տ րա-
մադ րել սո ցիա լա կան ե րաշ խիք ներ11:

•	 Ակ տիվ ծե րութ յան գոր ծա կի ցը բարձ րաց նել առն վազն 10%-ով,
•	 Կեն սա թո շա կա յին տա րի քի զբաղ ված նե րի մաս նա բա ժի նը կեն-

սա թո շա կա յին տա րի քի բո լոր ան ձանց շրջա նում 2020թ. 17%-ից 
բարձ րաց նել մինչև 20%։

8. Երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ու ներդաշնակ զարգացմանն ուղղված 2020-2023թթ. համալիր ծրագիր և ծրագրի 
իրականացման միջոցառումների ժամանակացույց, ՀՀ կառավարության 02.04.2020թ. N432-Լ որոշում։
9. ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ. N1363-Ա որոշում։
10. Տարեցներին մատուցվող խնամքի ծառայությունների բարելավման և համայնքահեն ծառայությունների ներդրման ու զարգացման 
ծրագիր և դրա իրականացումն ապահովող 2021-2023թթ պլան-ժամանակացույց, ՀՀ կառավարության 08.04.2021թ. N 498-Լ որոշում։
11. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության 2022-2026թթ. ռազմավարություն, նախագիծ, առ՝ 01.09.2022թ.։

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ: Բ նա կա րա-
նա յին պայ ման նե րի կա րի քը սո վո րա բար վե-
րա բեր վում է պատ շաճ բնա կա րա նի առ կա-
յութ յա նը, գեր բնա կեց վա ծութ յան, ջե ռուց ման 
ա ռաջ նա յին աղբ յու րի օգ տա գործ ման, կենտ-
րո նաց ված ջրա մա տա կա րար ման, ջրա հե-
ռաց ման և  աղ բա հա նութ յան հա մա կար գե րի 
և հո սող տաք ջրի առ կա յութ յան, տրանս պոր-
տից օգտ վե լու հնա րա վո րութ յան, ինչ պես նաև 
վճա րո վի հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի 
խնդիր նե րին: 

Բ նա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ մանն 
ուղղ ված հիմն ա կան քա ղա քա կա նութ յու նը ներ-
կա յաց ված է «Ե րե խա ու նե ցող ըն տա նիք նե-
րի բնա կա րա նա յին ա պա հո վութ յան պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան 2020-2023թթ. ծրագ րում», ո րը 
նպա տա կադ րում է ըն տա նիք նե րի կա յուն զար-
գա ցու մը՝ ե րե խա ու նե ցող ըն տա նիք նե րի բնա-
կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ մանն ա ջակ-
ցե լու մի ջո ցով: Ն կա տենք, որ բնակ չութ յան 
բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ մանն է 
ուղղ ված դեռևս 2014 թվա կա նից ի րա կա նաց վող 
հի պո թե քա յին վար կի տո կո սավ ճար նե րի չա փով 
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վճար ված ե կամ տա յին հար կի վե րա դար ձի քա-
ղա քա կա նութ յու նը:

Աղ քատ և սո ցիա լա կան բնա կա րան նե րի/կա ցա-
րա նի կա րիք ու նե ցող ըն տա նիք նե րի բնա կա-
րա նա յին խնդիր նե րի լու ծու մը թի րա խա վոր վում 
է ինչ պես ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2021-2026թթ. 
ծրագ րում, այն պես էլ՝ սո ցիա լա կան բնա կա րա-
նա յին ֆոն դի ձևա վոր ման ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րում: 

2022 թվա կա նին պե տա կան ա ջակ ցութ յուն է 
ցու ցա բեր վում նաև բնա կա րա նի (բնա կե լի տան) 
է ներ գաարդ յու նա վետ վե րա նո րոգ ման նպա-
տա կով՝ հա մա պա տաս խան նպա տա կով ձեռք 
բեր ված վար կե րի տա րե կան տո կո սադ րույ քի 
ամ բող ջա կան կամ մաս նա կի սուբ սի դա վոր ման 
մի ջո ցով12: 

Կա ռա վա րութ յան գոր ծու նեութ յան ծրա գի րը 
նպա տա կադ րում է նաև բնակ չութ յա նը խմե լու 

12. Բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների պետական աջակցության 
ծրագիր, ՀՀ կառավարության 15.04.2022թ. N 520-Լ որոշում։ 
13. Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության 2020-2023թթ. ծրագրեր, ՀՀ կառավարության 
14.05.2020թ. N968-Լ որոշում։
14. ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ. N 1363-Ա որոշում։
15. Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի ձևավորման ռազմավարական ծրագիր, ՀՀ կառավարության 22.08.2013թ. N33 որոշում:

ջրի մա տա կա րար ման (ջրա մա տա կա րար ման) 
և ջ րա հե ռաց ման (կեղ տաջ րե րի մաքր ման) ու 
ո ռոգ ման ջրի մա տա կա րար ման հու սա լի, կա-
յուն, անվ տանգ և մատ չե լի ծա ռա յութ յուն նե րի 
ա պա հո վու մը՝ մինչև 2023 թվա կա նի տա րե վերջ 
թի րա խա վո րե լով 6 մար զե րի 11 քա ղաք նե րի և 41 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի ջրա մա տա կա րար-
ման և ջ րա հե ռաց ման հա մա կար գե րի հրա տապ 
վե րա կանգ նու մը: 

Հա մայնք նե րի ա պա հո վու մը տրանս պոր տա-
յին սպա սարկ մամբ և  ուղ ևո րա փո խադ րումն ե րի 
մատ չե լիութ յան բարձ րա ցու մը ևս ռազ մա վա րա-
կան թի րախ նե րում է: Պ լա նա վոր վում է, որ մինչև 
2026 թվա կա նը հան րա պե տութ յան բո լոր բնա-
կա վայ րե րը կա նո նա վոր եր թու ղի նե րով կկապ-
վեն մարզ կենտ րոն նե րի կամ մար զի այլ խո շոր 
բնա կա վայ րե րի հետ:

Աղ յու սակ 4. Բ նակ չութ յան բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ մանն ուղղ ված  
քա ղա քա կա նութ յուն նե րի շրջա նա կը

Նպատակներ Արդյունքներ

•	 Ա ջակ ցել ե րե խա ու նե ցող ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին պայ-
ման նե րի բա րե լավ մա նը՝ պայ ման ներ ա պա հո վե լով ըն տա նիք-
նե րի կա յուն զար գաց ման հա մար:

•	 Խ թա նել ե րե խա ու նե ցող ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին պայ-
ման նե րի բա րե լավ ման գոր ծըն թա ցը մար զա յին բնա կա վայ րե-
րում:

•	 Ե րե խա յի ծննդյան դեպ քում վար կա յին բե ռը թեթ ևաց նե լու մի ջո-
ցով հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռել շա հա ռու նե րին հա մա տե ղել հի-
փո թե քա յին վար կի մա րու մը և  ե րե խա յի խնամ քը13:

•	  Միան վագ դրա մա կան ա ջակ ցութ յուն ստա ցած շա հա ռու նե րի 
աճ,

•	 Կան խավ ճա րի ա պա հո վագ րութ յան հա մար դրա մա կան ա ջակ-
ցութ յուն ստա ցած շա հա ռու նե րի աճ,

•	 Ե րե խա յի ծննդյան դեպ քում վար կա յին բե ռի նվա զեց ման ա ջակ-
ցութ յուն ստա ցած շա հա ռու նե րի աճ,

•	  Կա ցա րա նի կա րիք ու նե ցող ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին 
խնդիր նե րի լու ծում14:

•	  Թի րա խա յին ցու ցա նիշ ներ սահ ման ված չեն

•	  Սո ցիա լա պես ա նա պա հով և հա տուկ խմբե րում ընդգրկ ված 
ան ձանց բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման խնդրի 
ա ռաջ նա հերթ լու ծում15:

•	  Սո ցիա լա կան բնա կա րա նա յին ֆոն դի ձևա վո րում

•	  Հան րա պե տութ յան տա րած քում միաս նա կան եր թու ղա յին ցան-
ցի ներդ րում, ո րի շնոր հիվ բո լոր հա մայնք նե րը կա պա հով վեն 
տրանս պոր տա յին սպա սարկ մամբ:

•	 Կ բարձ րա նա ուղ ևո րա փո խադ րումն ե րի արդ յու նա վե տութ յունն 
ու մատ չե լիութ յու նը13:

•	  Մինչև 2026թ. հան րա պե տութ յան բո լոր բնա կա վայ րե րը կա-
նո նա վոր եր թու ղի նե րով կապ վե լու են մարզ կենտ րոն նե րի կամ 
մար զի այլ խո շոր բնա կա վայ րե րի հետ,

•	 Տա րե կան շուրջ 500 կմ միջ պե տա կան, հան րա պե տա կան և տե-
ղա կան նշա նա կութ յան ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րի նո րո-
գում և հիմն ա նո րո գում,
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•	 Բ նակ չութ յա նը խմե լու ջրի մա տա կա րար ման  (ջրա մա տա կա-
րար ման) և ջ րա հե ռաց ման (կեղ տաջ րե րի մաքր ման) ու ո ռոգ ման 
ջրի մա տա կա րար ման հու սա լի, կա յուն, անվ տանգ և մատ չե լի 
ծա ռա յութ յուն նե րի ա պա հո վում16:

•	  Մինչև 2023 թվա կա նի տա րե վերջ 6 մար զե րի 11 քա ղաք նե րի և 
41 գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե-
ռաց ման հա մա կար գե րի հատ ված նե րի հրա տապ վե րա կանգ- 
նը ման աշ խա տանք ներ, բաշ խիչ ցան ցե րի վե րա կանգ նում:

16. Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության 2020-2023թթ. ծրագրեր, ՀՀ 
կառավարության 14.05.2020թ. N968-Լ որոշում։
17. Մանկապարտեզ և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության դպրոց։
18. «ՀՀ կրթության մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը» հաստատելու մասին ՀՀ օրենք, 17.12.2022թ.։
19. ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ. N 1363-Ա որոշում։

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ: Կր թութ յան կա րի քը նկա-
րագր վում է միջ նա կարգ կրթութ յան բա ցա կա-
յութ յան, դպրո ցա կան կրթութ յան հա մա կար-
գում ընդգրկ վա ծութ յան, կրթա կան հաս տա-
տութ յուն նե րի17 ֆի զի կա կան հա սա նե լիութ յան, 
ինչ պես նաև կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
ո րա կի չա փա նիշ նե րով:

Կր թութ յան մատ չե լիութ յան և  ո րա կի բա րե լավ-
ման խնդիր նե րը շեշ տադր վում են և՛ ՀՀ կա-
ռա վա րութ յան 2021-2026թթ. ծրագ րում, և՛ ՀՀ 
կրթութ յան զար գաց ման պե տա կան ծրագ րում։ 
Քա ղա քա կա նութ յուն ներն ա ռաջ նա հերթ են 
հա մա րում գյու ղա կան հա մայնք նե րում նա խա-   
դպ րո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ցան ցի ընդ լայ-
նումը, նաև՝ ընդ հա նուր առ մամբ նա խադպ րո-
ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րի շար քում վաղ տա րի-
քի ծա ռա յութ յուն նե րի զար գա ցու մը։ Մինչև 2026 
թվա կա նը թի րա խա վոր վում է բո լոր բնա կա վայ-
րե րում հա սա նե լի դարձ նել մատ չե լի նա խադպ-
րո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, 3-5 տա րե կան-
նե րի նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րում 
ընդգրկ վա ծութ յու նը հասց նել առն վազն 95 տո-
կո սի, կա ռու ցել, հիմն ա նո րո գել կամ վե րա նո-
րո գել առն վազն 500 ման կա պար տեզ և նա խա-
կրթա րան (տե՛ս Աղ յու սակ 5):

Հան րակր թութ յան ո լոր տում ևս կար ևոր վում է 
հա մա խառն ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նի շի բա-
րե լա վու մը, ին չը վեր ջին տա րի նե րին մի ջի նում 
կազ մում է շուրջ 90 տո կոս18: Ան հե տաձ գե լի 
խնդիր է հա մար վում նաև մի ջազ գա յին չա փա-
նիշ նե րին հա մա պա տաս խան դպրոց նե րի շեն-
քա յին պայ ման նե րի բա րե լա վումն ու նյու թա-
տեխ նի կա կան բա զա յի հարս տա ցու մը: Խոս քը 
վե րա բե րում է ինչ պես դպրո ցում առ կա են թա-
կա ռուց վածք նե րին՝ կո մու նալ հար մա րութ յուն-
ներ, կա պի առ կա յութ յուն, այն պես էլ գույ քա յին 
հա գեց վա ծութ յա նը, անհ րա ժեշտ պի տույք նե րի և 
մի ջոց նե րի հա սա նե լիութ յա նը։ Մինչև 2026 թվա-
կա նը թի րա խա վոր վում է, որ ոչ մի ե րե խա դուրս 
չի մնա պար տա դիր կրթութ յան հա մա կար գից, 
հան րա պե տութ յան բո լոր դպրոց նե րը կու նե նան 
պատ շաճ կա հա վոր ված և  ար դիա կան սար քա-
վո րումն ե րով հա գեց ված, սա նի տա րա հի գիե նիկ, 
անվ տան գա յին ստան դարտ նե րին բա վա րա րող 
և հա մընդ հա նուր մատ չե լի շեն քեր, հա մալր ված 
կլի նեն ո րա կա վոր ված և սահ ման ված ստան-
դարտ նե րին հա մա պա տաս խան ա տես տա վոր-
ված ման կա վարժ նե րով: Նա խա տես վում է կա-
ռու ցել, հիմն ա նո րո գել կամ վե րա նո րո գել առնը-
վազն 300 դպրոց: 

Աղ յու սակ 5. Կր թութ յան մատ չե լիութ յան և  ո րա կի բա րե լավ մանն ուղղ ված  
քա ղա քա կա նութ յուն նե րի շրջա նա կը

Ն պա տակ ներ Արդ յունք ներ

•	  Վաղ ման կութ յան զար գաց ման պատ շաճ հա մա կար գի առ կա-
յութ յուն և նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ցան ցի ամ բող-
ջա կան հա սա նե լիութ յուն:

•	 Դպ րո ցա կան ար դիա կան ու հա գեց ված են թա կա ռուց ված քի, 
նե րա ռա կան ու զար գաց նող մի ջա վայ րի, կրթա կան ո րակ յալ 
բո վան դա կութ յան, բարձ րո րակ ու սուց չա կան հա մա կազ մի և 
դպ րոց նե րի թա փան ցիկ ու արդ յու նա վետ կա ռա վար ման ա պա-
հո վում19:

•	  Մինչև 2026թ. կա ռու ցել, հիմն ա նո րո գել կամ վե րա նո րո գել 
առնվազն 300 դպրոց՝ ա պա հո վե լով դրանց ամ բող ջա կան 
հագե ցու մը անհ րա ժեշտ գույ քով և սար քա վո րումն ե րով,

•	 Մինչև 2026թ. կա ռու ցել, հիմն ա նո րո գել կամ վե րա նո րո գել 
առնվազն 500 ման կա պար տեզ և նա խակր թա րան՝ ա պա հո-
վե լով դրանց ամ բող ջա կան հա գե ցու մը անհ րա ժեշտ գույ քով և 
սար քա վո րումն ե րով,

•	 Մինչև 2026թ. նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում 
ընդգրկ ված 3-5 տա րե կան ե րե խա նե րի կշի ռը հասց նել առնվազն 
85 տո կո սի,
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•	  Հա մընդ հա նուր նե րա ռա կան սո վո րո ղա կենտ րոն կրթա կան 
մի ջա վայ րի ստեղ ծում, ո րը յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու հա մար 
կյան քի բո լոր փու լե րում հա սա նե լի կդարձ նի իր զար գաց ման և  
անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից բխող ո րակ յալ և  արդ-
յու նա վետ կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րը ՀՀ ողջ տա րած քում:

•	  Բո լոր բնա կա վայ րե րում հա սա նե լի կլի նեն մատ չե լի նա խա- 
դպրո ցա կան ծա ռա յութ յուն ներ, և յու րա քանչ յուր ըն տա նիք ի 
վիճա կի կլի նի օգտ վել այդ ծա ռա յութ յուն նե րից,

•	 Դպ րոց ըն դուն վող բո լոր ե րե խա նե րը առն վազն մեկ տա րի 
ընդգրկ ված կլի նեն նա խադպ րո ցա կան ծրագ րե րում,

•	 3-5 տա րե կան նե րի առն վազն 95 տո կո սը ընդգրկ ված կլի նի նա-
խադպ րո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րում,

•	 Բո լոր խո շո րաց ված հա մայնք նե րում կգոր ծեն մսու րի ծա ռա յութ-
յուն ներ,

•	 Բո լոր դպրոց նե րը կու նե նան պատ շաճ կա հա վոր ված և  ար դիա-
կան սար քա վո րումն ե րով հա գեց ված, սա նի տա րա հի գիե նիկ, 
անվ տան գա յին ստան դարտ նե րին բա վա րա րող և հա մընդ հա-
նուր մատ չե լի շեն քեր,

•	 Բո լոր դպրոց նե րը հա մալր ված կլի նեն ո րա կա վոր ված և սահ-
ման ված ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խան ա տես տա վոր-
ված ման կա վարժ նե րով, ո րոնք կստա նան ար ժա նա պա տիվ 
վար ձատ րութ յուն,

•	 Ոչ մի ե րե խա դուրս չի մնա պար տա դիր կրթութ յան հա մա կար-
գից:

ԱՇԽՏԱՆՔ. Աշ խա տան քի կա րի քը ներ կա-
յաց վում է բնակ չութ յան աշ խա տա շու կա յին 
մաս նակ ցութ յան, եր կա րա ժամ կետ (կա ռուց-
ված քա յին) գոր ծազր կութ յան մեջ գտնվե լու, 
ար ժա նա վա յել աշ խա տա տե ղե րի ոչ հա սա-
նե լիութ յան, ինչ պես նաև աշ խա տա շու կա յին 
լիար ժեք մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն 
չու նե նա լու բնու թագ րե րով: 

Աշ խա տա շու կա յի և  աշ խա տան քա յին հա րա բե-
րութ յուն նե րի բա րե լավ ման նպա տա կով կա ռա-
վա րութ յու նը շեշ տադր վում են աշ խա տան քա յին 
հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման մե խա-
նիզմն ե րի բա րե լա վու մը, զբաղ վա ծութ յան կար-
գա վոր ման պե տա կան ծրագ րե րի հաս ցեա կա-
նութ յան և  արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա ցու մը, 
ե րի տա սարդ նե րի, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ան ձանց, կա նանց մրցու նա կութ յան բարձ րաց-
մանն ուղղ ված ծրագ րե րի ներդ րու մը, «կրթութ-
յուն-աշ խա տա շու կա» կա պե րի խթա նու մը, աշ-
խա տան քը և  ե րե խա յի խնամ քը հա մա տե ղե լուն 
ա ջակ ցող մի ջո ցա ռումն ե րը:

ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան պաշտ պա-
նութ յան 2022-2026թթ. ռազ մա վա րութ յան նա-

խագ ծով սահ ման վում են աշ խա տու ժի մրցու-
նա կութ յան և զ բա ղու նա կութ յան բարձ րա ցու մը, 
աշ խա տու ժից դուրս բնակ չութ յան ակ տի վա ցու-
մը, աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի ի րաց ման 
ա պա հո վու մը: Թի րա խա վոր վել են ե րի տա սարդ-
նե րի, կա նանց, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան-
ձանց, կեն սա թո շա կա ռու նե րի զբաղ վա ծութ յան 
հար ցե րը: 

«Աշ խա տի՛ր, Հա յաս տան» ռազ մա վա րութ յու նը 
շեշ տադ րում է աշ խա տա շու կա յի ծած կույ թի մե-
ծա ցու մը՝ թի րա խա վո րե լով մար զե րում տնտե սա-
կան ակ տի վութ յան ա ճին ուղղ ված ներ դումն ե րի 
ա ճը, ե րի տա սարդ նե րի, կա նանց, ժամ կե տա յին 
զին ծա ռա յութ յու նից վե րա դար ձած նե րի տնտե-
սա կան ակ տի վութ յան ա ճը և գոր ծազր կութ յան 
մա կար դա կի կրճա տու մը՝ տա րե կան առն վազն 5 
տո կո սով:

Զ բաղ վա ծութ յան կար գա վոր ման պե տա կան 
ծրա գի րը կար ևո րում է բնակ չութ յան կա յուն և  
արդ յու նա վետ զբաղ վա ծութ յան հա մար պայ-
ման նե րի ստեղ ծու մը, զբաղ վա ծութ յան ո լոր տի 
ծա ռա յութ յուն նե րի բա րե լա վու մը:
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Աղյուսակ 6. Աշ խա տան քի և  աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր մանն ուղղ ված 
քա ղա քա կա նութ յուն նե րի շրջա նա կը

Ն պա տակ ներ Արդ յունք ներ

•	 Աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան ա պա հո վում20: •	  Մինչև 2026թ. նվա զա գույն աշ խա տա վար ձը սահ մա նել 85,000 
դրամ,

•	  Բարձ րաց նել աշ խա տու ժի մրցու նա կութ յունն ու զբա ղու նա կութ-
յու նը, ակ տի վաց նել աշ խա տու ժից դուրս բնակ չութ յու նը:

•	 Ա պա հո վել աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի ի րաց ման հնա րա-
վո րութ յուն ներ և  ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի պայ ման ներ21:

•	 Աշ խա տու ժի մաս նակ ցութ յան մա կար դա կը 2020 թվա կա նի 
58.5-ի հա մե մատ հասց նել 65%-ի,

•	 Չ սո վո րող ու չաշ խա տող ե րի տա սարդ նե րի մաս նա բա ժի նը 2020 
թվա կա նի 31.1%-ի նկատ մամբ ի ջեց նել՝ հասց նե լով 18%-ի,

•	 Գոր ծազր կութ յան մա կար դա կը հասց նել 10%-ի, իսկ եր կա րատև 
գոր ծազր կութ յան մա կար դա կը՝ 35%-ի,

•	 Տն տե սա կան մաս նակ ցութ յան և հ նա րա վո րութ յուն նե րի ցու ցա-
նի շը 0.66-ից (2021 թվա կան) դարձ նել 0.8, 

•	 Աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նութ յու նը բարձ րաց նել տա րե կան 
առն վազն 5%-ով,

•	 Չ վա ձատր վող աշ խա տանք ու նե ցող տղա մարդ կանց և կա նանց 
աշ խա տան քա յին ծան րա բեռն վա ծութ յան հա րա բե րակ ցութ յու նը 
0.4-ից բարձ րաց նել (2020 թվա կան) 0.8-ի,

•	 Աշ խա տան քա յին տա րի քի և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող աշ խա-
տու նակ ան ձանց շրջա նում զբաղ ված նե րի տե սա կա րար կշիռն 
ա վե լաց նել առն վազն 3%-ով,

•	 Աշ խա տան քա յին պայ ման նե րից աշ խա տող նե րի գո հու նա կութ-
յան մա կար դա կի աճ առն վազն 30%-ով,

•	 Կեն սա թո շա կա յին տա րի քի զբաղ ված նե րի մաս նա բա ժի նը կեն-
սա թո շա կա յին տա րի քի բո լոր ան ձանց շրջա նում 2020թ. 17%-ից 
բարձ րաց նել մինչև 20%,

•	 Աշ խա տա շու կա յի ծած կույ թի մե ծա ցում.22

•	 Զ բաղ վա ծութ յան խթա նում ՀՀ բո լոր տա րա ծաշր ջան նե րում,
•	 Թի րա խա յին խմբե րի (ե րի տա սարդ ներ, կա նայք, ժամ կե տա յին 

զին ծա ռա յող ներ) նե րա ռում զբաղ վա ծութ յան ծրագ րե րում:

•	 ՀՀ բո լոր մար զե րում ներ դումն ե րի ծա վա լի ա վե լա ցում տա րե-
կան առն վազն 5%-ով՝ նպաս տե լու տնտե սա կան ակ տի վութ յան 
ա ճին,

•	 Թի րա խա յին խմբե րում գոր ծազր կութ յան մա կար դա կի նվա զե-
ցում տա րե կան առն վազն 3%-ով,

•	 Թի րա խա յին խմբե րում տնտե սա կան ակ տի վութ յան մա կար դա-
կի ա վե լա ցում տա րե կան առն վազն 5%-ով,

•	 Բ նակ չութ յան կա յուն և  արդ յու նա վետ զբաղ վա ծութ յան հա մար 
պայ ման նե րի ստեղ ծում23:

•	
•	 Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան ծրագ րե րում ընդգրկ ված ան ձանց 

շուրջ 50%-ի կա յուն զբաղ վա ծութ յան ա պա հո վում,

•	 Զ բաղ վա ծութ յան ո լոր տի ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի բարձ րա-
ցում22:

•	 Աշ խա տան քի տե ղա վոր ված նե րի կշի ռը ծրագ րե րում ընդգըրկ-
ված նե րի մեջ, տա րե կան աճ առն վազն 5%-ով,

•	 Ծ րագ րե րում ընդգրկ ված նե րի կշի ռը ընդգրկ վե լու հա մար հաշ-
վառ ված նե րի մեջ, տա րե կան աճ առն վազն 5%-ով,

•	 Զ բաղ վա ծութ յան ծա ռա յութ յուն նե րից քա ղա քա ցի նե րի գո հու նա-
կութ յան մա կար դա կը՝ 60%,

•	 Աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի և հա րա բե րութ յուն նե րի շա րու-
նա կա կան բա րե լա վում22:

•	 Արհ միութ յուն նե րի ներգ րավ վա ծութ յան և դե րի բարձ րա ցում. 
հարց ված նե րի 60%-ը դրա կան է գնա հա տում արհ միութ յուն նե րի 
գոր ծու նեութ յու նը,

•	 Հարց ված նե րի առն վազն 60-ը լա վա տեղ յակ է իր աշ խա տան քա-
յին ի րա վունք նե րից և պար տա կա նութ յուն նե րից,

•	 Կա նանց և տ ղա մարդ կանց սո ցիալ-տնտե սա կան ան հա վա սա-
րութ յան նվա զե ցում,

•	 Աշ խա տան քի շու կա յում կա նանց մրցու նա կութ յան բարձ րա ցում, 
տնտե սա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայ նում24:

•	  Կա նանց զբաղ վա ծութ յան մա կար դա կի բարձ րա ցում և հան րա-
պե տութ յան աղ քատ բնակ չութ յան կազ մում կա նանց տե սա կա-
րար կշռի կրճա տում,

•	 ՓՄՁ ա ջակ ցութ յան պե տա կան ծրագ րի շրջա նակ նե րում ա ջակ-
ցութ յուն ստա ցած կին գոր ծա րար նե րի թվա քա նա կի տա րե կան 
աճ,

20. ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ. N1363-Ա որոշում։
21. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության 2022-2026թթ. ռազմավարություն, նախագիծ, առ՝ 01.09.2022թ.։
22. «Աշխատի՛ր, Հայաստան» ռազմավարություն, դրա գործողությունների շրջանակ, ՀՀ կառավարության 05.12.2019թ. N1753-Լ որոշում։
23. Զբաղվածության կարգավորման 2022թ. պետական ծրագիր և միջոցառումների ցանկ, ՀՀ կառավարության 30.09.2021թ. N1589-Լ որոշում։
24. ՀՀ-ում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023թթ. ռազմավարություն, ՀՀ կառավարության 19.09.2019թ. N1334-Լ որոշում։
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•	 Արդ յու նա բե րա կան ո լորտ նե րում կա նանց հա մար ստեղծ ված 
նոր աշ խա տա տե ղե րի տա րե կան աճ, 

•	 Կա նանց ար տադ րա կան գոր ծու նեութ յու նից ստաց վող ե կա-
մուտ նե րի տա րե կան աճ առն վազն հինգ տո կո սով,

•	 Կա նանց տրա մադր վող վար կե րի տե սա կա րար կշի ռը գյու-
ղատն տե սութ յու նում տնտե սա վա րող նե րին տրա մադր ված վար-
կե րի մեջ՝ 18-20%:

25. «Բժշկական օգնության և սպասարկման» մասին ՀՀ օրենք և «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենք։

Աշ խա տան քի շու կա յում կա նանց մրցու նա կութ-
յան բարձ րա ցու մը և տն տե սա կան հնա րա վո-
րութ յուն նե րի ընդ լայ նու մը շեշ տադր վում է նաև 
ՀՀ-ում գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յան ի րա-
կա նաց ման 2019-2023թթ. ռազ մա վա րութ յամբ 
և ՀՀ կա ռա վա րութ յան ծրագ րով: Մաս նա վո րա-
պես, կար ևոր վում է խո ցե լի խմբե րի կա նանց սո-
ցիալ-տնտե սա կան նե րու ժի ընդ լայն ված օգ տա-
գործ ման հնա րա վո րութ յուն նե րի ա պա հո վու մը, 
ըն տա նի քում և կա նանց հա մար աշ խա տան քա-
յին և  ըն տա նե կան պար տա կա նութ յուն նե րը հա-
մա տե ղե լու հա մար նպաս տա վոր պայ ման նե րի 
ձևա վո րու մը, հա սա րա կութ յան մեջ կնոջ տնտե-
սա կան դե րի արժ ևո րու մը: Թի րա խա վո րում են 
արդ յու նա բե րա կան ո լորտ նե րում կա նանց հա-
մար ստեղծ ված նոր աշ խա տա տե ղե րի, նաև կա-
նանց ար տադ րա կան գոր ծու նեութ յու նից ստաց-
վող ե կա մուտ նե րը ա ճի ցու ցա նիշ նե րը (տե՛ս Աղ-
յու սակ 6): 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ: Ա ռող ջա պա հութ-
յան կա րի քի հիմ ա կան բնու թագ րերն են ՏՏ 
ան դա մի հի վան դութ յան, վնաս ված քի կամ 
վա տաա ռող ջութ յան պատ ճա ռով բնա կա նոն 
գոր ծու նեութ յան դա դա րե ցու մը, ֆի նան սա-
կան մի ջոց նե րի բա ցա կա յութ յու նը՝ օգտ վե-
լու ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րից, 
բուժ հաս տա տութ յուն նե րի, շտա պօգ նութ յան 
ծա ռա յութ յան նաև դե ղատ նե րի ֆի զի կա կան 
հա սա նե լիութ յու նը, ինչ պես նաև հա սա նե լի 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կը:

Ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում դեռևս բա ցա կա-

յում է ո լոր տի զար գաց ման հիմն ա կան ռազ մա-
վա րա կան փաս տա թուղ թը, ո րը կա րող էր ամ-
փո փել ա ռան ձին ուղ ղութ յուն նե րով և  ա ռան ձին 
շա հա ռու խմբե րի հա մար պե տութ յան ա ռող ջա-
պա հա կան քա ղա քա կա նութ յան զար գաց ման 
տես լա կա նը, նպա տա կադ րումն ե րը և քա ղա քա-
կա նութ յան եր կա րա ժամ կետ արդ յունք նե րը:

Ո լոր տի քա ղա քա կա նութ յու նը հիմն ա կա նում 
ներ կա յա ցած է ըստ հի վան դութ յուն նե րի ա ռան-
ձին ուղ ղութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յուն ներն 
ամ փո փող ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թե րում, 
ո րոնք սույն հե տա զո տութ յան տե սանկ յու նից չեն 
կար ևոր վում:

Սո ցիա լա պես ա նա պա հով խմբե րին ուղղ ված 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, նաև 
բնակ չութ յան դե ղա պա հով մանն ուղղ ված քա-
ղա քա կա նութ յուն նե րը ձևա կերպ ված են օ րենք-
նե րով25, ո րոնք էլ հենց հա մա պա տաս խան բյու-
ջե տա յին ծրագ րե րի և մի ջո ցա ռումն ե րի հիմք են 
հան դի սա նում:

Ան հա տի և հան րա յին ա ռող ջութ յան պահ պա-
նու մը և բա րե լա վու մը, հա սա նե լի, ար դիա կան, 
բարձր ո րա կի ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ-
յուն նե րի մա տու ցու մը նպա տա կադր վում է ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան 2021-2026թթ. ծրագ րով: Որ-
պես վերջ նա կան արդ յունք ներ թի րա խա վոր վում 
են ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րում մաս նա վոր 
ծախ սե րի կրճա տու մը, ա ռող ջա պա հա կան հաս-
տա տութ յուն նե րի ար դիա կա նա ցու մը, ՈՎՀ-ի 
հետ ևան քով վա ղա ժամ մա հա ցութ յան կրճա տու-
մը, նաև ման կա կան և մայ րա կան մա հա ցութ յան 
կրճա տու մը:



28 Բյուջետային քաղաքականություններ և բնակչության բարեկեցություն

Աղ յու սակ 7. Ա ռող ջա պա հա կան կա րի քի բա վա րար մանն ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յուն նե րի շրջա նա կը

Ն պա տակ ներ Արդ յունք ներ

•	 Ան հա տի և հան րա յին ա ռող ջութ յան պահ պա նում ու բա րե-
լա վում` ա պա հո վե լով հա սա նե լի, ար դիա կան, բարձր ո րա-
կի ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում26:

•	  Մինչև 2026թ. մաս նա վոր ծախ սե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա նուր 
ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րում նվա զեց նել 40%-ով,

•	 Տա րե կան առն վազն 1,5%-ով նվա զեց նել ա ռա վել տա րած ված թվով 
չորս ՈՎՀ-ի հետ ևան քով ա ռա ջա ցող վա ղա ժամ մա հա ցութ յու նը,

•	 Մինչև 2026թ. մինչև 1 տա րե կան ման կա կան մա հա ցութ յան նվա զե-
ցում 15 %-ով, մայ րա կան մա հա ցութ յան (ե ռամ յա) դեպ քում` 18 %-ով, 
իսկ մինչև 1 տա րե կան ե րե խա նե րի ընդգրկ վա ծութ յու նը պատ վաս-
տումն ե րի ծրագ րե րում կկազ մի ա վե լի քան 95%,

•	 Մինչև 2026թ. ար դիա կա նաց նել 50 ա ռող ջա պա հա կան հաս տա-
տութ յուն ներ:

3.2. Բ յու ջե տա յին շրջա նա կը

26. ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ. N1363-Ա որոշում։
27. 2022թ. ինն ամիսների դրությամբ իրականացված բյուջետային ծրագրերի քանակն է:

Բազ մա չափ աղ քա տութ յան խնդիր ներն ընդգըր-
կում են սո ցիա լա կան, տա րած քա յին, տնտե սա-
կան և  են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց մանն 
ուղղ ված բյու ջե տա յին ծրագ րե րը: Նշ ված ո լորտ-
նե րում ի րա կա նաց վում են հան րա պե տութ յու-
նում ի րա կա նաց վող ըն դա մե նը 17727 բյու ջե տա-

յին ծրագ րե րից 86-ը, ո րոնց ուղղ վում է ըն դա-
մե նը պե տա կան ծախ սե րի 57.8 տո կո սը: Այս 
ծրագ րե րին ուղղ վող պե տա կան ֆի նան սա վոր-
ման ծա վալ նե րը վեր ջին տա րի նե րին ար ձա նա-  
գ րել են ա ճի մի տում (տե՛ս Աղ յու սակ 8):

Աղ յու սակ 8. Պե տա կան բյու ջե տա յին ծրագ րե րի քա նա կը և ֆի նան սա վոր ման ծա վալ նե րը 2019-2022թթ.

 Պա տաս խա նա տու 
գե րա տես չութ յուն

2019 2020 2021 2022*

քան ակ մլրդ 
դր ամ քան ակ մլրդ 

դր ամ քան ակ մլրդ 
դր ամ քան ակ մլրդ 

դր ամ
կշիռ ը, 
տոկ ոս

ՀՀ աշխ ատ անք ի և ս ոց իալ ակ ան 
հարց եր ի նախ ար ար ությ ուն 16 454.0 17 548.3 17 619.8 16 589.9 26.5

ՀՀ տար ածք այ ին կառ ավ արմ ան և 
ենթ ակ առ ուցվ ածքն եր ի նախ ար ար-
ությ ուն

26 171.6 22 178.2 22 201.4 24 267.6 12.0

ՀՀ կրթությ ան, գիտ ությ ան, մշակ ույթ ի 
և սպ որտ ի նախ ար ար ությ ուն 23 157.3 20 170.9 21 174.8 21 226.5 10.2

ՀՀ առ ողջ ապ ահ ությ ան նախ ար ար-
ությ ուն 12 97.6 13 141.8 12 157.9 12 141.4 6.3

ՀՀ էկ ոն ոմ իկ այ ի նախ ար ար ությ ուն 14 12.5 14 34.0 14 43.4 13 61.5 2.8

Այլ պետ ակ ան մարմի նն եր 109 736.4 93 821.5 89 807.0 91 940.5 42.2

Ընդ ամե ն ը 200 1,629.4 179 1,894.6 175 2,004.3 177 2,227.3 100

*Տ ար եկ ան ճշտված պլան` ինն ամի սն եր ի դրությ ամբ
Աղբյ ուր՝ ՀՀ 2019թ, 2020թ. և 2021թ. պետ ակ ան բյուջ եի կատ արմ ան հաշվ ետվ ությ ունն եր, ՀՀ 2022թ.  

պետ ակ ան բյուջ եի ինն ամի սն եր ի կատ արմ ան հաշվ ետվ ությ ուն և ՏԶՀԿ հաշվ արկն եր



29Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն, www.EDRC.am

Ընտրվ ած ոլ որտն եր ում իր ակ ան ացվ ող ոչ բոլ որ 
ծրագր երն են, որ ուղղ ակ իոր են ազդ եց ությ ուն 
ուն են բազմ աչ ափ աղք ատ ությ ան վրա և, հետե-
վաբ ար, առ անձն ացն ենք այդ իմ աստ ով առ անձ- 
ն ակ ի կարև որ ությ ուն և ազդ եց ությ ուն ուն եց ող-
ն եր ը: Այս ինքն՝ համ ապ ատ ասխ ան ոլ որտն եր ում 
ընտր ենք այն բյուջ ետ այ ին ծրագր եր ը, իսկ ա- 
ռանձ ին դեպք եր ում՝ բյուջ ետ այ ին միջ ոց առ ում- 
ն եր ը, որ ոնք բազմ աչ ափ աղք ատ ությ ան առ ան-
ձ ին բնութ ագր եր ի վրա ազդ եց ությ ան պոտ են-  
ցիալ ուն են:

 ● Հ իմ ակ ան կար իքն եր 

Բն ակչ ությ ան հիմն ակ ան կար իքն եր ի բավ ա- 
ր արմ ան ը նպաստ ող բյուջ ետ այ ին ծրագր եր ը 
հիմն ակ ան ում հանդ իս ան ում են ՀՀ ԱՍՀՆ կող- 
մի ց իր ակ ան ացվ ող բյուջ ետ այ ին ծրագր եր: Այս 
ծրագր այ ին միջ ոց առ ումն եր ին 2022 թվակ ան ին 
կուղղվ ի 118.9 մլրդ դր ամ, ինչ ը կազմ ում է սո- 
ց իալ ակ ան պաշտպ ան ությ անն ուղղվ ած ծրագ- 
ր եր ի բյուջ եի 20.2 տոկ ոս ը: Ն ախ որդ տարվ ա հա-   
մե մ ատ ությ ամբ այս ծրագր եր ին ուղղվ ող բյուջ ե-
տ այ ին ռես ուրսն եր ը աճ ել են 8.3 մլրդ դր ամ ով:

Աղյուսակ 9. Բնակչության հիմական կարիքների բավարարմանն ուղղված բյուջետային ծրագրեր

 Դա սիչ Ծ րա գիր/մի ջո ցա ռում
2020 2021 2022*

մլն դրա մ

1011 Անա պա հո վ սոցի ալա կա ն խմբերի ն աջա կցու թյու ն 31,606 30,656 28,800

1205-
12001**

Ծե րու թյա ն, հաշմա նդա մու թյա ն, կերա կրո ղի ն կորցնե լու  դեպքու մ 
նպաստնե ր 23,563 26,308 30,135

1068-11001

1068-12001
Մի նչև 2 տարե կա ն երե խա յի  խնամքի  արձա կու րդու մ գտնվող վարձու  աշխա-
տո ղի ն նպաստի  տրամա դրմա ն ապա հո վու մ և տրա մա դրու մ 3,740 8,717 11,737

1068-12002 Երե խա յի  ծննդյան միանվա գ նպաստ 16,134 18,360 17,940

1068-12004 Դրա մա կա ն աջա կցու թյու ն ընտա նի քու մ 3 և ա վե լի  երե խա  ունե ցո ղ ընտա նի-
քնե րի ն - - 2,925

1032 Խնա մքի  ծառա յու թյու ննե ր 18 տարե կա նի ց բարձր տարի քի  անձա նց 3,240 2,862 3,044

1082 Սո ցի ալա կա ն աջա կցու թյու ն անա շխա տու նա կու թյա ն դեպքու մ 16,568 19,289 18,798

1141 Ընտա նի քնե րի ն, կանա նց և ե րե խա նե րի ն աջա կցու թյու ն 3,188 2,971 3,303

1160 Հա շմա նդա մու թյու ն ունե ցո ղ անձա նց աջա կցու թյու ն 1,137 1,436 2,222

Ընդա մե նը 99,176 110,599 118,904

*Տա րե կա ն ճշտված պլան` ինն ամի սնե րի  դրությա մբ, **Ծրա գրի  և հա մա պա տա սխա ն միջո ցա ռմա ն դասի չ
Աղբյու ր՝ ՀՀ 2020թ. և 2021թ. պետա կա ն բյուջե ի կատա րմա ն հաշվե տվու թյու ննե ր, ՀՀ 2022թ. պետա կա ն 

բյուջե ի ինն ամի սնե րի  կատա րմա ն հաշվե տվու թյու ն և ՏԶՀԿ հաշվա րկնե ր

Նկա տե նք, որ վերո նշյա լ ծրագրե րի /միջո ցա-
ռու մնե րի  շրջանա կնե րու մ ընդհա նու ր առմա մբ 
հանրա պե տու թյու նու մ աջա կցու թյու ն ստացո ղ 
ընտա նի քնե րի  և ա նձա նց թվաքա նա կը  կտրուկ 
կաճի ՝ հիմնա կա նու մ պայմա նա վո րվա ծ 3 և ա վե-
լի  երե խա  ունե ցո ղ դրամա կա ն աջա կցու թյու ն 

ստացո ղ ընտա նի քնե րի , մայրու թյա ն նպաստ 
ստացո ղ չաշխա տո ղ անձա նց, մինչև 2 տարե-
կա ն երե խա յի  խնամքի  նպաստ ստացո ղ քաղա-
քա ցի նե րի  թվաքա նա կի  աճո վ: Առա նձնա ցվա ծ 
ծրագրե րի  շահա ռու նե րի  բաշխու մը  ներկա - 
յացվա ծ է ստորև աղյու սա կու մ:



30 Բյուջետային քաղաքականություններ և բնակչության բարեկեցություն

Աղյուսակ 10. Բ նակ չութ յան հիմ ա կան կա րիք նե րի բա վա րար մանն ուղղ ված բյու ջե տա յին 
ծրագ րե րի շա հա ռու ներ

Դասիչ Չափորոշիչ 2021 2022*

1011 Ըն տա նի քի կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց մանն ուղղ ված նպաստ ներ ստա ցող  
ըն տա նիք նե րի քա նակ

86,943 83,443

Ս ոց իալ ակ ան շտապ օգն ությ ան ծառ այ ուց ուն ից օգտվ ող ընտ ան իքն եր ի քան ակ 53 536

1205 Ծ եր ությ ան նպաստ առ ուն եր ի թիվ 10,583 12,150

Հա շմա նդա մու թյա ն նպաստա ռու նե րի  թիվ 53,694 58,650

Կեր ակրող ին կորցնել ու դեպքու մ նպաս տառու ների թիվ 12,350 12,379

1068 Մին չև 2 տարեկ ան երեխ այի խնամքի նպաստ ստացող  քաղաք ացին երի թիվ 25,121 34,083

Երեխա յի ծննդյան միանվագ նպաստի շ ահառու  նորա ծինների  թիվ 35,196 37,149

3 և ավել ի երեխա ունեցող  ընտանիք ներին դ րամակ ան աջակցու թ յան շահառու  ընտանիք ների 
թի վ

 - 4,875

1032 Շուրջ օրյա խն ամքի հա ստ ատությ ուններու մ խնամվո ղ տարեցնե րի  և  հաշմանդա մու թ յուն ունեցող  
անձանց թիվ

1,115 1,160

Տնային պայմաններ ու մ սպասարկ վող տարեցներ ի և հաշման դա մություն ու նեցող/ հ ոգեկա ն 
ա ռողջությա ն խ նդիրներ  ու նեցող ա նձանց թիվ

2,083/56 1,880/50

Տարեցնե րին,  հ աշմանդ ամ ություն ու նեցող անձ անց ցերեկային  խն ամքի ծ առ այությու ննե րից՝ 
սննդի տրամադրման  ծա ռայությու ննե րից օգտվողների  թ իվ

1,3 34 1,600

Տարեցներ ի տա ն կողմից ս պա սարկվ ող  անձանց (խն ամվողնե րի ) թի վ 50 55

Անօթևան մա րդ կանց համա ր նախա տեսված  ժ ամ անակա վոր կացարանում խնա մվող անձանց 
թիվ

 86 80

Սոցիալական  բնա կարանային ֆո նդի  կառույցներու մ բն ակվող ընտանի քների  թիվ 14 4 144

1082 Մայրության  ն պաս տ ստաց ող աշխ ատող անձանց  թիվ  15,111 13,145

Մայրության նպ աստ  ստացո ղ չաշխատ ող անձա նց թիվ 2 0,582 24,242

1141 Բնակչության սո ցիա լական պաշտպան ության ընդհան ուր տիպ ի և հատուկ մասն ագիտացված/
ժա մանա կավոր խն ամ քի հաստ ատություններ ում  խն ամվող երեխ ան երի թիվ

584 /76 585/125

Երեխաների շու րջօ րյա խնամքի բնակչությ ան սո ցիալական պաշտպա նության հ աս տատ ությ-
ուններում խնամվ ող`դպրոցում սովորող  և դրա մական աջա կց ությու ն ստացող  երեխա ների թի վ

291  25 0

Աջակցության կե նտ րոն ում/ սոցի ալական հոգ ածու թյան ցերե կայի ն կեն տր ոններու մ ցե րե կային 
խ նա մք  ստացող  երեխաներ ի թիվ 

54 8/3,100 600/1,100

1160 Մտավոր և հոգեկ ան խնդի րներով հաշմանդամ ությու ն ունեցո ղ անձանց  ցերե կա յին սոց իա լ- 
վերականգնողական / շու րջօ րյա խնամքի ծառայությու ն ներ  ստ ացող շահառու ների թի վ

151/4 7  330/58

*Տարեկան ճշտվա ծ պ լան` ինն ամիսների դրութ յա մբ
Աղբյուր՝ ՀՀ 202 1թ. պետական բյուջեի  կատարման  հաշվե տվ ություն , ՀՀ 202 2թ. պետական բյուջեի  ինն 

ամիս ների կատա րման հա շվետվություն և ՏԶ ՀԿ հաշվարկներ

 ● Բ նա կա րան ա յին  պայ ման ներ 

Բ նակ չութ յան բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի 
բա րե լավ մա նը նպաս տող բյու ջե տա յին ծրագ-
րե րը հան դի սա նում են ՀՀ ԱՍՀՆ, ՀՀ ՏԿԵՆ և 
ՀՀ ԿԳՄՍՆ կող մից ի րա կա նաց վող բյու ջե տա-
յին ծրագ րեր: Դ րանք ուղղ ված են ե րի տա սարդ 
և  ե րե խա ու նե ցող ըն տա նիք նե րի բնա կա րա-
նա յին ա պա հով ման ա ջակ ցութ յա նը՝ հիմն ա կա-
նում հի պո թե քա յին վար կե րի տո կո սավ ճար նե րի 

սուբ սի դա վոր մա մի ջո ցով, նաև երկ րա շար ժի 
հետ ևան քով ա նօթ ևան մնա ցած ըն տա նիք նե րի, 
զոհ ված (մա հա ցած) ա ռա ջին, երկ րորդ և  եր րորդ 
խմբի հաշ ման դամ զին ծա ռա յող նե րի ա նօթ ևան 
ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հով մա նը, 
ինչ պես նաև բնա կա վայ րե րի տար բեր են թա կա-
ռուց վածք նե րի զար գաց մա նը: Այս ծրագ րե րին 
ուղղ վող բյու ջե տա յին ռե սուրս նե րը 2022 թվա-
կա նին կկազ մեն 34.6 մլրդ դ րամ, ին չը նա խորդ 
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տար վա փաս տա ցի ցու ցա նի շը գե րա զան ցում է 
17.6 տո կո սով, կամ 5.2 մլրդ դ րա մով: Ա ճը գե-
րա զան ցա պես պա մա նա վոր ված է տա րած քա յին 
զար գաց մա նը և  են թա կա ռուց վածք նե րի բա րե-
լավ մանն ուղղ ված ռե սուրս նե րի ա ճով:  

Վե րո նշյա լ ծրագրե րի  արդյու նքու մ հանրա պե-

տու թյու նու մ բնակա րա նի  ապա հո վմա ն աջա կ-
ցու թյու ն կստանա ն ավե լի  քան 16,000 ընտա նի-
քնե ր, որո նց թվաքա նա կի  կտրուկ աճը  հատկա-
պե ս պայմա նա վո րվա ծ է երե խա  ունե ցո ղ ընտա-
նի քնե րի  բնակա րա նա յի ն ապա հո վմա ն աջա կ-
ցու թյա ն շահա ռու նե րի  թվաքա նա կի  աճո վ:

Աղյուսակ 11. Բնակչության բնակարանային պայմանների բարելավմանը  
նպաստող բյուջետային ծրագրերը

 Դա սիչ Ծ րա գիր/մի ջո ցա ռում
2020 2021 2022*

մլն դրա մ

1098 Բնա կա րա նա յի ն ապա հո վու մ 3,958 821 1,055

1068-12003** Երի տա սա րդ և ե րե խա  ունե ցո ղ ընտա նի քնե րի  բնակա րա նա յի ն ապա հո վ-
մա ն աջա կցու թյու ն 337 1,267 1,600

1115-12001 Աջա կցու թյու ն երի տա սա րդ ընտա նի քնե րի ն 1,147 1,351 1,738

1232 Էնե րգա արդյու նա վե տու թյա ն ծրագի ր - - 219

1072 Ջրա մա տա կա րա րա մա ն և ջրա հե ռա ցմա ն բարե լա վու մ 1,765 6,648 11,491

1212-12007 ՀՀ մարզե րի ն սուբվե նցի անե րի  տրամա դրու մ՛ ենթա կա ռու ցվա ծքնե րի  
զարգա ցմա ն նպատա կո վ 14,051 12,310 13,237

1049 (11005, 
11006, 11014, 
11003, 21013)

Հա մա շխա րհա յի ն բանկի  աջա կցու թյա մբ իրա կա նա ցվո ղ Կե նսա կա ն 
նշանա կու թյա ն ճանա պա րհա յի ն ցանցի  բարե լա վու մ 4,158 5,359 1,650

1019 
(11001, 11003,  
12001, 12004)

Հա մա շխա րհա յի ն բանկի  աջա կցու թյա մբ իրա կա նա ցվո ղ Տա րա ծքա յի ն 
զարգա ցմա ն հիմնա դրա մի  ծրագի ր 2,564 1,670 3,629

Ընդա մե նը 27,979 29,426 34,619

*Տա րե կա ն ճշտված պլան` ինն ամի սնե րի  դրությա մբ, **Ծրա գրի  և հա մա պա տա սխա ն միջո ցա ռմա ն դասի չ
Աղբյու ր՝ ՀՀ 2020թ. և 2021թ. պետա կա ն բյուջե ի կատա րմա ն հաշվե տվու թյու ննե ր, ՀՀ 2022թ. պետա կա ն 

բյուջե ի ինն ամի սնե րի  կատա րմա ն հաշվե տվու թյու ն և ՏԶՀԿ հաշվա րկնե ր

Աղյուսակ 12. Բ նա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա վա րար մանն ուղղ ված 
բյու ջե տա յին ծրագ րե րի արդ յուն քա յին ցու ցա նիշ ներ

 Դա սիչ  Չա փո րո շիչ 2021 2022*

1098
Երկ րա շար ժի հետ ևան քով ա նօթ ևան մնա ցած, զոհ ված (մա հա ցած) ա ռա ջին, երկ րորդ և  եր րորդ 
խմբի հաշ ման դամ զին ծա ռա յող նե րի ա նօթ ևան ըն տա նիք նե րին բնա կա րա նով ա պա հո վում 
և բ նա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լա վում, շա հա ռու նե րի թիվ

63 55

1068-
12003** Ե րե խա ու նե ցող ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հով ման ա ջակ ցութ յուն, շա հա ռու նե րի թիվ 1,949 9,224

1115-12001 «Ե րի տա սարդ ըն տա նիք նե րին մատ չե լի բնա կա րան ներ» պե տա կան նպա տա կա յին ծրա գիր,  
շա հա ռու նե րի թիվ 5,475 6,825

1212-
12007 

ՀՀ մար զե րին սուբ վեն ցիա նե րի տրա մադ րում՛ են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման նպա տա կով, 
բնա կա վայ րե րի թիվ 225 228

1049  Հիմն ա նո րոգ վող ճա նա պարհ ներ, կմ 55.8 67.8

1072
 Նո րոգ վող ջրագ ծե րի եր կա րութ յուն, կմ 210.76 306.1

Ն որ ոգվ ող կոյ ուղ ագծ եր ի երկ ար ությ ուն, կմ 2.67 9.1

*Տ ար եկ ան ճշտված պլան` ինն ամի սն եր ի դրությ ամբ, **Ծր ագր ի և հ ամ ապ ատ ասխ ան միջ ոց առմ ան դաս իչ
Աղբյ ուր՝ ՀՀ 2021թ. պետ ակ ան բյուջ եի կատ արմ ան հաշվ ետվ ությ ուն, ՀՀ 2022թ. պետ ակ ան բյուջ եի ինն ամ-

իսն եր ի կատ արմ ան հաշվ ետվ ությ ուն և ՏԶՀԿ հաշվ արկն եր
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 ● Կրթ ությ ուն 

Անվճ ար և որ ակյ ալ հանր ակրթ ությ ան ապ ա- 
հ ովմ ան նպատ ակ է hետ ապնդ ում ՀՀ ԿԳՄՍՆ 
«Հ անր ակրթ ությ ան ծրագ իր ը», որ ի բյուջ են նա-
խ որդ տարվ ա համե մ ատ աճ ել է 11.1 մլրդ դր ա- 
մ ով: Ընդ որ ում, կրթակ ան օբյ եկտն եր ի շեն-  
ք այ ին պայմ անն եր ի բար ել ավմ ան ը, գույք ով և 

տ եխն իկ այ ով ապ ահ ովմ ան ը, հանր ակրթ ակ ան 
դպրոց ի տարր ակ ան դաս ար անն եր ի և ն ախ ա- 
կրթ արանն եր ի աշ ակ երտն եր ին սննդով և 
դպրոցն եր ի համ ալ իր անվտ անգ ությ ան ապա-
հավմ ան այլ միջ ոց առ ումն եր ին ուղղվ ող միջ ոց- 
ն եր ը կաճ են մոտ 14.8 մլրդ դր ամ ով:

Աղյուսակ 13. Բնակչության կրթական կարիքի բավարարմանն ուղղված բյուջետային ծրագրերը

Դասիչ Ծրագիր/միջոցառում
2020 2021 2022*

մլն դրամ

1146 Հանրակրթության ծրագիր 96,203 99,421 110,539

1183 Ապահով դպրոց 2,733 3,807 16,341

1189 Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր 5,062 5,646 7,905

Ընդամենը 103,998 108,875 134,785

*Տարեկան ճշտված պլան` ինն ամիսների դրությամբ
Աղբյուր՝ ՀՀ 2020թ. և 2021թ. պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններ, ՀՀ 2022թ. պետական 

բյուջեի ինն ամիսների կատարման հաշվետվություն և ՏԶՀԿ հաշվարկներ

Աղ յու սակ 14. Կրթական կարիքի բավարարմանն ուղղված բյուջետային 
ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշները

 Դա սիչ  Չա փո րո շիչ 2021 2022*

1146 Ընդ հա նուր կրթութ յան դա սա րան նե րի սո վո րող նե րի թիվ 390,347 403,26

Հ ատ ուկ հանր ակրթ ությ ուն, սով որ ողն եր ի միջ ին տար եկ ան թիվ 533 611

Մա սնա գի տա ցվա ծ հանրա կրթու թյու ն, սովո րո ղնե րի  միջի ն տարե կա ն թիվ 3,674 3,926

Նախ ադպրոց ական  կրթությու ն ստաց ող երեխ աներ ի միջին  տարեկ ան թիվ 7,403 8,563

Նորա րարակա ն մանկ ավարժ ական ծրագրերի  իրակա նացում  հանրակր թություն ում, սովորո ղների 
թ իվ

6,872 3,200

1183 Հիմն անորո գվող հաստատու թյունների  քանակ  52 3

Կառու ցվող հաստատու թյունների քանակ 2 2

Կառուց վող փոքրաքանա կ ե րեխաներո վ հ ամալր ված հանրակրթա կան  դ պրոցներ ի մոդուլայ ին  
շենքերի ք անակ

 21 22

Ավագ մակ արդակի կր թությու ն ի րակա նա ցնող հիմնանորոգ վող  ուսումնակ ան հաստատությ ունների 
քա նակ

14 3

Ուսումնակա ն հ աստատությու ններ ի քա նակ, որոնց համ ար կառուցվում /վե րակառուցվու մ են  նոր 
մարզադահլիճ ներ

 - 30

Ոչ մոդուլային/ հա տուկ/մոդուլային դպ րոցների թ իվ ը, որ ոնք ապահովվում  են գույքով - 9/1 /16

1189 Կառուցվող  և վե րակառու ց վող  (այդ թվում՝ բարձրացված սե յս մակայունու թյ ամ բ)/կառուցված դ պրո ց- 
ների թիվ 23 24/7

*Տարեկան ճ շտվ ած պլան` ինն ամիսների դ րու թյամբ 
Աղբ յուր՝ ՀՀ 2021թ. պետական բյու ջեի կատարման հա շվ ետվությու ն , Հ Հ 2022թ. պետական բյու ջեի ինն 

ամիսների կ ատ արման  հաշվ ետվություն և Տ ԶՀԿ հաշվարկներ
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Արդ յուն քում նա խա տես վում է, որ ար դեն տար-
վա ըն թաց քում կա ճեն դպրո ցա կան կրթութ յան 
հա մա կար գում ընդգրկ վա ծութ յան, կրթա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի (ման կա պար տեզ և լ րիվ 
միջ նա կարգ կրթութ յան դպրոց) ֆի զի կա կան 
հա սա նե լիութ յան, ցու ցա նիշ նե րը: 

Ա րդե ն 2024 թվականի համա ր բյու ջետային ծրա-
գրերը թիրախա վո րու մ են  կրթական ծառայու-

28. ՀՀ կառավարության 2022 թվականի բյուջետային ուղերձ։

թյու նների  հա սանելիությա ն էակա ն աճ՝ 99 
տոկոս ընդգր կվածություն պար տադիր կրթու-
թյան համակարգում , 70  տոկոս ընդգըր կ-
վածություն նախ ադպրոցական հ աստ ատու-
թյուն ներում, մար զերի բոլոր դպ րոցների կ ող-
մից ն ախակրթար աններ ի և տ արրական դա- 
ս արանների ս ով որողն երին  կայու ն դպր ոցական 
ս ննդ ով ապահովում և ա յլն (Ա ղյուսակ 15): 

Աղյուսակ 15. Բյուջետային ծրագրերի՝ կրթության որակի և հասանելիության 
հիմական արդյունքային ցուցանիշները

 Դա սիչ  Չա փո րո շիչ
Ե լա կե տա յին 
ցու ցա նի շը/ 

2020

 Թի րա խա յին 
ցու ցա նի շը/ 

2024

1146

 Պար տա դիր կրթութ յան հա մա կար գում ընդգրկ վա ծութ յու նը, տո կոս 90 99

3-5 տար եկ ան եր եխ ան եր ի համ ախ առն ընդգրկվ ած ությ ուն ը նախ ադպր ոց ակ ան հաս-
տ ատ ությ ունն եր ում, տոկ ոս 61.3 70

Սո վո րո ղնե րի  համա մա սնու թյու նը  հիմնա կա ն դպրոցն ավա րտե լի ս, ովքե ր ձեռք են 
բերե լ գիտե լի քնե րի  առնվա զն նվազա գու յն մակա րդա կ ընթե րցա նու թյու նի ց և մա թե-
մա տի կա յի ց` տոկո ս 

87.7 100

Վեր ապատ րաստված  ուսու ցիչներ ի մասնաբ աժին ը, տոկոս  0 45

1183 ՀՀ մարզեր ում նախակ րթարան ների և տար րական  դասար աններ ի սովոր ողներ ին 
կայու ն դպրոց ական  սննդով ապահ ովող  դպրոցներ ի տեսակ արար  կշիռը,  տոկոս  38 100

1189 Սեյ սմիկ անվտան գության  չափան իշներ ին համապ ատաս խան վերակ առու ցված 
դպրոցներ ի թիվը  0 46

Աղբյու ր՝ ՀՀ կառավ արու թյան 2022թ. բյուջետ ային  ուղեր ձ

 ● Աշխատ անք

Աշխատ անքի և զբաղ վածու թյան կարիքին է 
ուղղված  ԱՍՀՆ կողմից  իրակ անաց վող Զբաղ-
վածու թյան ծրագիր ը (1088): Ծրագ րի նպատակ ը 
բնակչու թյան կայու ն և ժաման ակավ որ զբաղվա-
ծ ության  ապահ ովման ը միտված  պայման-
ների ստեղծու մն է:  Ծրագ իրը թիրախ ավոր ում 
է գործազ ուրկի կարգավ իճակ  ստացած ների 

թվաքան ակու մ՝ ծրագրու մ ըն դգրկված անձան ց 
տես ակար ար կշռի աճը մինչև 58 տոկոս  2024 
թվական ին՝ ելակ ետայ ին 41.7 տոկոս ի դիմաց 28: 

Ծրագ րի բյուջեն  2022 թվական ին աճել  է 154 
մլն դրամ ով, հիմնակ անու մ պայ մանավ որված  
զբաղված ության  ապահ ովման ն ու ղղված նոր 
միջոց առու մների իրակ անաց մամբ (մանրամ աս-
ներ ը տես Հավ ելված  2-ում):
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Գծապատկեր 1. Զբաղվածության ծրագրի ֆինանսավորման ծավալները 2020-2022թթ., մլն. դրամ

* Տա րե կան ճշտված պլան` ինն ա միս նե րի դրութ յամբ
Աղբ յուր՝ ՀՀ 2020թ. և 2021թ. պե տա կան բյու ջեի կա տար ման հաշ վետ վութ յուն ներ, ՀՀ 2022թ. պե տա կան 

բյու ջեի ինն ա միս նե րի կա տար ման հաշ վետ վութ յուն և ՏԶՀԿ հաշ վարկ ներ

Գծապատկեր 2. Զբաղվածության ծրագրի ֆինանսավորման կառուցվածքը, 2022թ., տոկոս

* Տա րե կան ճշտված պլան` ինն ա միս նե րի դրութ յամբ
Աղբ յուր՝ ՀՀ 2022թ. պե տա կան բյու ջեի ինն ա միս նե րի կա տար ման հաշ վետ վութ յուն և ՏԶՀԿ հաշ վարկ ներ

29. 2022 թվականի հունվարի 1-ից նոր շահառուների ընդգրկման գործընթացը դադարեցվել է։ Միջոցառմամբ շարունակվում են 
ֆինանսավորվել 2020-2021 թվականների ընթացքում կնքված պայմանագրերը։

Ծ րագ րին ուղղ ված ռե սուրս նե րի գե րակ շիռ մա-
սը՝ 24.3 տո կոսն ուղղ վում է աշ խա տա շու կա յում 
անմր ցու նակ ան ձանց ա նաս նա պա հութ յամբ 
զբաղ վե լու հա մար ա ջակ ցութ յան տրա մադրմա-
նը, իսկ 21.2 տո կո սը՝ ե րե խա յի խնամքն աշ-

խա տան քին զու գա հեռ կազ մա կեր պե լու հա մար 
դա յա կի ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադր մա նը29: 
Նշ ված մի ջո ցա ռումն ե րի շրջա նա կում 2022 թվա-
կա նին ա ջա կութ յուն կստա նան հա մա պա տաս-
խա նա բար 461 և 526 շա հա ռու ներ: 

1,942

1,702
1,622

2020 2021 2022*

24.324.324.3

21.221.221.2

9.79.79.7
9.69.69.6

12.612.612.6

8.0

5.5
4.54.54.5

3.53.53.5
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Աղ յու սակ 16. Զբաղվածության ծրագրի շահառուները

 Շա հա ռու ներ 2021 2022*

 Մաս նա գի տա կան ու սու ցում ան ցած գոր ծա զուրկ նե րի, աշ խա տա նա քից ա զատ ման 
ռիսկ ու նե ցող, նաև ա զա տազրկ ման ձևով պա տի ժը կրե լու ա վար տին վեց ա միս 
մնա ցած աշ խա տանք փնտրող նե րի թիվ

487 -

 Մաս նա գի տա կան դա սըն թաց ան ցած հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
ծնող նե րի թիվ 28 -

 Մաս նա գի տա կան աշ խա տան քա յին փորձ ձեռք բե րե լու հա մար ա ջակ ցութ յուն 
ստա ցած գոր ծա զուրկ ներ 353 367

2016 և 2020 թվա կան նե րին սան ձա զերծ ված ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս-
նակ ցած գոր ծա զուրկ ան ձանց մաս նա գի տա կան ու սուց ման կազ մա կերպ ման և 
զ բաղ վա ծութ յան ա պա հո վում ծրագ րի շա հա ռու նե րի թիվ

- 200

 Գոր ծա տու ի մոտ մաս նա գի տա կան ու սու ցում ան ցած աշ խա տա շու կա յում անմր ցու-
նակ և մաս նա գի տութ յուն չու նե ցող մայ րե րի թիվ 106 -

Աշ խա տա շու կա յում անմր ցու նակ ան ձիք, ո րոնց աշ խա տան քի տե ղա վոր ման հա-
մար գոր ծա տու ին տրա մադր վել է փոխ հա տու ցում 359 489

 Սե զո նա յին զբաղ վա ծութ յան խթան ման հա մար ա ջակ ցութ յուն ստա ցած գյու ղա-
ցիա կան տնտե սութ յուն ներ 1,076 716

Ե րե խա յի խնամքն աշ խա տան քին զու գա հեռ կազ մա կեր պե լու հա մար դա յա կի ծա-
ռա յութ յուն ներ ստա ցած շա հա ռու ներ 597 526

 Վար ձատր վող հա սա րա կա կան աշ խա տանք ներ կա տա րող գոր ծա զուրկ ներ - 480

Ա նաս նա պա հութ յամբ զբաղ վե լու հա մար ա ջակ ցութ յուն ստա ցած աշ խա տա շու կա-
յում անմր ցու նակ ան ձիք 475 461

Աշ խա տան քա յին փորձ ձեռք բե րե լու հա մար ա ջակ ցութ յուն ստա ցած պա տե րազ մի 
հետ ևան քով տե ղա հան ված և ՀՀ-ում գտնվող ԱՀ գոր ծա զուրկ քա ղա քա ցի ներ 388 388

 Վար ձատր վող հա սա րա կա կան աշ խա տանք ներ կա տա րող պա տե րազ մի հետ ևան-
քով տե ղա հան ված և ՀՀ-ում գտնվող ԱՀ գոր ծա զուրկ քա ղա քա ցի ներ 85 10

* Տա րե կան ճշտված պլան` ինն ա միս նե րի դրութ յամբ
Աղբ յուր՝ ՀՀ 2022թ. պե տա կան բյու ջեի ինն ա միս նե րի կա տար ման հաշ վետ վութ յուն և ՏԶՀԿ հաշ վարկ ներ

 ● Ա ռող ջա պա հութ յուն 

ՀՀ պե տա կան բյու ջեում ա ռանձ նաց վել են 
թվով 6 բյու ջե տա յին ծրագ րեր, ո րոնք, հա մա-
ձայն բազ մա չափ աղ քա տութ յան բնու թագ րե րի, 
նպաս տում են բնակ չութ յան ա ռող ջա պա հա կան 
կա րի քի նվա զեց մա նը: Այս ծրագ րե րին ուղղ վող 

ռե սուրս նե րը 2022 թվա կա նին ա ճել են 1.2 մլրդ 
դ րա մով: Ա ճը գե րա զան ցա պես պայ մա նա վոր-
ված է սո ցիա լա պես ա նա պա հով և  ա ռան ձին 
խմբե րի ան ձանց բժշկա կան օգ նութ յա նը և մոր 
ու ման կան ա ռող ջութ յան պահ պան մանն ուղղ-
վող ռե սուրս նե րի ա վե լաց մամբ։ 

Աղյուսակ 17. Բնակչության առողջապահական կարիքի բարելավմանն ուղղված բյուջետային ծրագրերը

 Դա սիչ Ծ րա գիր/մի ջո ցա ռում
2020 2021 2022*

մլն դրա մ

1207 Սո ցի ալա պե ս անա պա հո վ և ա ռա նձի ն խմբերի  անձա նց բժշկակա ն օգնու թյու ն 25,983 34,066 35,039

1099 Առո ղջու թյա ն առա ջնա յի ն պահպա նու մ 27,033 28,444 28,433

1188 Դե ղա պա հո վմա ն ծրագի ր 3,314 3,869 3,880

1200 Մո ր և մա նկա ն առո ղջու թյա ն պահպա նու մ 16,971 19,246 19,602

1201 Շտա պ բժշկակա ն օգնու թյու ն 5,472 4,935 4,800



36 Բյուջետային քաղաքականություններ և բնակչության բարեկեցություն

1191-11003**
Բժի շկ-մասնա գե տնե րի  ժամա նա կա վո ր ուղե գրմա ն միջո ցո վ ՀՀ մարզա յի ն 
առո ղջա պա հա կա ն կազմա կե րպու թյու ննե րու մ բժշկակա ն ծառա յու թյու ննե րի  
մատու ցու մ

50 46 100

Ընդա մե նը 78,822 90,605 91,853

*Տա րե կա ն ճշտված պլան` ինն ամի սնե րի  դրությա մբ, **Ծրա գրի  և հա մա պա տա սխա ն միջո ցա ռմա ն դասի չ
Աղբյու ր՝ ՀՀ 2020թ. և 2021թ. պետա կա ն բյուջե ի կատա րմա ն հաշվե տվու թյու ննե ր, ՀՀ 2022թ. պետա կա ն 

բյուջե ի ինն ամի սնե րի  կատա րմա ն հաշվե տվու թյու ն և ՏԶՀԿ հաշվա րկնե ր

2022 թվա կա նին հիմն ա կա նում նկատ վել է 
բժշկա կան ծա ռա յութ յուն ներ ստա ցող շա հա ռու-
նե րի թվա քա նա կի կրճա տում: Բա ցա ռութ յուն են 
կազ մում ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան, դիս-
պան սե րա յին և հի վան դա նո ցա յին բժշկա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի մի ջո ցով անվ ճար դե ղո-

րայք ստա ցող շա հա ռու նե րը, ո րոնց թվա քա-
նակն ա ճել է մոտ 67,500 ան ձով: Էա պես ա ճել 
է նաև հղի նե րի նա խածննդ յան և հետծննդ յան 
հսկո ղութ յան ըն թաց քում ի րա կա նաց վող լա բո-
րա տոր-գոր ծի քա յին ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ-
յուն նե րի թի վը ՝ մոտ 173,000-ով:

Աղյուսակ 18. Առողջապահական կարիքին ուղղված բյուջետային ծրագրերի շահառուները

 Դա սիչ  Չա փո րո շիչ 2021 2022*

1207

 Սո ցիա լա պես ա նա պա հով և հա տուկ խմբե րում ընդգրկ ված նե րի բժշկա կան օգ նութ յան ծա ռա-
յութ յուն նե րից օգտ վե լու դեպ քե րի թիվ 259,873 182,707

Ստ ոմ ատ ոլ ոգ իակ ան բժշկակ ան օգն ությ ան գծով դեպք եր ի թիվ 102,636 100,000

Զի նծա ռա յո ղնե րի ն, ինչպե ս նաև փրկարա ր ծառա յո ղնե րի ն և նրա նց ընտա նի քի  անդա մնե րի ն 
բժշկակա ն օգնու թյա ն գծով ծառա յու թյու ննե րի ց օգտվե լու  դեպքե րի  թիվ 57,361 62,469

Պետ ական  հիմնար կների և կազ մակեր պությու նների աշխատ ողներ ի բժշկական  օգնու թյան 
գծով ծառայ ությու ններից  օգտվել ու դեպքեր ի թիվ 28,866 12,377

1099

Բնակ չության  առող ջության  առաջ նային  պահպան ման կազմակ երպու թյուններ ում գրանցված  
բնակչու թյան թիվ 3,077,381 2,940,000

Դպրոցու մ բժշկակա ն օգն ություն  և սպասա րկում ստացող աշակե րտների թ իվ 385,183 374,000

Անվճար և  արտոնյա լ պայմաննե րո վ դեղեր ս տանալ ու իրավու նք ունե ցո ղ անձանց ընդամեն ը 
թիվ 1,036,871 1,036,871

Հղիների  նա խածննդյան և հետծննդյան հս կողութ յան ընթացքու մ իրականա ցվո ղ լ աբորա տոր -
գ ործիք այ ին ախտորոշի չ հ ետազո տու թյ ուննե րի թի վ 701,232 874,000

Ախտորոշմա ն ճշ տման նպա տակով լաբ որատոր-գ ործիքա յի ն ախտորո շի չ հետազոտ ութ-
յուններ նեղ  մասնագիտաց ված  կենտրոններու մ , հետազոտու թյու նների թիվ  19 5,230 105,000

1188 Ամբուլատո ր- պոլիկլինի կա կան, դիսպանսերա յի ն և հիվանդանո ցա յին բժշկական հաս-
տատությու ննե րի միջոցով ա նվճար դեղորայք ստացող հիվ անդների թի վ 199,679 267,175

1200

Մանկաբա րձ ական բ ժշկական օ գնության ծառ այությու ննե րից օգտվելու դ եպքերի  թ իվ 51, 631 53,400

Երեխաների  բժ շկական օգ նության գծով  ծառայությու ններ ից օ գտվելու դեպք երի թիվ 8 9, 889 89,700

Մտավոր, հո գեկան (վարք ագծային), լ սողական, ֆիզ իկական (շա րժողական) և զարգացման 
այ լ խանգարումներ ով եր եխաների վե րակ ան գն ողական բ ուժ ման գծով ծառայությու նների ց 
օգտվ ելու դեպքե րի թիվ 

9 1, 782 92,969

1201 Շտապ բժշկա կան օգնության գ ծով  կանչ երի թիվ 57 1, 438 550,000

1191 Մարզեր ու ղե գրված բժիշկների թիվ  9 50

*Տարեկան ճ շտվ ած պլան` ինն ամիսների դ րու թյամբ 
Աղբ յուր՝ ՀՀ 2021թ. պետական բյու ջեի կատարման հա շվ ետվությու ն , Հ Հ 2022թ. պետական բյու ջեի ինն ամիսների կ ատ արման  հաշվ-

ետվություն և Տ ԶՀԿ հաշվարկներ

Ա յսպ իսով, բա զմաչափ աղքատ ությա ն վրա ուղղակիորեն ազդե ցությու ն  ու նեցող բյուջ ետային 



37Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն, www.EDRC.am

ծրա գրերի/միջոցա ռու մն եր ի ֆինանսավորմ ան ը 
2022 թվականին կու ղղվի ՀՀ պետական բյու ջեի 
17.2 տոկոսը կամ 382.0 մլրդ դրամ: Նկատ ենք, 
որ բազմաչափ աղք ատության ծ ախս երի կա- 

ռուց վածք ում գերակշռող կ շիռ  ունե ն կրթու թյան 
կարիքին ուղ ղված ռեսուրսները ՝ 35 .3 տոկոս, 
ինչպ ես նաև բնակչության հ իմն ական  կարիք-
ներին  ու ղղված ռեսուրսները ՝ 31 .1 տոկոս: 

Աղ յուսակ 19. Բազմաչափ աղքատության վրա ազդեցության պոտենցիալ ունեցող բյուջետային 
ֆինանսավորման ծավալները, 2020-2022թթ.

 Բազ մա չափ աղ քա տութ յան բնու թագ րեր 2020 2021 2022* 2022

մլն դ րամ տո կոս

 Հիմ նա կան կա րիք ներ 99,176 110,599 118,904 31.1

Բ նա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լա վում 27,979 29,426 34,619 9.1

Կր թութ յան կա րիք 103,998 108,875 134,785 35.3

Աշ խա տան քի և զ բաղ վա ծութ յան կա րիք 1,942 1,702 1,856 0.5

Ա ռող ջա պա հութ յան կա րիք 78,822 90,605 91,853 24.0

Ըն դա մե նը, մլն դ րամ 311,917 341,207 382,017 100

Ըն դա մե նը, տո կոս պե տա կան բյու ջեում 16.5 17.0 17.2

* Տա րե կան ճշտված պլան` ինն ա միս նե րի դրութ յամբ
Աղբ յուր՝ ՀՀ 2020թ. և 2021թ. պե տա կան բյու ջեի կա տար ման հաշ վետ վութ յուն, ՀՀ 2022թ. պե տա կան բյու-

ջեի ինն ա միս նե րի կա տար ման հաշ վետ վութ յուն և ՏԶՀԿ հաշ վարկ ներ

3.3. Համայնքային բյուջեները և աղքատության 
հաղթահարման պոտենցիալը

Ինչ պես ցույց է տա լիս հա մայն քա յին բյու ջե տա-
յին ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը, դրանց դի նա մի-
կան և կա ռուց ված քը, հա մայնք նե րին բնո րոշ է 
ե կա մուտ նե րի գե նե րաց ման ցածր տնտե սա կան 
պո տեն ցիալ:

Չ նա յած ընդ հա նուր առ մամբ հան րա պե տութ յու-
նում հա մայնք նե րի ամ փոփ ե կա մուտ նե րի ա ճը 
2022 թվա կա նին նա խա տես վում է, որ կհաս նի 
21.4 տո կո սի և կ կազ մի մոտ 209.5 մլրդ դ րամ, 
սա կայն ծրագ րի շա հա ռու մար զե րում այն ա ռա-
վել փոքր է՝ Լո ռու և Շի րա կի մար զե րում ա ճը 
կկազ մի հա մա պա տաս խա նա բար 4.8 և 2.4 տո-
կոս, իսկ Տա վու շում ե կա մուտ նե րը կնվա զեն 3.1 
տո կո սով (տե՛ս Աղ յու սակ 20): 

Մեկ շնչի հաշ վով հա մայն քա յին ե կա մուտ նե րի 
մա կար դա կը 2022 թվա կա նին ա ճել է հան րա պե-
տութ յան բո լոր մար զե րում, բա ցի Տա վու շից, որ-
տեղ ան կու մը կազ մել է 2.5 տո կոս: Ընդ հա նուր 

առ մամբ, Տա վու շի և Շի րա կի մար զե րը հանդ ի- 
սա նում են մեկ շնչի հաշ վով ա մե նա ցածր ե կա-
մուտ ներ գե նե րաց նող մար զե րը՝ Ա րա րա տի և 
Ար մա վի րի մար զե րից հե տո: Մի ջին հան րա-
պե տա կան մա կար դա կը մեկ շնչի հաշ վով հա-
մայն քա յին ե կա մուտ նե րի հան րա պե տութ յու նում 
կազ մում է 70,728 դրամ, ո րը նա խորդ տար վա 
մա կար դա կը գե րա զան ցում է 21.5 տո կո սով: Հա-
մե մա տութ յան հա մար նշենք, որ Եր ևա նում մեկ 
շնչի հաշ վով հա մայն քա յին ե կա մուտ նե րի մա-
կար դա կը կազ մում է մոտ 97,500 դրամ: 

Հա մայնք նե րի սե փա կան ե կա մուտ նե րի բա ժի նը 
ըն դա մե նը ե կա մուտ նե րի կա ռուց ված քում հան-
րա պե տութ յու նում կազ մում է 31.5 տո կոս, ին չը 
նա խորդ տար վա մա կար դա կը զի ջում է մոտ 2.0 
տո կո սա յին կե տով: Շա հա ռու մար զե րից Շի-
րա կի դեպ քում սե փա կան ե կա մուտ նե րի կշի ռը 
կազ մում է 32.5 տո կոս, իսկ Լո ռիում և Տա վու շում 
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հա մե մա տա բար ցածր են՝ հա մա պա տաս խա-
նա բար 26.4 և 26.7 տո կոս: Ն կա տենք, որ բո լոր 
ե րեք մար զե րում սե փա կան ե կա մուտ նե րի կշի ռը 
նա խորդ տար վա հա մե մա տութ յամբ դրսևո րել է 
ա ճի վար քա գիծ: Այս ցու ցա նի շով ևս շա հա ռու 
մար զերն աչ քի են ընկ նում սե փա կան ե կա մուտ-

30. Լոռու մարզի 2022թ. բյուջետային եկամուտներում Վանաձոր համայնքի եկամուտների մակարդակը վերցվել է 2021թ. փաստացի 
եկամուտներին հավասար, քանի որ Լոռու մարզի համայնքների բյուջետային եկամուտներում Վանաձոր համայնքի եկամուտների 
պլանավորումը բացակայում է՝ https://mtad.am/pages/budgetary-revenues-ra-communities։

նե րի ցածր մա կար դա կով՝ մաս նա վո րա պես Լո-
ռին և Տա վու շը: Ն կա տենք, որ ա ռա վել բարձր 
մա կար դակ են ա պա հո վում Ա րա րա տի, Ար մա-
վի րի և Կո տայ քի մար զե րը:

Աղյուսակ 20. Համայնքային բյուջեների ամփոփ եկամուտների կառուցվածքը, մլն դրամ

 Լո ռի  Տա վուշ  Շի րակ ՀՀ

2020 2021 202230 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Ըն դա մե նը 
ե կա մուտ ներ 10,252 11,343 11,890 4,980 5,817 5,634 9,741 10,738 10,997 154,028 172,466 209,452

 Սե փա կան 
ե կա մուտ ներ 2,313 2,799 3,136 1,013 1,343 1,506 2,267 2,876 3,578 46,270 57,839 66,012

 Պե տա կան  
բյու ջեից  

տրանս ֆերտ ներ
7,585 8,056 8,023 3,880 4,387 4,122 7,383 7,764 7,390 79,364 83,565 89,496

 Դո տա ցիա 5,829 6,587 6,328 2,991 3,738 3,768 5,732 6,498 6,467 58,427 64,594 64,347

 Սուբ վեն ցիա 1,756 1,469 1,695 888 650 353 1,651 1,266 922 20,937 18,971 25,149

Ար տա քին  
պաշ տո նա կան 

դրա մաշ նորհ ներ
8 11 57 2 7 0 1 6 8 357 370 2,190

Այլ ե կա մուտ ներ 346 477 674 85 80 6 90 92 21 28,037 30,692 51,754

2022 թվա կա նը՝ ա ռա ջին կի սամ յա կի դրութ յամբ տա րե կան ճշտված պլան
Աղբ յուր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ և ՏԶՀԿ հաշ վարկ ներ

Գծապատկեր 3. Մեկ շնչի հաշվով համայնքային 
ամփոփ եկամուտների մակարդակը և աճը

Գծապատկեր 4. Համայնքների սեփական 
եկամուտների կշիռը համայնքային ամփոփ 
եկամուտների կառուցվածքում, տոկոս

* 2022 թվականը՝ առաջին կիսամյակի դրությամբ տարեկան ճշտված պլան
Աղբյուր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ և ՏԶՀԿ հաշվարկներ

Դ րա մաշ նորհ նե րի կազ մում գե րակ շիռ մա սը՝ ա վե լի քան 97.6 տո կո սը կազ մում են ներ քին 
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դրա մաշ նորհ նե րը, այ սինքն՝ պե տա կան բյու-
ջեից հա մայնք նե րի բյու ջե նե րին տրա մադր վող 
դո տա ցիա նե րը և սուբ վեն ցիա նե րը: Ար տա քին 
դրա մաշ նորհ նե րի մա կար դա կը շատ փոքր է և 
կազ մում է ըն դա մե նը 2.2 մլրդ դ րամ, ո րը 2021 
թվա կա նի մա կար դա կը գե րա զան ցում է ա վե լի 
քան 6 ան գամ: 

Ներ քին դրա մաշ նորհ նե րին բա ժին է ընկ նում 
ըն դա մե նը հա մայն քա յին ե կա մուտ նե րի 42.7 տո-
կո սը, Եր ևա նի դեպ քում՝ 19.2 տո կո սը, մար զա յին 
մի ջին մա կար դա կը՝ 67.3 տո կոս է:

Ներ քին դրա մաշ նորհ նե րի կա ռուց ված քում գե-

րակշ ռում են դո տա ցիա նե րը, ո րոնց թե՛ ծա վա-
լը և թե՛ կշի ռը հան րա պե տութ յան մա կար դա կով 
նվա զել է: Սուբ վեն ցիա նե րի ծա վա լը դրսևո րում է 
հա կա ռակ մի տում: 2022 թվա կա նին պե տա կան 
բյու ջեից հա մայնք նե րին տրա մադր վող սուբ վեն-
ցիա նե րը կա ճեն մոտ 32.6 տո կո սով՝ կազ մե լով 
25.1 մլրդ դ րամ: Չ նա յած հան րա պե տա կան մի-
տումն ե րին, Շի րա կի և Տա վու շի մար զե րում սուբ-
վեն ցիա նե րի ծա վա լը նվա զել է հա մա պա տաս-
խա նա բար 27.2 և 45.6 տո կո սով: Լո ռիում սուբ-
վեն ցիա նե րի ծա վալն ա ճել է 15.4 տո կո սով: 

Գծապատկեր 5. Համայնքային ամփոփ բյուջեների ներքին դրամաշնորհների կառուցվածքը, 
2021 և 2022 թվականներ

*2022 թվականը՝ առաջին կիսամյակի դրությամբ տարեկան ճշտված պլան
Աղբյուր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ և ՏԶՀԿ հաշվարկներ

Ի տա րե րութ յուն 2022 թվա կա նին ՀՀ հա մայն-
քա յին բյու ջե նե րով պլա նա վոր ված մա կար դակ-
նե րի, ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից հաս տատ-
ված սուբ վեն ցիոն ծրագ րե րի հա մա ձայն 2022 
թվա կա նին սուբ վեն ցիոն ֆի նան սա վոր ման ծա-
վալ նե րը շա հա ռու մար զե րում զի ջում են 2019-
2021 թվա կան նե րի մի ջին տա րե կան մա կար-
դակ նե րը: 

Լո ռիում տար վա ըն թաց քում հաս տատ վել են 
700.6 մլն դ րամ ըն դա մե նը ար ժե քով ծրագ րեր, 
Շի րա կում՝ 490.7 մլն դ րամ, իսկ Տա վու շում՝ 551.4 
մլն դ րամ: Ն կա տենք, որ սուբ վեն ցիոն ծրագ րե րի 
ֆի նան սա վոր ման ա մե նա մեծ ծա վալ ներն ար ձա-
նագր վել են 2020 թվա կա նին ( Տե’ս Գ ծա պատ-
կեր 6):  
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Գ ծա պատ կեր 6. Պետական սուբվենցիաների (կապիտալ) ծավալների համեմատական՝ 2019-2022թթ., 
մլն. դրամ

*2022 թվականը 15.10.2022թ. դրությամբ
Աղբյուր՝ ՀՀ կառավարության որոշումներ և ՏԶՀԿ հաշվարկներ

Ի րա կա նաց վող սուբ վեն ցիոն ծրագ րերն ի րենց 
բնույ թով գե րա զան ցա պես բազ մա չափ աղ քա-
տութ յան կրճատ ման պո տեն ցիալ ու նեն: Լո-
ռիում և Շի րա կում 2022 թվա կա նին ի րա կա նաց-
վող ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր ման ա վե լի քան 
90 տո կո սը կա րե լի է հա մա րել բազ մա չափ աղ-
քա տութ յան վրա ազ դե ցութ յուն ու նե ցող ծրագ-
րեր: Տա վու շի դեպ քում ֆի նան սա վոր ված բո լոր 

ծրագ րերն այդ պի սին են: Ն կա տենք, որ բո լոր 
ե րեք մար զե րում այս ծրագ րե րի կա ռուց ված քում 
մեծ է հա մայն քա յին ճա նա պարհ նե րի կա ռուց-
մա նը և վե րա նո րոգ մա նը միտ ված ծրագ րե րի 
կշի ռը: Հետ ևում են փո ղո ցա յին լու սա վո րութ յան 
հա մա կար գե րի, խմե լու ջրի մա տա կա րար ման և 
ջ րա հե ռաց ման հա մա կար գե րի կա ռուց ման և նո-
րոգ ման ծրագ րե րը ( տե՛ս Աղ յու սակ 21):  

Աղյուսակ 21. Շահառու մարզերում իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերը,  
2021 և 2022 թվականներ, մլն դրամ

Ծ րագ րե րի ուղղ վա ծութ յու նը
 Լո ռի  Տա վուշ  Շի րակ

2021 2022* 2021 2022* 2021 2022*

Փ ող ոց այ ին լուս ավ որ ությ ան համ ակ արգ ի 
կառ ուց ում/նոր ոգ ում 135.6 102.1 5.1 172.6 41.5 39.6

Ճ ան ապ արհն եր ի կառ ուց ում/նոր ոգ ում 354.8 194.5 388.3 328.5 529.7 376.1

Խմե լ ու ջրամ ատ ակ ար արմ ան, ջրահ եռ-
ացմ ան համ ակ արգ ի կառ ուց ում/նոր ոգ ում 87.3 168.4 - 25.8 84.9 16.7

Շ ենք եր ի ընդհ ան ուր բաժն այ ին սեփ ակ ան-
ությ ան գույք ի նոր ոգ ում և էն երգ աարդյ ուն-
ավ ետ ությ ան բարձր աց ում

246.0 50.4 109.9 24.6 12.8 -

Բն ակ ավ այր եր ի գազ աֆ իկ աց ում 151.1 43.0 - - - 13.0

Մ իկր ոավտ ոբ ուսն եր ի ձեռքբ եր ում - - - - 441.0 -

Մ անկ ապ արտ եզն եր ի կառ ուց ում/նոր ոգ ում - 78.3 - - 93.0 -

Այլ 384.5 63.8 44.6 - 153.6 45.3

Ընդ ամե ն ը 1,359.3 700.6 548.0 551.4 1,356.4 490.7

*2022 թվակ ան ը 15.10.2022թ. դրությ ամբ

Աղբյ ուր՝ ՀՀ կառ ավ ար ությ ան որ ոշ ումն եր և ՏԶՀԿ հաշվ արկն եր
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Շ ահ առ ու մարզ եր ում համ այնք այ ին ծախս եր ի 
ամե ն ամե ծ գործ առ ակ ան ուղղ ությ ուն ը «Ընդ- 
հ ան ուր բնույթ ի հանր այ ին ծառ այ ությ ունն երն» 
են, որ ին ուղղվ ում է ծախս եր ի 25.5 տոկ ոս ը, 
համ ապ ատ ասխ ան հանր ապ ետ ակ ան մակ ար-
դ ակն ավ ել ի ցածր է և կ ազմ ում է 17.9 տոկ ոս: Ս ա 
նշան ակ ում է համ այնք այ ին ծախս եր ի մեծ մասն 
ուղղվ ում է համ անք ապ ետ ար ան ի պահպ անմա-
ն ը և հ ամ այնք այ ին ծառ այ ողնր ի աշխ ատ ա- 
վարձ եր ին: Պ ետք է նկատ ել, որ այս կշիռ ը վեր-  
ջին տար ին եր ին հիմն ակ ան ում նվազմ ան վարքա - 
գ իծ է դրսևոր ում: 

Հ աջ որդ ում են «Կրթ ությ ուն», «Բն ակ ար ան այ ին 
շին ար ար ությ ուն և կ ոմ ուն ալ ծառ այ ությ ունն եր» 
և «Տնտ ես ակ ան հար աբ եր ությ ունն եր» գործա-
ռ ակ ան ոլ որտն եր ը: Գր եթ ե բոլ որ մարզ եր ում 
տնտես ակ ան ոլ որտ ում կատ արվ ող ծախս եր ը 

գեր ազ անց ապ ես ուղղվ ում են տրանսպ որտ 
խմբին: Կրթ ությ ան ծախս եր ի դեպք ում ծախս եր ի 
գեր ակշ իռ մասն ուղղվ ում է նախ ադպր ոց ակ ան 
կրթությ ան ը: 

Շ ահ առ ու մարզ եր ի համ այնքն եր ում սոց իալ ա- 
կ ան ծրագր եր իր ակ ան ացմ անն ուղղվ ող բյուջե-  
տ այ ին ռես ուրսն եր ը կազմ ում են մոտ 1 տոկոս, 
առ ողջ ապ ահ ակ ան ծրագր եր համ այնքն եր ի 
կողմի ց գրեթ ե չեն իր ակ ան ացվ ում: Տ ավ ուշ ի 
մարզ ում մեծ է կրթակ ան ծրագր եր ին ուղղվող 
բյուջ ետ այ ին ծախս եր ի մասն աբ աժ ին ը՝ 30.5 
տոկ ոս, միևն ույն ժամ ան ակ փոքր է տնտեսա-
կան ծրագր եր ի մասն աբ աժ ին ը: Շ իր ակ ում և 
Լ ոռ իում կառ ուցվ ածք ը տարբ երվ ում է Տ ավ ուշ ից: 
Այս մարզ եր ում համե մ ատ աբ ար մեծ է տնտեսա-
կ ան ծրագր եր ին ուղղվ ող ռես ուրսն եր ի մասն ա-
բ աժ ին ը:

Աղյուսակ 22. Համայնքային բյուջեների ամփոփ ծախսերի կառուցվածքը, տոկոս
  Լո ռի  Տա վուշ  Շի րակ ՀՀ
 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Ըն դա մե նը ծախ-
սեր 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 Սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նութ յուն 2.0 1.1 0.9 1.7 1.4 1.0 2.5 1.5 1.1 2.2 1.7 1.3

Կր թութ յուն 25.3 23.2 18.2 29.8 29.4 30.5 16.8 16.6 17.5 36.0 31.6 26.6
 Նա խադպրո ցա-
կան կրթութ յուն 52.5 58.1 71.9 69.1 70.2 62.6 71.3 75.1 76.6 39.2 45.6 46.9

Ա ռող ջա պա հութ-
յուն 0.0 0.0 0.1 0.0     0.0 0.3 0.3 0.4

 Հան գիստ, մշա-
կույթ և կ րոն 9.8 9.6 11.4 6.6 6.6 7.8 16.1 15.9 14.0 6.4 6.6 6.2

Բ նակ. շի նա րա-
րութ յուն և կո մու-
նալ ծա ռա յութ-

յուն ներ
13.6 15.3 16.9 6.9 11.0 15.7 8.3 11.2 10.9 9.7 9.4 10.5

Տն տե սա կան հա-
րա բե րութ յուն ներ 9.6 14.0 19.4 12.0 8.0 5.4 16.6 22.1 19.4 7.8 14.0 20.9

Գ յու ղատն տե-
սութ յուն 11.9 26.1 10.7 2.2 15.4 16.1 9.4 7.2 5.0 18.2 10.7 7.0

 Վա ռե լիք և  է ներ-
գե տի կա 16.1 12.1 6.4 0.0 0.0 0.0 4.7 5.7 1.1 9.0 12.2 8.6

Տ րանս պորտ 129.1 120.8 108.5 176.4 228.6 247.7 113.7 122.4 101.2 247.3 198.6 113.4
Շր ջա կա միջա-

վայ րի պաշտ պա-
նութ յուն

8.3 9.7 5.6 13.7 13.8 10.0 8.2 7.2 7.6 12.2 10.9 9.9

Ընդ հանուր բնույ-
թի հանրա յին 

ծա ռա յութ յուն ներ
31.2 27.1 25.5 29.0 29.5 24.2 31.0 25.2 26.7 22.2 21.0 17.9

Այլ 0.1 0.0 2.2 0.3 0.2 5.4 0.4 0.2 2.8 3.2 4.5 6.3
Ըն դա մե նը ծախ-
սեր, մլն դ րամ 9,118.1 11,641.5 10,142.2 4,819.4 5,523.3 6,858.4 8,503.3 11,151.0 13,255.0 132,479.4 173,106.0 247,652.0

* 2022 թվա կա նը՝ ա ռա ջին կի սամ յա կի դրութ յամբ տա րե կան ճշտված պլան
Աղբ յուր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ և ՏԶՀԿ հաշ վարկ ներ
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ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ՍՈՑԻԱԼ- 
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ 
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ



43 Բյուջետային քաղաքականություններ և բնակչության բարեկեցություն

4.1. Ժողովրդագրություն

Լո ռու, Շի րա կի և Տա վու շի մար զե րում կենտ րո-
նա ցած է ՀՀ բնակ չութ յան 19 տո կո սը կամ մար-
զա յին բնակ չութ յան 30 տո կո սը։ Լո ռու բնակ-

չութ յու նը կազ մում է հան րա պե տութ յան բնակ-
չութ յան 7.2 տո կո սը, Շի րա կի նը՝ 7.8 տո կո սը, 
իսկ Տա վու շի նը՝ 4.1 տո կո սը: 

Գծապատկեր 7. ՀՀ բնակչության բաշխում ըստ ՀՀ մարզերի և քաղաք Երևանի, 2021 թվականի 
տարեսկզբի դրությամբ, 1000 մարդ

Աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, ժողովրդագրական տվյալների բազա

Շա հա ռու մար զե րում բնակ չութ յան գեն դե րա յին 
և տա րի քա յին բաշ խումն երն էա պես տար բեր 
չեն: Ընդ ո րում, հե տա զո տութ յան արդ յունք նե-

րը գրե թե հա մընկ նում եմ ՀՀ ՎԿ կող մից հրա-
պա րակ վող պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յան 
տվյալ նե րի հետ։ 

Գծապատկեր 8. Լոռու, Շիրակի և Տավուշի մարզերի բնակչության բաշխում ըստ սեռի

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն, ՀՀ ՎԿ ժողովրդագրական տվյալների բազա
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Ե րեք մար զե րի բնակ չութ յան կա ռուց ված քում 
գե րակշ ռում են մինչև 18 տա րե կան նե րը, ինչ պես 
նաև՝ 31-45 տա րե կան նե րը։ Գեն դե րա յին բաշ-

խու մը գրե թե հա վա սա րա չափ է՝ կա նայք փոքր-
ինչ ա վե լի շատ են, քան տղա մար դիկ։

Գծապատկեր 9. Լոռու, Շիրակի և Տավուշի մարզերի բնակչության բաշխում ըստ տարիքի և սեռի, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն, ՀՀ ՎԿ՝ ժողովրդագրական տվյալների բազա

Հա մա ձայն հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի՝ մի-
ջին ՏՏ-ն կազմ ված է 4.2 ան դա մից, մաս նա վո-
րա պես՝ Լո ռիում 3.9 ան դա մից, Շի րա կում 4.0 
ան դա մից և Տա վու շում 4.6 ան դա մից։ Ե րե խա ու-
նե ցող ՏՏ-նե րը կազ մում են ըն դա մե նը ՏՏ-ների 

53.5 տո կո սը, ո րոն ցում հաշվ վում է մի ջի նում 1.9 
ե րե խա: Եր կու և  ա վե լի ե րե խա ու նե ցող ՏՏ-նե րը 
կազ մում են ՏՏ-նե րի ըն դա մե նը 34.8 տո կո սը: 
Ընդ ո րում, նման ՏՏ-նե րը գե րակշ ռում են Տա-
վու շի մար զում՝ 40.4 տո կոս:

Աղյուսակ 23. Լոռու, Շիրակի և Տավուշի մարզերի ՏՏ-ների կառուցվածքը, տոկոս

 Լո ռի  Շի րակ  Տա վուշ Ըն դա մե նը

ՏՏ ան դամ ե րի քա նակ
ՏՏ ան դամն ե րի մի ջին թիվ 3.9 4.0 4.6 4.2
ՏՏ-ում ե րե խա նե րի մի ջին թիվ 1.9 1.9 1.9 1.9
Ե րե խա նե րի առ կա յութ յուն
Ե րե խա ու նե ցող ՏՏ-ներ 49.1 48.4 63.1 53.5
1 ե րե խա ու նե ցող ՏՏ-ներ 17.2 16.3 22.7 18.7
2 և  ա վե լի ե րե խա ու նե ցող ՏՏ-ներ 31.9 32.1 40.4 34.8
 Ծե րե րի առ կա յութ յուն
 Ծեր ու նե ցող ՏՏ-ներ 52.5 52.5 51.5 52.2
1 ծեր ու նե ցող ՏՏ-ներ 38.5 35.3 33.0 35.6
2 և  ա վե լի ծեր ու նե ցող ՏՏ-ներ 14.1 17.2 18.5 16.6
 Միայն ծե րե րից բաղ կա ցած ՏՏ-ներ 14.9 12.6 7.5 11.7
 Հաշ մա դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց (ՀԱ) առ կա յութ յուն
ՀԱ ու նե ցող ՏՏ-ներ 21.6 24.0 30.7 25.4
1 ՀԱ ու նե ցող ՏՏ-ներ 17.8 21.1 26.6 21.8
2 և  ա վե լի ՀԱ ու նե ցող ՏՏ-ներ 3.8 2.9 4.1 3.6
Ըն դա մե նը գոր ծա զուրկ ներ 100.0 100.0 100.0 100.0

*ե րե խա՝ մինչև 16 տա րե կան, ծեր՝ 63 տա րե կան և բարձր
Աղբ յուր՝ ՏԶՀԿ, Բ3 հե տա զո տութ յուն
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Միայն տա րեց նե րից բաղ կա ցած ՏՏ-նե րը կազ-
մում են շա հա ռու մար զե րի ՏՏ-նե րի 11.7 տո կո սը: 
Ընդ ո րում, այս ՏՏ-նե րի կշի ռը փոքր է Տա վու շի 
մար զում՝ 7.5 տո կոս և գ րե թե կրկնա կի մեծ՝ Լո-

31. Գործազուրկ են համարվել «աշխատուժ» տնտեսական կատեգորիային պատկանող այն անձիք, ովքեր իրենց համարել են գործազուրկ` 
անկախ վերջին ամսվա ընթացքում աշխատանք փնտրելու հանգամանքից։ 

ռու մար զում՝ 14.9 տո կոս: Հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձիք ու նե ցող ՏՏ-նե րը կազ մում են 
25.4 տո կոս: 

4.2. Կր թա մա կար դակ

Բ նակ չութ յան կրթա մա կար դա կը հա մե մա տա-
բար բարձր է Շի րա կի մար զում՝ բարձ րա գույն 
կրթութ յուն ու նի 6 տա րե կա նից բարձր բնակ-
չութ յան 18.0 տո կո սը: Լո ռու և Տա վու շի դեպ քում 
բարձ րա գույն կրթութ յուն ու նե ցող նե րը կազ մում 
են բնակ չութ յան հա մա պա տաս խա նա բար 14.1 և 
14.7 տո կո սը: Մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ-
յուն ու նե ցող նե րը գե րակշ ռում են Տա վու շի մար-

զում՝ 21.5 տո կոս, իսկ Շի րա կում և Լո ռիում կազ-
մում են հա մա պա տաս խա նա բար 17.6 և 17.2 տո-
կոս:

Բո լոր ե րեք մար զե րում կա նանց կրթա մա կար-
դակն ա վե լի բարձր է. կա նանց շրջա նում մի ջին 
մաս նա գի տա կան և բարձ րա գույն կրթութ յուն 
ու նե ցող նե րի կշի ռը գե րա զան ցում է տղա մարդ-
կանց միև նույն ցու ցա նի շը:

Գծապատկեր 10. Բնակչության կրթամակարդակն ըստ մարզերի և ըստ սեռի   (6 տարեկանից բարձր 
բնակչություն)

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ, Բ3 հետազոտություն

4.3. Գործազրկություն և զբաղվածություն

Գոր ծազր կութ յան մա կար դա կը հա մե մա տա բար 
ցածր է Շի րա կի մար զում՝ 24.7 տո կոս, Լո ռիում և 
Տա վու շում ար ձա նագր վել է միև նույն մա կար դա-
կը՝ 27.1 տո կոս: 

Գոր ծա զուրկ նե րի31 19.4 տո կոսն ու նի բարձ րա-
գույն կրթութ յուն, 24.1 տո կո սը մի ջին մաս նա գի-
տա կան, իսկ մնա ցած 56.4 տո կո սը՝ միջ նա կարգ 
կրթութ յուն: Ն կա տենք, որ չնա յած գոր ծազր կութ-
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յան մա կար դա կը հա մե մա տա բար ցածր է բարձ-
րա գույն կրթութ յուն ու նե ցող նե րի մոտ, այ նու ա-
մե նայ նիվ, նրանց 22.6 տո կո սը գոր ծա զուրկ են: 
Մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ յուն ու նե ցող նե-

րի գոր ծազր կութ յան մա կար դա կը 25.8 տո կոս է, 
իսկ միջ նա կարգ կրթութ յուն ու նե ցող նե րի դեպ-
քում հա մե մա տա բար ա վե լի բարձր է՝ 28.7 տո-
կոս (տե՛ս Աղ յու սակ 24)։

Գծապատկեր 11. Գործազրկության մակարդակն ըստ շահառու մարզերի, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Աղյուսակ 24. Գործազուրկների դեմոգրաֆիական և կրթական կառուցվածքը, տոկոս
Լոռի Շիրակ Տավուշ Ընդամենը

Կրթամակարդակ
Բարձրագույն 17.9 20.6 19.8 19.4
Միջին մասնագիտական 21.8 23.6 26.4 24.1
Միջնակարգ 60.3 55.9 53.8 56.4
Գենդերային կառուցվածք
Տղամարդ 25.7 20.6 25.7 24.1
Կին 74.3 79.4 74.3 75.9
Տարիքային կառուցվածք
17-30 32.0 30.1 33.6 32.0
31-45 37.8 38.1 41.3 39.3
46-55 14.8 14.5 12.5 13.8
56-62 14.3 16.5 11.3 13.8
63+ 1.2 0.8 1.3 1.1

Ընդամենը գործազուրկներ 100.0 100.0 100.0 100.0
 

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Գոր ծա զուրկ նե րի թվա քա նա կում գե րակշ ռում է 
մինչև 45 տա րե կան բնակ չութ յու նը։ Մաս նա վո-
րա պես, գոր ծա զուրկ նե րի 32 տո կո սը 17-30 տա-
րի քա յին խմբի բնակ չութ յունն է, իսկ 39.3 տո կո-
սը՝ 31-45 տա րի քա յին խմբի բնակ չութ յու նը: 

Գոր ծա զուրկ նե րի գե րակ շիռ մա սը՝ 75.9 տո կո սը 
կին է, իսկ 24.1 տո կո սը՝ տղա մարդ: Կա նանց և 
տ ղա մարդ կանց գոր ծազր կութ յան մա կար դա կը 
հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում է 35.7 և 14.4 
տո կոս:

Գոր ծազր կութ յան մա կար դակն ա մե նա ցած րը 
Շի րա կի գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում է՝ 16.7 
տո կոս, իսկ ա մե նա բարձ րը՝ Լո ռու քա ղա քա յին 
բնա կա վայ րե րում՝ 37.7 տո կոս։ 

Կա նանց գոր ծազր կութ յան ա մե նա բարձր մա-
կար դա կը ար ձա նագր վել է Տա վու շում, իսկ տղա-
մարդ կանց գոր ծազր կութ յան ա մե նա ցածր մա-
կար դա կը՝ Շի րա կում: 

Շահառու մարզերում զբաղվածության միջին 
մակարդակը կազմում է 53 տոկոս:

27.1
24.7

27.1
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Աղյուսակ 25. Գործազրկության մակարդակն ըստ բնակչության առանձին խմբերի, տոկոս 
(փակագծերում՝ ստանդարտ սխալի մակարդակներն են)

Լոռի Շիրակ Տավուշ Ընդամենը

Գյուղ 19.1 (± 2.41) 16.7 (± 2.30) 25.3 (± 2.18) 20.7 (± 1.32)
Քաղաք 37.7 (± 2.58) 35.7 (± 2.58) 29.4 (± 2.38) 33.8 (± 1.45)
Տղամարդ 16.7 (± 2.57) 12.0 (± 2.48) 14.7 (± 2.32) 14.4 (± 1.42)
Կին 34.5 (± 2.42) 34.0 (± 2.39) 38.3 (± 2.23) 35.7 (± 1.35)
Բարձրագույն 23.9 (± 4.89) 19.6 (± 4.23) 24.6 (± 4.40) 22.6 (± 2.59)
Միջին մասնագիտական 26.8 (± 4.42) 25.1 (± 4.29) 25.6 (± 3.64) 25.8 (± 2.35)
Միջնակարգ 28.6 (± 2.71) 27.7 (± 2.74) 29.7 (± 2.68) 28.7 (± 1.57)

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Գծապատկեր 12. Զբաղվածության մակարդակն ըստ շահառու մարզերի, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Մեծ է սե փա կան գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն-
նե րում և պե տա կան/հա մայն քա յին հիմն արկ նե-
րում զբաղ ված նե րի կշի ռը՝ հա մա պա տաս խա նա-
բար 35.2 և 30.5 տո կոս: Ընդ ո րում, սե փա կան 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յու նում զբաղ վա ծութ-
յու նը բարձր է մաս նա վո րա պես Լո ռու մար զում 

(41.0 տո կոս), ինք նազ բաղ վա ծութ յու նը հա մե-
մա տա բար բարձր է Շի րա կում (14.1 տո կոս), իսկ 
պե տա կան/հա մայն քա յին հիմն արկ նե րում և  այլ 
մաս նա վոր հատ վա ծում զբաղ վա ծութ յու նը՝ Տա-
վու շում (33.8 տո կոս և 21.2 տո կոս): 

27.1 54.0 53.7
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Աղյուսակ 26. Զբաղվածների բաշխումը, տոկոս
Լոռի Շիրակ Տավուշ Ընդամենը

Զբաղվածություն
Ինքնազբաղված 5.8 14.1 13.4 11.4
Ձեռներեց/գործատու 4.0 2.3 3.7 3.3
Սեփական գյուղ. տնտ. զբաղված 41.0 38.5 27.7 35.2
Ոչ սեփական գյուղ. տնտ. զբաղված 3.0 0.7 0.4 1.2
Այլ մասնավոր հատված 17.2 16.3 21.2 18.4
Պետական/համայնքային հիմնարկ 29.0 28.1 33.8 30.5
Գենդերային կառուցվածք
Տղամարդ 47.7 49.5 55.4 51.2
Կին 52.3 50.5 44.6 48.8
Տարիքային կառուցվածք
1532-30 15.6 17.9 18.0 17.3
31-45 35.5 34.8 34.8 35.0
46-55 17.9 17.4 18.6 18.0
56-62 15.1 14.7 13.9 14.5
63+ 15.8 15.1 14.8 15.2
Ընդամենը զբաղվածներ 100.0 100.0 100.0 100.0

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

32. 2020 թվականից ի վեր ՀՀ ՎԿ կողմից ՀՀ աշխատուժի հետազոտությունում որպես «աշխատանքային տարիքի բնակչություն» է 
դիտարկվում 15 և բարձր տարիքի բնակչությունը՝ առանց վերին շեմի։

Զ բաղ ված նե րի թվա քա նա կում գե րակշ ռում է 31-
45 տա րի քա յին խմբի բնակ չութ յու նը՝ 35 տո կոս, 
ո րին հա ջոր դում են 46-55 տա րի քա յին խում բը՝ 
18 տո կոս, և 15-30 տա րի քա յին խում բը՝ 17.3 տո-
կոս։

Ընդ հա նուր առ մամբ, զբաղ ված նե րի թվում գե-
րակշ ռում են տղա մար դիկ՝ կազ մե լով 51.2 տո-
կոս: Լո ռիում և Շի րա կում զբաղ ված նե րի կա-
ռուց ված քում կա նայք գե րակշ ռում են, իսկ Տա-
վու շում հա կա ռակ դրսևո րումն է՝ տղա մար դիկ 
կազ մում են զբաղ ված նե րի 55.4 տո կո սը: 

Գծապատկեր 13. Կանանց զբաղվածությունն ըստ ոլորտների, տոկոս ընդամենը զբաղված կանանց 
նկատմամբ

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն
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4.4. Միգրացիա

Ու սումն ա սիր ված ՏՏ-նե րի 21.2 տո կո սում կան 
միգ րանտ ներ: Ընդ ո րում, ՏՏ-նե րից 4.5 տո կո-
սում միգ րանտ են հան դի սա նում ՏՏ եր կու և  

ա վե լի ան դամ: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, միգ րանտ են հան դի սա ցել 
շա հա ռու մար զե րի բնակ չութ յան 6.6 տո կո սը:

Գծապատկեր 14. Միգրացիան ըստ շահառու մարզերի

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Միգ րանտ նե րի 90 տո կո սը հան դի սա նում են 
ար տա քին միգ րանտ ներ: Դե պի ար տեր կիր միգ-
րա ցիա յի բարձր ցու ցա նի շով ա ռանձ նա նում է 
Շի րա կի մար զը՝ 8.3 տո կոս, Լո ռիում և Տա վու-
շում նույն ցու ցա նի շը հա մա պա տաս խա նա բար 
կազ մում է 6.7 և 3.1 տո կոս: 

Կա նայք կազ մում են միգ րանտ նե րի 13.1 տո կո-
սը: Մաս նա վո րա պես, ներ քին միգ րա ցիա յի դեպ-
քում միգ րանտ նե րի 23.1 տո կոսն են կա նայք, 

իսկ ար տա քի նի դեպ քում՝ 12.0 տո կո սը:

Միգ րանտ նե րի մեծ մա սը՝ 64.9 տո կո սը 18-45 
տա րի քա յին խմբում են (28.4 տո կո սը 18-30 տա-
րի քա յին խմբում, 36.5 տո կո սը 31-45 տա րի քա-
յին խմբում): Ընդ ո րում, ե թե ներ քին միգ րա ցիա-
յի դեպ քում գե րակշ ռում են 18-30 տա րե կան նե-
րը՝ 47.7 տո կո սը, ա պա ար տա քին միգ րա ցիա յի 
դեպ քում՝ 31-45 տա րե կան նե րը՝ 37.8 տո կոս:

Աղյուսակ 27. Միգրանտների սեռատարիքային բաշխումը, տոկոս
Լոռի Շիրակ Տավուշ Ընդամենը

Միգրացիայի ուղղությունը (տոկոս բնակչության նկատմամբ)
Միգրացիա 7.3 9.2 3.6 6.6
Ներքին 0.6 0.9 0.5 0.7
Արտաքին 6.7 8.3 3.1 5.9
Գենդերային կառուցվածք (տոկոս միգրանտների նկատմամբ)

Ներքին
Տղամարդ 55.6 85.7 84.2 76.9
Կին 44.4 14.3 15.8 23.1

Արտաքին
Տղամարդ 86.8 90.6 83.8 88.0
Կին 13.2 9.4 16.2 12.0
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Տարիքային կառուցվածք (տոկոս միգրանտների նկատմամբ)

Ներքին

18-30 44.4 50.0 47.4 47.7
31-45 27.8 25.0 21.1 24.6
46-55 11.1 14.3 10.5 12.3
56-62 11.1 3.6 21.1 10.8
63+ 5.6 7.1 0.0 4.6

Արտաքին

Մինչև 18 3.4 1.5 4.5 2.7
18-30 27.0 28.1 20.7 26.3
31-45 37.7 35.2 44.1 37.8
46-55 21.6 20.6 16.2 20.1
56-62 5.9 11.6 5.4 8.4
63+ 4.4 3.0 9.0 4.6

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

4.5. Եկամուտներ և բարեկեցություն 

 Պաշ տո նա կան տվյալ նե րով 2021 թվա կա նին 
աղ քա տութ յան մա կար դա կը հան րա պե տութ յու-
նում նվա զել է 0.5 տո կո սա յի կե տով և 27.0 տո-
կո սից դար ձել է 26.5 տո կոս: Շա հա ռու մար զե-
րում աղ քա տութ յան մա կար դա կի տա տա նումն ե-

րը բա վա կա նա չափ մեծ են: Լո ռիում, Շի րա կում 
և Տա վու շում աղ քա տութ յան մա կար դա կը հա մա-
պա տաս խա նա բար կազ մել է 21.8, 46.9 և 38.2 
տո կոս, ընդ ո րում բո լոր ե րեք մար զե րում աղ քա-
տութ յու նը խո րա ցել է։

Գծապատկեր 15. Աղքատության մակարդակն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևանի, 2019-2021թթ., տոկոս

Աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2021
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Ընդ հա նուր առ մամբ, հան րա պե տութ յան մար-
զե րում աղ քա տութ յան մա կար դա կի ստան դարտ 

33. Երևան և մարզեր:

շե ղու մը33 2019-2021 թվա կան նե րին   նա խորդ 
տա րի նե րի հա մե մա տութ յամբ կտրուկ ա ճել է։

Գծապատկեր 16. Աղքատության մակարդակի ստանդարտ շեղումը 2015-2021 թվականներին,  
տոկոսային կետ

Աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ և ՏԶՀԿ հաշվարկներ

Հարց ված նե րի սուբ յեկ տիվ գնա հա տա կան նե րի 
հա մա ձայն, աղ քա տութ յան մա կար դա կը Շի րա-
կում և Տա վու շում ա վե լի ցածր է: 2020 թվա կա-
նին ի րենց աղ քատ են հա մա րել Լո ռու տնա յին 
տնտե սութ յուն նե րի 20.2 տո կո սը, Շի րա կի՝ 14.2 
տո կո սը, և Տա վու շի՝ 22.2 տո կո սը։ 

Հա մա ձայն մեկ շնչի հաշ վով ՏՏ-նե րի ե կա մուտ-
նե րի բաշխ ման կո րե րի, Լո ռու մար զում գե-
րակշ ռում է հա մե մա տա բար ցածր ե կամ տա յին 
խմբում գտնվող բնակ չութ յու նը: Լո ռու ՏՏ-նե րի 
56.5, իսկ բնակ չութ յան՝ 69.7 տո կո սի դեպ քում 
ե կա մուտ նե րը չեն գե րա զան ցում 45,000 դրա մը: 

Նույն ցու ցա նի շը Շի րա կում և Տա վու շում հա մա-
պա տաս խա նա բար կազ մում է 49.8 և 47.8 տո-
կոս:

Մեկ շնչի հաշ վով ե կա մուտ նե րը գե րա զան ցում 
են 90,000 դրա մը Լո ռու ՏՏ-նե րի միայն 6.7 տո-
կո սի, իսկ բնակ չութ յան 4.4 տո կո սի դեպ քում: 
Շի րա կում նույն ցու ցա նիշ նե րը կազ մում են 10.6 
և 8.2 տո կոս, իսկ Տա վու շում՝ 11.1 և 7.5 տո կոս: 

Կո րե րը նաև վկա յում են Լո ռիում ան հա վա սա-
րութ յան հա մե մա տա բար ցածր մա կար դա կի 
մա սին:

Գծապատկեր 17. Մեկ շնչի հաշվով եկամուտների բաշխման կորերը
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 Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ, Բ3 հետազոտություն

Հարկ է նկա տել, որ տնա յին տնտե սութ յուն նե-
րի գնա հա տա կան նե րով, աղ քա տութ յու նը 2021 
թվա կա նին բո լոր ե րեք մար զե րում խո րա ցել է։ 
Ի րենց աղ քատ կամ ծայ րա հեղ աղ քատ գնա հա-
տած ՏՏ-նե րի կշի ռը Լո ռիում ա ճել է 5.8, Շի րա-

կում՝ 1.0, իսկ Տա վու շում՝ 4.5 տո կո սա յին կե տով: 
Զու գա հեռ նվա զել են ի րենց «ա պա հով ված» հա-
մա րող ՏՏ-նե րը՝ Լո ռիում՝ 1.3, Շի րա կում՝ 0.6, 
իսկ Տա վու շում՝ 2.5 տո կո սա յին կե տով: 

Գծապատկեր 18. Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի սուբյեկտիվ ինքնագնահատականներ, 
տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ, Բ3 հետազոտություն

ՏՏ-նե րի կեն սա մա կար դա կի վատ թա րա ցումն 
ու ղեկց վել է և՛ ե կա մուտ նե րի մե ծութ յան կրճատ-
մամբ, և՛ պարտ քա յին պար տա վո րութ յուն նե րի 
ա ճով։ Լո ռիում ՏՏ-նե րի 34.2 տո կո սի դեպ քում 
ե կա մուտ նե րը կրճատ վել են, 31.9 տո կո սի դեպ-
քում՝ ա վե լա ցել են պարտ քա յին պար տա վո րութ-
յուն նե րը։ Միև նույն ժա մա նակ, ՏՏ-նե րի 6.7 տո-
կո սը նշել է ե կա մուտ նե րի ա ճի, իսկ 15.7 տո կո սը՝ 

պարտ քա յին պար տա վո րութ յուն նե րի կրճատ-
ման մա սին: 

Ե կա մուտ նե րի աճ և պարտ քա յին պար տա վո-
րութ յուն նե րի կրճա տում ար ձա նագ րած ՏՏ-նե րի 
կշի ռը հա մե մա տա բար մեծ է Շի րա կի և Տա վու շի 
մար զե րում: Ընդ ո րում, Տա վու շում դրա կան մի-
տումն երն ա վե լի էա կան են: 

2021

2020

2021

2020

6.5%

2.5%

19.6%

17.7%

64.9%

69.5%

9.0%

10.3%

1.1%

1.1%

14.2%

13.1%

72.8%

73.2%

11.9%

12.5%

6.5%

4.7%

20.2%

17.5%

64.2%

66.2%

9.1%

11.6%

2021

2020

69.7%

25.9%

3.0% 1.3% 0.1%

45
00

0

45
00

0-
90

00
0

90
00

0-
13

50
00

13
50

00
-

18
00

00

18
00

00

62.0%

29.8%

6.1% 1.6% 0.6%

45
00

0

45
00

0-
90

00
0

90
00

0-
13

50
00

13
50

00
-

18
00

00

18
00

00

56.3%

36.2%

6.0%
1.0% 0.5%

45
00

0

45
00

0-
90

00
0

90
00

0-
13

50
00

13
50

00
-

18
00

00

18
00

00



53 Բյուջետային քաղաքականություններ և բնակչության բարեկեցություն

Գծապատկեր 19. Տնային տնտեսությունների եկամուտների և պարտքի մեծության փոփոխության 
գնահատականները, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Ընդ հա նուր առ մամբ, Լո ռու, Տա վու շի և Շի րա կի 
բնակ չութ յու նը ծան րա բեռն ված է պարտ քա յին 
պար տա վո րութ յուն նե րով։ Տ նա յին տնտե սութ-
յուն նե րի 65.6 տո կոսն ու նեն վար կա յին կամ 
պարտ քա յին տար բեր պար տա վո րութ յուն ներ: 
Ընդ ո րում, մեկ ՏՏ հաշ վով պարտ քա յին պար-

տա վո րութ յուն նե րի մի ջին մե ծութ յու նը կազ մում է 
մոտ 1.85 մի լիոն դրամ: Թեև պարտ քեր ու նե ցող 
ՏՏ-ներն ա ռա վել շատ են Տա վու շում՝ 75.0 տո-
կոս, սա կայն պարտ քի մի ջին մե ծութ յու նը ա վե լի 
բարձր է Շի րա կում՝ մոտ 2.2 մլն դ րամ:

Գծապատկեր 20. Պարտքային պարտավորություններ ունեցող տնային տնտեսությունների կշիռը և 
պարտքի միջին մեծությունը

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն
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Պարտ քե րի և վար կա յին պար տա վո րութ յուն նե-
րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը բազ մա զան են։ 
Ա ռա վել հա ճախ հան դի պող պատ ճառ ներն են 
ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րը, բնա կա տե ղի կա-
ռուց ման/ձեռք բեր ման/վե րա նո րոգ ման ծախ սե-
րը, կեն ցա ղա յին տեխ նի կա յի ձեռք բե րու մը, գյու-
ղատն տե սա կան և կր թա կան ծախ սե րը, հա ճախ 
նաև՝ ըն թա ցիկ ծախ սե րը:

Առ կա պարտ քի սպա սարկ ման բե ռը ա վե լի ծանր 
են գնա հա տում Լո ռու մար զում՝ ՏՏ-նե րի 44.9 
տո կո սը: Շի րա կի և Տա վու շի մար զե րում ՏՏ-ների 
հա մա պա տաս խա նա բար 29.8 և 26 տո կոսն է 
նշել, որ պարտ քի բե ռը ծանր է և չի կա րո ղա նում 
սպա սար կել։

Գծապատկեր 21. Պարտքի սպասարկման կարողության սուբյեկտիվ գնահատականներ, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը վկա յում են, 
որ շա հա ռու մար զե րի ՏՏ-նե րի մոտ 29 տո կո-
սը թերսն վում է, նրանք «ընդ հան րա պես» կամ 
«գրե թե» չեն կա րո ղա նում ա պա հո վել ի րենց ՏՏ 
սննդի ծախ սե րը: Ի րա վի ճա կը հա մե մա տա բար 

ա վե լի սուր է Լո ռու մար զում, ո րի գյու ղա կան հա-
մայնք նե րում սննդի ծախ սե րը «ընդ հան րա պես» 
կամ «գրե թե» չեն կա րո ղա նում բա վա րա րել ՏՏ-
նե րի 37.6 տո կո սը, իսկ քա ղա քա յին բնա կա վայ-
րե րում՝ 35.9 տո կո սը։

Գծապատկեր 22. Սննդի ծախսերի ապահովման սուբյեկտիվ գնահատականներ, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն
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ՏՏ-նե րի մոտ 55 տո կո սը «ընդ հան րա պես» կամ 
«գրե թե» չի հո գում ըն տա նե կան մի ջո ցա ռումն ե-
րի մաս նակ ցութ յան, իսկ 51 տո կո սը՝ ՏՏ ան դամ-
նե րի ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րը: Հա գուս տի և  

34. ՏՏ 1 շնչի հաշվով մինչև 45,000 դրամ ամսական եկամուտ ունեցող ՏՏ-ներ։

ոչ պա րե նա յին ապ րանք նե րի և ծա ռա յութ յուն նե-
րի ծախ սե րի դեպ քում նույն ցու ցա նի շը կազ մում 
է ա վե լի քան 46 տո կոս, իսկ կրթա կան ծախ սե րի 
դեպ քում՝ ա վե լի քան 35 տո կոս: 

Գծապատկեր 23. Ծախսերի ապահովման կարողության սուբյեկտիվ գնահատականներ, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րով ա նա պա հով 
գնա հատ ված34 (մինչև 45,000 դրամ ե կա մուտ ու-
նե ցող) ՏՏ-նե րը հան դի սա նում են հա մե մա տա-
բար մեծ ՏՏ-ներ: Լո ռիում ա նա պա հով ՏՏ-նե րը 
մի ջի նում կազմ ված են 4.8 ան դա մից, Շի րա կում 
5.0 ան դա մից, իսկ Տա վու շում 5.4 ան դա մից։ 

ՏՏ-նե րի մեծ մա սում՝ 72.9 տո կո սում, առ կա են 
մինչև 16 տա րե կան ե րե խա ներ, ընդ ո րում 18.7 
տո կո սը բազ մա զա վակ ՏՏ-ներ են:

Ա նա պա հով ՏՏ-նե րի 50.2 տո կո սում առ կա են 
ծե րեր, իսկ 28.1 տո կո սում հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձինք: 

Աղյուսակ 28. Անապահով ՏՏ-ների կառուցվածքը, տոկոս
Լոռի Շիրակ Տավուշ Ընդամենը

ՏՏ ան դամ ե րի քա նակ
ՏՏ ան դամն ե րի մի ջին թիվ 4.8 5.0 5.4 5.1
ՏՏ-ում ե րե խա նե րի մի ջին թիվ 2.0 2.0 2.1 2.0
Ե րե խա նե րի առ կա յութ յուն
Ե րե խա ու նե ցող ՏՏ-ներ 67.5 72.6 79.7 72.9
1 ե րե խա ու նե ցող ՏՏ-ներ 22.2 22.3 23.8 22.7
2 ե րե խա ու նե ցող ՏՏ-ներ 29.6 33.8 31.3 31.5
3 և  ա վե լի ե րե խա ու նե ցող ՏՏ-ներ 15.7 16.5 24.6 18.7
 Ծե րե րի առ կա յութ յուն
 Ծեր ու նե ցող ՏՏ-ներ 48.4 49.5 52.9 50.2
1 ծեր ու նե ցող ՏՏ-ներ 33.0 32.7 34.2 33.3
2 և  ա վե լի ծեր ու նե ցող ՏՏ-ներ 15.5 16.8 18.7 16.9
 Միայն ծե րե րից բաղ կա ցած ՏՏ-ներ 4.7 2.0 1.6 2.9
 Հաշ մա դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց (ՀԱ) առ կա յութ յուն
ՀԱ ու նե ցող ՏՏ-ներ 23.8 25.9 35.6 28.1
1 ՀԱ ու նե ցող ՏՏ-ներ 20.6 22.6 29.9 24.1
2 և  ա վե լի ՀԱ ու նե ցող ՏՏ-ներ 3.1 3.3 5.6 4.0
Ըն դա մե նը գոր ծա զուրկ ներ 100.0 100.0 100.0 100.0

*ե րե խա՝ մինչև 16 տա րե կան, ծեր՝ 63 տա րե կան և բարձր
Աղբ յուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հե տա զո տութ յուն
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5.1. Հանրային ծառայությունների օգտագործումը 

 ● Խ նամք և սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յուն

Ե րե խա ու նե ցող ՏՏ-նե րը կազ մում են ՏՏ-նե րի 
53.5 տո կո սը: Այս ՏՏ-նե րի 45.5 տո կո սում կան 
2-6 տա րե կան ե րե խա ներ: 2-6 տա րե կան ե րե-
խա նե րի միայն 43.5 տո կոսն է օգտ վում ման կա-
պար տե զի ծա ռա յութ յուն նե րից, իսկ 18.8 տո կո-
սը (6 տա րե կան ներ) հա ճա խում են դպրոց: Նա-
խադպ րո ցա կան և դպ րո ցա կան կրթութ յան որ ևէ 
ծա ռա յութ յուն նե րից չի օգտ վում 2-6 տա րե կան 
ե րե խա նե րի 37.7 տո կո սը, կամ շա հա ռու մար-
զե րի հա մա պա տաս խան տա րի քա յին խմբի ե րե-

խա ներ ու նե ցող ՏՏ-նե րի՝ 43.6 տո կո սը:  

Ե րե խա նե րին ա ռա վել հա սա նե լի հա ջորդ ծա ռա-
յութ յուն ներն են ար տադպ րո ցա կան սպոր տա-
յին, կրթա կան և  ե րաժշ տա կան դպրոց նե րի ծա-
ռա յութ յուն նե րը: Ս պոր տա յին պա րապ մունք նե րի 
շա հա ռու ներ են ՏՏ-նե րի 17.0 տո կո սը, կրթա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի շա հա ռու ներ են ՏՏ-նե րի 10.4 
տո կո սը և  ե րաժշ տա կան պա րապ մունք նե րի շա-
հա ռու ներ են ՏՏ-նե րի 10.0 տո կո սը: 

Ն կա տենք, որ ՏՏ-նե րի 53.4 տո կո սը եր խա նե րի 
խնամ քի որ ևէ ծա ռա յութ յու նից չի օգտ վում: 

Աղ յու սակ 29. Երեխաների խնամքի և զբաղվածության ծառայությունների բաշխումը,  
տոկոս, բազմակի պատասխան

 Լոռի Շիրակ Տավուշ Ընդամենը

 Ման կա պար տեզ 21.9 24.0 23.7 23.2

Ե րե խա նե րի խնամ քի ցե րե կա յին կենտ րոն ներ 1.3 0.8 0.2 0.7

Ե րե խա նե րի զար գաց ման կենտ րոն ներ 3.1 3.7 2.2 2.9

Ե րաժշ տա կան դպրոց/խմբակ 10.6 7.6 11.3 10.0

Ս պոր տա յին պա րապ մունք ներ 21.9 17.0 13.2 17.0

Աjլ  ար տադպ րո ցա կան կրթա կան ծա ռա յութ յուն ներ 11.3 7.3 11.9 10.4

 Դա յա կի ծա ռա յութ յուն կամ ՏՏ-ում չբնակ վող  
հա րա զա տի կող մից ե րե խա յի խնամք 1.8 0.8 0.2 0.9

Ոչ մի ծա ռա յութ յու նից չեն օգտ վում 54.9 54.6 51.4 53.4

Ըն դա մե նը ե րե խա ու նե ցող ՏՏ-ներ 49.1 48.4 63.1 53.5

 Մինչև 6 տա րե կան ե րե խա ու նե ցող ՏՏ-ներ 25.1 28.3 33.8 29.1

Աղբ յուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հե տա զո տութ յուն

Հե տա զո տութ յու նում ընդգրկ ված բնակավայ-
րերից 72.2 տո կո սում, հա մա ձայն հարց վող նե րի 
գնա հա տա կան նե րի, առ կա է դպրոց չհա ճա խող 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող առն վազն մեկ ե րե-

խա, իսկ 48.1 տո կո սում, առն վազն մեկ դպրո-
ցա կան տա րի քի ոչ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ե րե խա, ո րը դպրոց չի հա ճա խում:
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Գծապատկեր 24. Դպրոց չհաճախող երեխա ունեցող բնակավայրեր, տոկոս բնակավայրերի մեջ 
 

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Ե րե խա նե րի խնամ քի և  երկ րում ժո ղովր դա-  
գը րա կան ի րա վի ճա կի բա րե լավ մանն ուղղ ված 
ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մա-
սին շա հա ռու նե րի տե ղե կաց վա ծու թան մա կար-
դա կը բա վա կա նին բարձր է: Ա ռա վել հայտ նի է 
«ե րե խա յի ծննդյան միան վագ նպաս տի տրա-
մադր ման» քա ղա քա կա նութ յու նը՝ տե ղե կաց ված 
է ՏՏ-նե րի մոտ 85 տո կո սը։ Հա ջոր դում է «եր-
րորդ և  ա վե լի ե րե խա յի հա մար մինչև 6 տա րե-

կան լրա նա լը ամ սա կան 50,000 դրամ նպաս տի 
տրա մադր ման քա ղա քա կա նութ յու նը», ո րը չնա-
յած նոր է՝ 2022 թվա կա նի հուն վար, սա կայն հա-
սա րա կութ յու նը կրկին լավ տե ղե կաց ված է՝ 75.5 
տո կոս: Հա մե մա տա բար ցածր է տե ղե կաց վա-
ծութ յու նը «չաշ խա տող մայ րե րին տրա մադր վող 
մայ րութ յան նպաստ նե րի» և «ե րե խա ու նե ցող 
ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հով ման 
հի պո թե քա յին ա ջակ ցութ յան» ծրագ րե րից:

Աղյուսակ 30. Սոցիալական ընտրված քաղաքականություններից
տեղեկացվածության մակարդակը, տոկոս

 Լոռի Շիրակ Տավուշ Ընդամենը

Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի տրամադրում 78.6 86.3 89.9 84.9

Սկսած 2022թ. հունվարից երրորդ և ավելի երեխայի 
համար մինչև 6տ. լրանալը ամսական 50,000 դրամ 

նպաստի տրամադրում
71.4 75.6 79.6 75.5

Մայրության նպաստի տրամադրում բոլոր մայրերին, 
ներառյալ՝ չաշխատող 66.7 64.7 63.0 64.8

Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային 
ապահովման հիպոթեքային աջակցություն 50.4 54.9 47.3 50.8

Ընդամենը 100 100 100 100

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

48.1

52.9

33.3

62.5

82.4

47.6

93.8

72.2
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Ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յուն նե րի ազ-
դե ցութ յու նը ՏՏ-նե րում ե րե խա ու նե նա լու վե րա-
բեր յալ ո րո շում կա յաց նե լու վրա ցածր է: Հա մե-
մա տութ յան հա մար նշենք, որ քա ղա քա կա նութ-

յուն նե րի ազ դե ցութ յուն նե րը հա մե մա տա բար 
բարձր են Տա վու շի մար զում, իսկ հա մե մա տա-
բար ազ դե ցիկ է «ե րե խա յի ծննդյան միան վագ 
նպաս տի» ծրա գի րը:

Աղյուսակ 31. Նշված սոցիալական քաղաքականությունների ազդեցությունը ՏՏ-ում երեխա ունենալու 
որոշման վրա, տոկոս

 Լոռի Շիրակ Տավուշ Ընդամենը

Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի 
տրամադրում 4.3 3.0 14.0 7.1

Սկսած 2022թ. հունվարից երրորդ և ավելի 
երեխայի համար մինչև 6տ. լրալանլը ամսական 

50,000 դրամ նպաստի տրամադրում
3.7 3.2 11.5 6.1

Մայրության նպաստի տրամադրում բոլոր 
մայրերին, ներառյալ՝ չաշխատող 3.5 3.5 9.6 5.5

Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային 
ապահովման հիպոթեքային աջակցություն 2.5 2.7 8.3 4.5

Ընդամենը 100 100 100 100

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Հե տա զո տութ յան մաս նա կից 54 բնա կա վայ րե-
րից 45-ում միայ նակ տա րեց նե րին մա տուց վում 
են խնամ քի և սո ցիա լա կան սպա սարկ ման որևէ 
ծա ռա յութ յուն, հիմն ա կա նում հու մա նի տար օգ-
նութ յան ձևա չա փով: Ն կա տենք, որ հե տա զո-
տութ յու նում ընդգր կած բո լոր 9 բնա կա վայ րե րը, 
որ տեղ նման ծա ռա յութ յուն ներ չեն մա տուց վում, 
Շի րա կի մար զում են։

 ● Բ նա կա րա նա յին ա պա հո վութ յուն

Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րով շա հա ռու մար-
զե րի ՏՏ-նե րի 90.1 տո կո սը բնակ վում է սե փա-
կան բնա կա րա նում/տա նը: Ն րանց միայն 0.8 
տո կոսն է ի րենց բնա կա րա նը/տու նը ձեռք բե-
րել բնա կա րան նե րի ձեռք բեր ման ա ջակ ցութ յան 
պե տա կան ծրագ րե րով:

Աղյուսակ 32. Բնակարան ունեցողների տոկոսը, ովքեր օգտվել են բնակարանների ձեռքբերման 
պետական ծրագրերից

Լոռի Շիրակ Տավուշ Ընդամենը

Բնակարան ունեցողներ 88.35 92.16 89.66 90.06

Ձեռք են բերել բնակարան 0.86 0.82 0.71 0.80

Ընդամենը ՏՏներ 100.0 100.0 100.0 100.0

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

 ● Զ բաղ վա ծութ յան ծա ռա յութ յուն ներ

Ցածր է ԱՍՀՆ կող մից ի րա կա նաց վող զբաղ-
վա ծութ յան տար բեր ծրագ րե րի մա սին բնակ-
չութ յան թե՛ տե ղե կաց վա ծութ յան և թե՛ դրան ցից 
օգտ վե լու մա կար դա կը:

Բ նակ չութ յու նը հա մե մա տա բար լավ է տե ղե կաց-
ված «գոր ծա զուրկ նե րի մաս նա գի տա կան ու-
սուց ման» և «ե րե խա յի խնամ քի ար ձա կուր դում 

գտնվող ան ձանց՝ ե րե խա յի խնամ քը կազ մա կեր-
պե լու հա մար դա յա կի ծախ սե րի տրա մադր ման» 
ծա ռա յութ յուն նե րից: Պետք է նկա տել, որ զբաղ-
վա ծութ յան ծա ռա յութ յուն նե րից հա սա րա կութ-
յան տե ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը հա մե-
մա տա բար բարձր է Տա վու շի մար զում: Այս տեղ 
հա մե մա տա բար մեծ է նաև ծա ռա յութ յուն նե րից 
օգտ ված նե րի կշի ռը:
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Աղյուսակ 33. ԱՍՀՆ կողմից մատուցվող զբաղվածության հետևյալ ծառայություններից ՏՏ-ների 
տեղեկացվածությունը և օգտագործումը, տոկոս

 
Տեղեկացվածությունը ՏՏ որևէ անդամ երբևիցե 

օգտվել է

Լոռի Շիրակ Տավուշ Լոռի Շիրակ Տավուշ

Գործազուրկների մասնագիտական ուսուցում 34.1 37.9 49.8 1.5 1.4 7.4

Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ 30.4 26.3 32.4 1.5 0.5 2.6

Փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության 
աջակցություն 23.5 12.0 28.6 0.6 0.6 1.7

Գործատուին միանվագ փոխհատուցում՝ անմրցունակ 
անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում 21.3 7.0 19.3 0.4 0.5 1.7

Երեխայի խնամքը կազմակերպելու համար դայակի 
ծախսերի տրամադրում 29.7 21.9 44.4 0.6 0.4 1.3

Գյուղացիական տնտեսությանն աջակցություն՝ 
սեզոնային զբավածություն 28.6 21.9 26.2 0.5 0.5 1.3

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողների 
համար դասընթացներ 25.2 8.1 27.7 0.3 0.0 0.6

Ընդամենը 100 100 100 100 100 100

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

ԱՍՀՆ կող մից հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան-
ձանց մա տուց վող աշ խա տան քի տե ղա վոր ման 
ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վել են շա հա ռու մար զե-
րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 3.5 

տո կո սը։ Ընդ ո րում, այս կշի ռը հա մե մա տա բար 
բարձր է Լու ռու մար զում (8.2 տո կոս) և ցածր՝ 
Շի րա կի մար զում (1.1 տո կոս)։

Գծապատկեր 25. Հաշմանդամություն ունեցող անձիք, որոնց ԱՍՀՆ զբաղվածության ծառայության 
կողմից երբևիցե մատուցվել է աշխատանքի տեղավորման ծառայություններ, տոկոս հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց նկատմամբ

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

8.2

1.1

2.1

3.5
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 ● Ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն ներ

Հե տա զո տութ յա նը նա խոր դած 12 ա միս նե րի ըն-
թաց քում շա հա ռու մար զե րի բո լոր ՏՏ-նե րի 10 
տո կո սում և ն պաս տա ռու ՏՏ-նե րի 29.7 տո կո-
սում ՏՏ ան դամն ե րից առն վազն մե կը ու նե ցել է 

բժշկա կան մի ջամ տու թան և բժշ կա կան ծա ռա-
յութ յուն նե րի ստաց ման կա րիք, սա կայն չի դի մել 
բժշկի: Ընդ ո րում, բժշկի չդի մած նե րի կշի ռը հա-
մե մա տա բար մեծ է Տա վու շի մար զում և փոքր՝ 
Լո ռու մար զում։ 

Գծապատկեր 26. Բժշկական միջամտության անհրաժեշտություն ունեցող ՏՏ-ները,  
որոնք չեն դիմել բժշկի, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Բժշ կա կան մի ջամ տութ յան անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում բժշկի չդի մե լու գլխա վոր պատ ճա ռը 
ֆի նան սա կան է՝ թե՛ բո լոր ՏՏ-նե րի և թե՛ նպաս-
տա ռու ՏՏ-նե րի 70 տո կոս դեպ քե րում: ՏՏ-նե րի 
մոտ 20 տո կո սը գտել է, որ հի վան դութ յուն նե րը 
լուրջ չեն և  այդ պատ ճա ռով չեն դի մել բժշկա կան 

հաս տա տութ յուն, իսկ մոտ 8 տո կո սը պար զա-
պես չի վստա հում բժիկ նե րին և բժշ կա կան հաս-
տա տութ յուն նե րին։ Ն կա տենք, որ բժշկի չդի մե-
լու պատ ճառ նե րի մեջ՝ մոտ 4 տո կոս դեպ քե րում, 
բժշկա կան հաս տա տութ յու նը բնա կա վայ րից հե-
ռու գտնվե լու փաստն է։ 

Աղյուսակ 34. Բժշկի չդիմելու պատճառները, բազմակի պատասխան

Բոլոր ՏՏ-ներ Նպաստառու ՏՏ-ներ

Լուրջ հիվանդություններ չեն եղել 20.5 19.0

Տնային պայմաններում բուժումը բավարար է 7.4 6.6

Ֆինանսական պատճառներ 70.0 70.1

Չենք վստահում 7.9 8.8

Միևնույնն է օգուտ չէր տա 0.5 0.7

Հիվանդանոցը հեռու է 3.7 4.4

Ժամանակ չկա 1.1 1.5

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն
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14.1
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Ընդ հա նուր առ մամբ բժշկա կան մի ջամ տու թան 
և բժշ կա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ստաց ման կա-
րիք ու նե ցող ՏՏ-նե րը հաշ վում են 80.7 տո կոս, 
ո րոն ցից բժշկի կամ բժշկա կան հաս տա տութ յուն 
է դի մել 91.0 տո կո սը: Բժշ կա կան ծա ռա յութ յուն-
նե րից օգտ վե լու նման բարձր մա կար դա կը պայ-
մա նա վոր ված է ե ղել COVID-19 հա մա ճա րա կա-
յին ի րա վի ճա կով: 

Բժշ կի դի մած քա ղա քա ցի նե րը գե րա զան ցա պես 
օգտ վել են ընդ հա նուր խորհր դատ վա կան  և լա-
բո րա տոր/գոր ծի քա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
ծա ռա յութ յուն նե րից՝ հա մա պա տաս խա նա բար 
բժշկա կան ծա ռա յութ յուն ներ ստա ցած նե րի 62.3 

և 57.8 տո կոս դեպ քե րում։ Վի րա հա տա կան մի-
ջամ տութ յան կա րիք են ու նե ցել դի մող նե րի 19.5, 
իսկ հի վան դա նո ցա յին բուժ ման՝ 27 տո կո սը։ 
Շատ են նաև ման կա կան բժշկի ծա ռա յութ յուն-
նե րից և  ա տամն ա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե-
րից օգտ ված քա ղա քա ցի նե րը։ Ն կա տենք, որ 
ար տա հի վան դա նո ցա յին բժշկա կան ծա ռա յութ-
յուն նե րից անվ ճար դե ղո րայք են ստա ցել բժշկի 
դի մած քա ղա քա ցի նե րի 7.1 տո կո սը։ Շի րա կում 
դե ղո րայ ք ստա ցած քա ղա քա ցի նե րի կշի ռը հա-
մե մա տա բար մեծ է՝ 8.4 տո կոս (տե՛ս Աղ յու սակ 
35): 

Աղյուսակ 35. Բժշկական միջամտության կամ ստացած բուժօգնության տեսակը, 
տոկոս, բազմակի պատասխան

 Լոռի Շիրակ Տավուշ Ընդամենը
Ընդհանուր խորհրդատվություն 70.0 79.5 40.7 62.3

Լաբորատոր և գործիքային հետազոտություն 43.9 74.9 57.0 57.8
Ատամնաբուժական ծառայություններ 19.4 12.9 22.2 18.5

Գինեկոլոգիական ծառայություններ 8.9 5.1 13.3 9.3
Մանկական բժշկի ծառայություններ 17.3 15.4 23.3 18.9

Դեղորայքի ստացում ամբուլատորիայից 6.9 8.4 6.4 7.1
Նախածննդյան բժշկական խորհրդատվություն 

և խնամք 2.3 3.3 3.2 2.9

Մինչև 1տ. երեխայի բժշկական խնամք 1.5 5.1 3.2 3.2
Հիվանդանոցային բուժում 27.6 26.3 26.8 27.0

Վիրահատություն 18.1 26.5 15.2 19.5
Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց կող մից 
բժշկա կան օգ նութ յան և վե րա կանգն ման պե տա-
կան ծրագ րե րից օգտ վե լու մա կար դա կը բարձր 
չէ։ Երբ ևի ցե պե տա կան բյու ջե տա յին ծրագ րե-
րից օգտ վել են շա հա ռու մար զե րի հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող բնակ չութ յան ըն դա մե նը 32.1 

տո կո սը։ Ընդ ո րում, Լո ռիում այս ցու ցա նի շը հա-
մե մա տա բար բարձր է՝ 42.1 տո կոս։ Դե ղո րայ քի 
կա րիք ու նե ցող հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան-
ձանց 47.8 տո կո սը օգտ վել է անվ ճար և  ար տոն-
յալ պայ ման նե րով դե ղե րից։ Կր կին ցու ցա նի շը 
բարձր է Լո ռու մար զում։  
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Գծապատկեր 27. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունը  
առողջապահական ծրագրերին, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Պե տութ յան կող մից պե տա կան պատ վե րի շրջա-
նակ նե րում տրա մադր վող բժշկա կան ծա ռա յութ-
յուն նե րի մա սին շա հա ռու բնակ չութ յան տե ղե-
կաց վա ծութ յան մա կար դա կը բարձր չէ։ Բժշ կի 
դի մե լիս ՏՏ ան դա մի պետ պատ վե րի ի րա վուն-
քի մա սին տեղ յակ չէ ՏՏ-նե րի 60.9 տո կո սը և 
ն պաս տա ռու ՏՏ-նե րի 42.9 տո կո սը։

Սո ցիա լա պես ա նա պա հով ե րին և հա տուկ 
խմբե րում ընդգրկ ված նե րին տրա մադր վող հի-
վան դա նո ցա յին ծա ռա յութ յուն նե րի անվ ճար լի-
նե լու մա սին տե ղե կատ վութ յա նը տի րա պե տում 
է ՏՏ-նե րի 68.2, իսկ նպաս տա ռու ՏՏ-նե րի 75.9 
տո կո սը։ 

Գ ծա պատ կեր 28. ՏՏ կարծիքը իրենց անդամերի բժշկի դիմելիս պետպատվերի  
իրավունք ունենալու մասին, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

49.1

47.9

46.7

47.8

45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0

42.1

21.1

33.8

32.1

0.01 0.0 20.0 30.0 40.0 50.0

34.8

60.9

4.3

51.8

42.9

5.3



64Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն, www.EDRC.am

Գծապատկեր 29. ՏՏ տեղեկացվածությունը սոցիալապես անապահովներին և հատուկ խմբերում 
ընդգրկվածների տրամադրվող հիվանդանոցային ծառայությունների անվճար լինելու մասին, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Ցածր է որ ևէ կար գի ա ռող ջա պա հա կան ա պա-
հո վագ րութ յուն ու նե ցող ՏՏ ան դամ ու նե ցող ՏՏ-
նե րի քա նա կը: Տա վու շում այդ պի սի ՏՏ-նե րը 

կազ մում են 22.5 տո կոս: Շի րա կում և Լո ռիում 
դրանց կշի ռը ա վե լի ցածր է և կազ մում է հա մա-
պա տաս խա նա բար 14.4 և 13.4 տո կոս:

Գծապատկեր 30. Որևէ կարգի առողջապահական ապահովագրություն ունեցող ՏՏ-ներ, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

 ● Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն ներ

Հե տա զոտ ված բո լոր հա մայնք նե րում բնակ չութ-
յու նը հա մայն քում առ կա ա մե նա կար ևոր խնդիր 
հա մա րել է աշ խա տա տե ղե րի բա ցա կա յութ յու նը։ 
Հա ջոր դող կար ևոր խնդի րը, ո րը մատ նանշ վել 
է բո լոր ե րեք մար զե րի թե՛ գյու ղա կան և թե՛ քա-
ղա քա յին հա մայնք նե րում՝ ներ հա մայն քա յին ճա-
նա պարհ նե րի վատ վի ճակն է։ Ու շագ րավ է, որ 
խնդի րը հատ կա պես կար ևոր վել է Լո ռու և Շի-

րա կի մար զե րի քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րի ՏՏ-
նե րի կող մից՝ հա մա պա տաս խա նա բար 64.4 և 
62.2 տո կոս։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, հա մայն քա յին խնդիր նե րի 
շար քում եր րորդ դիր քում է ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի ոչ բա վա րար մա կար դա կը։

Ե թե Շի րա կի գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում  
կար ևոր խնդիր նե րի եռ յա կում դի տար կում են 
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կո յու ղու բա ցա կա յութ յու նը, իսկ քա ղա քա յին 
բնա կա վայ րե րում՝ փո ղո ցա յին լու սա վո րութ յու-
նը, ա պա Տա վու շի դեպ քում՝ խմե լու ո րակ յալ ջրի 
մատ չե լիութ յունն է նույն դիր քում։

Լո ռու և Տա վու շի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում 

ա ռանձ նաց նում են նաև ե րի տա սարդ ըն տա նիք-
նե րին ա ջակ ցութ յան, մաս նա վո րա պես բնա կա-
րան նե րով ա պա հով մանն ուղղ ված ա ջակ ցութ-
յու նը, մշա կու թա յին և ս պոր տա յին հաս տա տութ-
յուն նե րի պայ ման նե րի ան բա վա րար վի ճա կը։ 

Աղյուսակ 36. ՏՏ-ների կարծիքով իրենց համայնքի համար ամենակարևոր 5 հիմական խնդիրները, 
տոկոս, բազմակի պատասխան 

Լոռի Շիրակ Տավուշ

գյուղ քաղաք գյուղ քաղաք գյուղ քաղաք

Աշխատատեղերի բացակայություն 65.7 81.1 54.1 69.0 68.1 85.4

Ներհամայնքային ճանապարհների վատ վիճակ 41.1 64.4 49.6 62.2 44.2 41.2

Առողջապահական ծառայությունների ոչ բավարար 
մակարդակ 33.8 36.4 38.5 31.9 56.9

Անբավարար տրանսպորտային հաղորդակցություն 30.7 19.2 34.9

Ոռոգման ցանցի անմխիթար վիճակ 35.0 21.4 30.7

Մշակութային-սպորտային անբավարար պայմաններ 23.0 20.7

Երիտասարդ ընտանիքներին բնակարաններով ապահովման և 
այլ սոցիալական աջակցություն 27.0 51.6

Կոյուղու բացակայություն 39.3

Փողոցային լուսավորության բացակայություն 38.8

Խմելու որակյալ ջրի անմատչելիություն, անբարեկարգ ներքին ցանց 49.9

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Լո ռու բնակ չութ յան մի ջի նում 54.4, Շի րա կի 
բնակ չութ յան 34.6 և Տա վու շի բնակ չութ յան 30.5 
տո կո սը գտնում են, որ ի րենց հա մայն քում առ կա 
խնդիր նե րը կա րող են լուծ վել կա ռա վա րութ յան 
մա կար դա կում:  

Այ նու ա մե նայ նիվ, բնակ չութ յան բա վա կա նին մեծ 
հատ ված կար ևո րում է հա մայն քի ղե կա վա րի և 
բ նա կիչ նե րի դե րը և գտ նում, որ հա մայն քա յին 

խնդիր նե րի հիմն ա կան պատ ճա ռը հա մայն քի 
ղե կա վա րի և/ կամ հա մայն քի բնա կիչ նե րի պա-
սի վութ յունն է: 

Հա մայն քի բյու ջեի սահ մա նա փա կութ յու նը մատ-
նան շել են փոք րա թիվ քա ղա քա ցի ներ: Հա մայն-
քի բյու ջեն սահ մանա փակ են գնա հա տել ըն դա-
մե նը շա հա ռու մար զե րի բնակ չութ յան մոտ 3.2 
տո կո սը։
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Աղյուսակ 37. Համայնքում առկա խնդիրների չլուծման պատճառը բնակիչների կարծիքով, տոկոս, 
բազմակի պատասխան

 Լոռի Շիրակ Տավուշ

գյուղ քաղաք գյուղ քաղաք գյուղ քաղաք

Կազմակերպող չկա 14.7 16.7 33.7 30.2 25.6 17.3

Համայնքի ղեկավարը պասիվ է 12.4 15.2 17.9 26.6 16.2 17.3

Համայնքի բնակիչները պասիվ են 10.2 17.7 14.7 10.7 17.7 23.1

Հույսը դրել են միայն համայնքի ղեկավարի վրա 3.6 8.1 2.7 4.7 8.1 11.2

Հույսը դրել են միայն արտաքին օժանդակության վրա 15.5 11.9 8.4 12.8 10.3 6.1

Չեն հավատում, որ հնարավոր է ներքին ուժերով 
լուծել 3.3 3.3 17.9 6.0 4.2 9.3

Համայնքի լուծելու խնդիրը չէ, այլ՝ կառավարության 59.4 49.5 37.6 31.5 32.2 28.7

Համայնքի բյուջեն սահմանափակ է 4.3 1.5 4.2 2.6 4.4 1.9

Բնակիչները չեն համաձայնվում գումար վճարել 2.0 4.3 0.5 3.6 3.2 1.6

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վե լիք ծրագ րե րի 
մա սին տե ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը ցածր 
է՝ մի ջի նում կազ մում է 4.1 տո կոս: Այն հա մե մա-

տա բար ա վե լի բարձր է Տա վու շում և ցածր՝ Շի-
րա կում:

Գծապատկեր 31. Բնակչության տեղեկացվածությունը հաջորդ տարվա ընթացքում համայնքում 
իրականացվելիք ծրագրերի մասին, տոկոս 

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն
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Հա մայն քա յին բյու ջե տա յին ծրագ րե րի մա սին 
ի րենց տեղ յակ հա մա րող բնակ չութ յան տե ղե-
կաց վա ծութ յան հիմն ա կան աղբ յուր է հան դի սա-
նում «բեր նից բե րան» տար բե րա կը։ Այդ տար բե-
րա կը հիմն ա կան աղբ յուր են հա մա րել շա հա ռու 

մար զե րի քա ղա քա յին տե ղե կաց ված բնակ չութ-
յան 42.9, իսկ գյու ղա կան բնակ չութ յան 52.1 տո-
կո սը։ Ընդ ո րում, այս աղբ յու րին են ա ռա վե լա-
պես դի մում Շի րա կի մար զի բնակ չութ յու նը՝ մոտ 
68 տո կոս։ 

Աղյուսակ 38. Համայնքային բյուջեի մասին տեղեկատվության փոխանակման աղբյուրները, տոկոս

Լոռի Շիրակ Տավուշ Ընդամենը

 գյուղ քաղաք գյուղ քաղաք գյուղ քաղաք գյուղ քաղաք

Ծրագրերի հանրային քննարկումեր 8.3 11.1 15.4 0.0 4.3 0.0 8.3 4.1

Պաշտոնական հայտարարություններ՝ 
համայնքապետարանի պատ 8.3 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.1

Համայնքապետարանի ուղարկած 
հաղորդագրություններ 0.0 11.1 0.0 8.3 8.7 0.0 4.2 6.1

Համայնքի ինտերնետային կայք 25.0 38.9 7.7 8.3 8.7 0.0 12.5 16.3

Ավագանու անդամերից՝ ոչ 
պաշտոնական 8.3 11.1 15.4 25.0 8.7 15.8 10.4 16.3

Ավագանու անդամերից՝ պաշտոնական 16.7 11.1 7.7 8.3 13.0 5.3 12.5 8.2

Բերնից բերան 33.3 22.2 69.2 66.7 52.2 47.4 52.1 42.9

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Հա ման քա պե տա րա նի կող մից հա մայն քա յին 
ծրագ րե րի քննար կումն ե րի կազ մա կերպ ման 
մա սին դժվա րա ցել են պա տա սա նել բնակ չութ-
յան մոտ 47.2 տո կո սը, իսկ 25.3 տո կո սը նշում 

են, որ նման մի ջո ցա ռումն եր չեն կազ մա կերպ-
վում: Ն րանց միայն 27.5 տո կոսն է նշում, որ տա-
րին մեկ կամ ա վել ան գամն եր կազ մա կերպ վում 
են բյու ջե տա յին քննար կումն եր:

Գծապատկեր 32. Համայնքի ավագանու կամ համայնքապետի կողմից կազմակերպվու՞մ են արդյոք 
համայնքային ծրագրերի քննարկումեր, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն
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Բ յու ջե տա յին ծախ սե րի մա սին ո րո շումն եր կա-
յաց նե լիս բնա կիչ նե րի կար ծի քը և ցան կութ յուն-
նե րը «հաշ վի չեն առն վում» գտնում են բնա կիչ-

նե րի 41.1 տո կո սը, իսկ «լիո վին հաշ վի են առ-  
նը վում» պա տաս խա նել է 10.0 տո կո սը: 

Գծապատկեր 33. Որքանով է համայնքի բնակչության կարծիքը և ցանկությունները հաշվի առնվում 
համայքապետարանի կողմից բյուջետային ծախսերի մասին որոշումեր կայացնելիս, համայնքի 
բնակիչների գնահատական, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Բ նա կա վայ րե րի մատ չե լիութ յու նը հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մար մնում է բա-
վա կա նա չափ ցածր։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե-
ցող ան դամ ու նե ցող ՏՏ-նե րի միայն 29 տո կոսն 

է գտնում, որ ի րենց դպրո ցը մատ չե լի է հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար, իսկ 
բնա կա վայ րե րի օբ յեկտ նե րը մատ չե լի են գնա-
հա տել նրանց ըն դա մե նը 19 տո կո սը։ 

Աղյուսակ 39. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բնակավայրերի մատչելիությունը, տոկոս ՏՏ-
ների նկատմամբ, որոնցում առկա են հաշմանդամություն ունեցող անձիք 

Դպրոցի մատչելիությունը Բնակավայրի օբյեկտների մատչելիությունը

Լոռի Շիրակ Տավուշ Ընդամենը Լոռի Շիրակ Տավուշ Ընդամենը

Ոչ մատչելի է 30.0 20.0 7.7 17.9 15.2 17.9 10.8 14.3

Մասամբ մատչելի է 10.0 20.0 23.1 17.9 11.7 28.4 11.7 17

Մատչելի է 20.0 20.0 38.5 28.6 25.7 9.5 21.7 19

Չի վերաբերվում 40.0 40.0 30.8 35.7 47.4 44.2 55.8 49.8

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

15.647.8

36.4

39.1

41.1

18.1

21.1

10.6

16.6

21.2

21.7

19.5

8.5

7.2

12.5

9.4

10.0

14.0

16.1

13.4

2 3 4
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5.2. Հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի կար ևո րութ յան,  
       հա սա նե լիութ յան և կա րի քի գնա հա տում 

Հե տա զո տու թու նը հնա րա վո րութ յուն է տվել 
գնա հա տել բազ մա չափ աղ քա տութ յու նը պայ-
մա նա վո րող մի շարք ծա ռա յութ յուն նե րի կար ևո-
րութ յու նը, հա սա նե լիութ յու նը և կա րի քը շա հա-
ռու մար զե րի ՏՏ-նե րի հա մար։ Այդ նպա տա կով 
գնա հատ վել են պե տա կան և հա մայն քա յին բյու-
ջե նե րի մի ջոց նե րով մա տուց վող մի շարք սո-
ցիա լա կան և հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն ներ, 
ինչ պես նաև հա մայն քա յին մի ջա վայ րը բնու-
թագ րող ծա ռա յութ յուն ներ: Վեր ջին խմբում բա-
ցի հա մայն քի և պե տա կան բյու ջեի կող մից մա-
տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րից նե րառ վել են նաև 
ծա ռա յութ յուն ներ, ո րոնք չնա յած մա տուց վում են 
ոչ պե տա կան ո լոր տի կող մից, սա կայն հա մայն-
քում դրանց հա սա նե լիութ յու նը և  ո րա կը, ընդ-
հա նուր առ մամբ, բնու թագ րում է տա րած քա յին 
զար գաց ման մա կար դա կը և կար ևոր են բազ-
մա չափ աղ քա տութ յան բնու թագր ման տե սանկ-
յու նից: Այդ պի սի ծա ռա յութ յուն ներ են, օ րի նակ, 
ո րակ յալ սննդի խա նութ նե րի, բան կե րի և բան-
կո մատ նե րի, սրճա րան նե րի, ռես տո րան նե րի և  
ա կումբ նե րի, գե ղեց կութ յան սրահ նե րի և  այլն 
առ կա յութ յու նը հա մայն քում։

Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ կոնկ րետ ծա ռա յութ-
յու նը, պայ մա նա վոր ված ՏՏ-ի կա ռուց ված քով 
և ՏՏ ան դամն ե րի տա րի քա յին և սո ցիա լա կան 
տար բեր խմբե րին պատ կա նե լիութ յամբ, չի վե-
րա բեր վում կոնկ րետ ՏՏ-ին, ա պա այդ ՏՏ կող-
մից այս ծա ռա յութ յուն նե րի գնա հա տա կան նե րը 
հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րում չեն կար ևոր-
վել։ 

Միայն այն դեպ քե րում, երբ ՏՏ կող մից որ ևէ ծա-
ռա յութ յուն գնա հատ վել է մի ջին և բարձր կարե-
վո րութ յան, ի րա կա նաց վել է նաև ՏՏ հա մար այդ 
ծա ռա յութ յան հա սա նե լիութ յան գնա հա տում։ 
Հա սա նե լիութ յան գնա հա տա կա նը հան դի սա-

նում է ծա ռա յութ յան ո րա կին ներ կա յաց վող պա-
հանջ նե րի, ծա ռա յութ յան ֆի զի կա կան հա սա նե-
լիութ յան և ֆի նան սա կան մատ չե լիութ յան ամ-
փոփ գնա հա տա կան։ Այ սինքն՝ հա սա նե լիութ-
յան գնա հա տա կա նը բնու թագ րում է ՏՏ կող մից 
կոնկ րետ ո րա կի ծա ռա յութ յան ֆի զի կա պես հա-
սա նե լիութ յան և մատ չե լիութ յան կոնկ րետ մա-
կար դակ։

Կա րի քի գնա հատ ման հիմ քում ՏՏ-նե րի կող մից 
կոնկ րետ ծա ռա յութ յան կար ևո րութ յան և հա սա-
նե լիութ յան գնա հա տա կան ներն են։ Ըն դուն վել 
է, որ ՏՏ-ն  որ ևէ ծա ռա յութ յան նկատ մամբ ու նի 
ձևա վոր ված կա րիք այն դեպ քում, երբ կոնկ րետ 
ծա ռա յութ յու նը ՏՏ հա մար գնա հատ վում է շատ 
կար ևոր, սա կայն ծա ռա յութ յու նը ՏՏ-ին ընդ հան-
րա պես հա սա նե լի չէ։

 

 ● Սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն ներ

Ա ռանձ նաց ված սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե-
րից (տե՛ս Աղ յու սակ 40) ե րեք մար զե րի բնակ-
չութ յունն ա ռա վե լա պես կար ևո րել է բժշկա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի և դե ղե րի մատ չե լիութ յու նը, 
հա ջոր դում է՝ հա մայն քում ե րի տա սարդ նե րի 
զբաղ վա ծութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րի ա պա-
հո վու մը։ 

Քն նարկ վող ծա ռա յութ յուն նե րի մեջ ե րեք մար զե-
րում էլ ա մե նից ցածր կար ևո րութ յան գնա հա տա-
կան ներ են ստա ցել ըն տա նե կան բռնութ յու նից 
տու ժած նե րին ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե րը։

Ս տորև աղ յու սա կում ներ կա յաց ված են սո ցիա-
լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի փո խա դարձ հա մե մա-
տա կան կար ևո րութ յան գնա հա տա կան նե րը՝ 5 
բա լա յին սանդ ղա կում: 
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Աղյուսակ 40. Սոցիալական ծառայությունների կարևորության գնահատականներ, 1-5 բալային 
համակարգ*

Ծառայություն

Ընդամենը Գյուղ Քաղաք

Լոռի Շիրակ Տավուշ Լոռի Շիրակ Տավուշ Լոռի Շիրակ Տավուշ

Բժշկական ծառայությունների մատչելիություն 4.8 4.6 4.8 4.8 4.6 4.9 4.8 4.7 4.8

Դեղերի մատչելիություն 4.7 4.5 4.8 4.7 4.4 4.8 4.7 4.6 4.7

Մանկապարտեզների և այլ ցերեկային խնամքի 
կենտրոնների առկայություն երեխաների 
համար

2.4 2.3 2.4 2.5 2.6 2.3 2.3 2.0 2.4

Դպրոցում դասավանդման որակ 3.1 3.0 3.1 3.2 3.1 3.1 3.1 2.8 3.1

Արտադպրոցական երիտասարդական 
գործունեության առկայություն (կրթական, 
մշակութային, ժամանցային)

3.1 2.8 3.0 3.2 2.9 3.0 3.1 2.6 2.9

Երիտասարդների զբաղվածության 
հնարավորությունների առկայություն 3.4 3.3 3.6 3.5 3.6 3.7 3.3 3.0 3.5

Տարեցների համար զբաղվածության 
հնարավորությունների առկայություն 3.3 2.7 2.6 3.6 3.0 2.5 3.0 2.4 2.7

Տարեցներին սովիալական ծառայությունների 
մատուցում 3.2 2.7 2.4 3.6 3.0 2.4 2.8 2.4 2.5

Ընտանեկան բռնությունից տուժածներին 
աջակցութուն 1.8 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 1.1 1.7

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն
* 5-ը բնութագրում է ծառայությունների շատ կարևորությունը, իսկ 1-ը՝ ոչ կարևորությունը:

Կապույտով - բարձր կաևորություն՝ 4 և բարձր գնահատական
Դեղինով - միջին կաևորություն՝ 2-4 գնահատական

Մոխրագույնով - ցածր կարևորություն՝ մինչև 2 գնահատական

Քն նարկ վող գրե թե բո լոր դեպ քե րում ծա ռա-
յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յու նը հա մե մա տա-
բար բարձր է Շի րա կում, իսկ կա րի քը՝ Լո ռիում: 
Ընտր ված ծա ռա յութ յուն նե րի շրջա նա կում շա-
հա ռու մար զե րի ՏՏ-նե րի կա րի քը բարձր է հատ-
կա պես բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րի և մատ չե լի 
դե ղե րի, ե րի տա սարդ նե րի և տա րեց նե րի զբաղ-
վա ծութ յան, ինչ պես նաև տա րեց նե րին մա տուց-
վող սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յու նե րի մա սով:

Լո ռու մար զում տնա յին տնտե սութ յուն նե րը հատ-
կա պես տա րեց նե րին մա տուց վող, ինչ պես նաև՝ 
մատ չե լի ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
կա րիք ու նեն։ Մաս նա վո րա պես, տա րեց նե րին 
սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն ների մա տուց ման 
կա րիք ու նեն ՏՏ-նե րի 34.8 տո կո սը, իսկ տա-
րեց նե րի հա մար զբաղ վա ծութ յան հնա րա վո-

րութ յուն նե րի՝ ՏՏ-նե րի 34.6 տո կո սը։ Մատ չե լի 
դե ղե րի և բժշ կա կան ծա ռա յութ յուն նե րի կա րիք 
ու նեն հա մա պա տաս խա նա բար ՏՏ-նե րի 31.4 և 
22.0 տո կո սը։ Ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծութ-
յան հնա րա վո րութ յուն նե րի առ կա յութ յան կա րի-
քը ևս Լո ռու մար զում բա վա կա նին բարձր է՝ 25.7 
տո կոս։ 

Ըն տա նե կան բռնութ յու նից տու ժած նե րին ա ջակ-
ցութ յան կա րի քը նույն պես հա մե մա տա բար 
բարձր է գնա հատ վում Լո ռու մար զում՝ 9.5 տո-
կոս, մինչ դեռ Տա վու շի մար զում այս ծա ռա յութ-
յան կա րիքն ու նեն ՏՏ-նե րի 4.9 տո կո սը, իսկ Շի-
րա կում՝ 0.1 տո կո սը։ Ն կա տենք, որ ըն տա նե կան 
բռնութ յու նից տու ժած նե րին ա ջակ ցութ յան ծա-
ռա յութ յուն նե րը հա մե մա տա բար ա վե լի հա սա-
նե լի են Տա վու շի տնա յին տնտե սութ յուն նե րին: 
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Լո ռիում հա մե մա տա բար բարձր է նաև ե րե խա-
նե րին և  ե րի տա սարդ նե րին մա տուց վող ծա ռա-
յութ յուն նե րի կա րի քը: 

Ման կա պար տեզ նե րի և  ե րե խա նե րի ցե րե կա յին 
խնամ քի ծա ռա յութ յուն նե րի կա րի քը շա հա ռու 
մար զե րում բարձր չէ՝ ըն դա մե նը մոտ 5 տո կոս։ 
Դպ րո ցում դա սա վանդ ման ո րա կը գո հա ցու ցիչ է 
և բա րե լավ ման կա րիք գրե թե չու նի։ 

Չ նա յած կա րի քի գնա հա տա կան նե րի տար բե-
րութ յա նը, բեր ված բո լոր սո ցիա լա կան ծա ռա-
յութ յուն նե րը գրե թե հա վա սա րա պես հա սա նե լի 
են Լո ռու, Շի րա կի և Տա վու շի մար զե րում։ Թերևս 
միայն տա րեց նե րին մա տուց վող ծա ռա յութ յուն-
նե րի դեպ քում Տա վու շի մարզն ա ռանձ նա նում է 
ցածր հա սա նե լիութ յամբ՝ 4.7 տո կոս: 

Աղյուսակ 41. Սոցիալական ծառայությունների հասանելիության և կարիքի գնահատականներ,  
տոկոս ՏՏ-ների նկատմամբ

Ծառայություն

Հասանելիություն Կարիք

Լոռի Շիրակ Տավուշ

Լոռի Շիրակ Տավուշ
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Բժշկական ծառայությունների 
մատչելիություն 54.1 23.2 78.8 10.0 57.5 23.9 22.0 11.1 18.4

Դեղերի մատչելիություն 52.0 15.9 78.3 8.0 53.4 20.4 31.4 13.5 24.6

Մանկապարտեզների և այլ ցերեկային 
խնամքի կենտրոնների առկայություն 
երեխաների համար

13.4 20.5 19.5 10.7 6.6 24.9 5.3 5.1 4.9

Դպրոցում դասավանդման որակ 13.4 41.1 24.9 26.8 11.5 41.5 2.4 0.5 1.4

Արտադպրոցական երիտասարդական 
գործունեության առկայություն (կրթական, 
մշակութային, ժամանցային)

28.5 16.2 35.8 11.5 22.3 15.7 15.4 4.7 14.4

Երիտասարդների զբաղվածության 
հնարավորությունների առկայություն 36.1 7.0 46.5 6.1 26.9 10.0 25.7 14.7 29.5

Տարեցների համար զբաղվածության 
հնարավորությունների առկայություն 25.7 4.1 32.6 4.7 10.9 2.7 34.6 14.9 28.2

Տարեցներին սոցիալական ծառայությունների 
մատուցում 23.0 3.3 24.1 5.1 4.1 0.6 34.8 20.7 32.3

Ընտանեկան բռնությունից տուժածներին 
աջակցութուն 8.4 3.0 10.2 1.0 10.1 4.1 9.5 0.1 4.9

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն
Դեղինով - կոնկրետ ծառայության ամենաբարձր հասանելիությունը՝  

շահառու մյուս մարզերի համեմատությամբ
Կապույտով - կոնկրետ ծառայության նկատմամբ արձանագրված կարիքի ոչ պակաս 20 տոկոս մակարդակ

 ● Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն ներ

Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն նե րից բո լոր ե րեք 
մար զե րում հա մե մա տա բար ա վե լի մեծ կար ևո-
րութ յուն ու նեն փո ղո ցա յին լու սա վո րութ յան, աղ-

բի ժա մա նա կին հա վաք ման ծա ռա յութ յուն նե րը, 
նաև՝ ներ հա մայն քա յին ճա նա պարհ նե րի վի ճա-
կը։ Մի ջին կար ևո րութ յուն ու նի հա մայն քա պե-
տա րա նի կող մից բնակ չութ յանը տրա մադր վող 
տե ղե կատ վութ յու նը, նաև՝ ա ջակ ցութ յու նը: 
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Աղյուսակ 42. Համայնքային ծառայությունների կարևորության գնահատականներ,  
1-5 բալային համակարգ*

Ծառայություն
Ընդամենը Գյուղ Քաղաք

Լոռի Շիրակ Տավուշ Լոռի Շիրակ Տավուշ Լոռի Շիրակ Տավուշ

Փողոցային լուսավորություն 4.7 4.5 4.7 4.7 4.6 4.9 4.7 4.5 4.6

Աղբի ժամանակին հավաքում 4.5 4.5 4.8 4.5 4.5 4.8 4.6 4.5 4.7

Ներհամայնքային ճանապարհների վիճակ 4.4 4.5 4.3 4.2 4.4 4.3 4.6 4.6 4.3

Համայնքապետարանի մասնակցությունը 
տարբեր սանիտարական իրավիճակներին 
(վնասատուներ, կրծողներ...)

3.1 2.5 3.3 3.1 3.1 3.2 3.1 1.9 3.3

Բնակավայրի/համայնքի մասին 
hամայնքապետարանից բնակիչներին տրվող 
տեղեկատվություն

3.6 3.5 3.9 3.8 3.7 4.1 3.4 3.3 3.7

Համայքապետարանի կողմից բնակչությանը 
տրամադրվող աջակցություն 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 3.9 3.4 3.5 3.6

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն
* 5-ը բնութագրում է ծառայությունների շատ կարևորությունը, իսկ 1-ը՝ ոչ կարևորությունը:

Կապույտով - բարձր կաևորություն՝ 4 և բարձր գնահատական
Դեղինով - միջին կաևորություն՝ 2-4 գնահատական

Մոխրագույնով - ցածր կարևորություն՝ մինչև 2 գնահատական

Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն նե րը կրկին հա մե-
մա տա բար բարձր հա սա նե լի են Շի րա կի մար զի 
ՏՏ-նե րին և  ա վե լի քիչ հա սա նե լի՝ Տա վու շի մար-
զում։ Ընդ ո րում, փո ղո ցա յին լու սա վո րութ յան և  
աղ բի ժա մա նա կին հա վաք ման ծա ռա յութ յուն-
նե րի հա սա նե լիութ յու նը բո լոր ե րեք մար զե րում 
բա վա կա նա չափ բարձր է գնա հատ վել:

Հա մայն քա յին մյուս ծա ռա յութ յուն նե րի նկատ-
մամբ կա րիքն էա պես բարձր է հատ կա պես Տա-
վու շի մար զում։ Հա մայն քա պե տա րա նի կող մից 

բնակ չութ յա նը տրա մադր վող ա ջակ ցութ յան կա-
րիքն ու նեն Տա վու շի մար զի ՏՏ-նե րի 39.7 տո-
կո սը, իսկ տար բեր սա նի տա րա կան ի րա վի ճակ-
նե րին հա մայն քա պե տա րա նի մաս նակ ցութ յան 
կա րի քը կար ևո րել են ՏՏ-նե րի 29.8 տո կո սը։ 
Հատ կան շա կան է, որ Տա վու շի մար զում հա-
մայն քի մա սին hա մայն քա պե տա րան նե րից բնա-
կիչ նե րին տրվող տե ղե կատ վութ յան կա րի քը ևս 
ն շա նա կա լի է՝ 29.0 տո կոս։
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Աղյուսակ 43. Համայնքային ծառայությունների հասանելիության և կարիքի գնահատականներ, տոկոս 
ՏՏ-ների նկատմամբ

Ծառայություն

Հասանելիություն Կարիք

Լոռի Շիրակ Տավուշ
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Փողոցային լուսավորություն 19.4 73.4 51.6 42.9 20.7 72.0 4.9 3.7 6.1

Աղբի ժամանակին հավաքում 23.3 68.2 45.9 49.4 20.4 61.9 5.7 1.9 15.3

Ներհամայնքային ճանապարհների վիճակ 34.1 23.3 34.2 22.1 36.6 24.6 18.9 19.3 18.7

Համայնքապետարանի մասնակցությունը 
տարբեր սանիտարական իրավիճակներին 
(վնասատուներ, կրծողներ և այլն)

29.4 10.3 36.8 7.2 21.2 8.8 21.1 4.3 29.8

Բնակավայրի/համայնքի մասին 
hամայնքապետարանից բնակիչներին տրվող 
տեղեկատվություն

33.5 27.1 61.4 10.1 28.4 20.9 14.9 9.0 29.0

Համայքապետարանի կողմից բնակչությանը 
տրամադրվող աջակցություն 29.1 23.4 50.1 3.5 22.1 9.3 21.6 27.2 39.7

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն
Դեղինով - կոնկրետ ծառայության ամենաբարձր հասանելիությունը՝  

շահառու մյուս մարզերի համեմատությամբ
Կապույտով - կոնկրետ ծառայության նկատմամբ արձանագրված կարիքի ոչ պակաս 20 տոկոս մակարդակ

 ● Հա մայն քա յին մի ջա վայ րը բնու թագ րող 
ծա ռա յութ յուն ներ

Հա մայն քա յին մի ջա վայ րը բնու թագ րող ծա ռա-
յութ յուն նե րից ա ռա վե լա պես կար ևոր վել է ո րակ-
յալ սննդամ թեր քի խա նութ նե րի առ կա յութ յու-
նը։ Հա ջոր դիվ գյու ղա կան բնակ չութ յան հա մար 
կար ևոր վել է հան րա յին տրանս պոր տի առ կա-

յութ յու նը, իսկ քա ղա քա յին բնակ չութ յան հա մար՝ 
այ գի նե րի և հանգս տի վայ րե րի առ կա յութ յու նը։ 
Տա վու շի մար զի բնակ չութ յու նը բարձր կար ևո-
րութ յան գնա հա տա կան է տվել նաև գե ղեց կութ-
յան սրահ նե րի (4.2 միա վոր) և բան կե րի/բան կո-
մատ նե րի առ կա յութ յա նը (4.1 միա վոր)։
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Աղյուսակ 44. Համայնքային միջավայրը բնութագրող ծառայությունների կարևորության 
գնահատականներ, 1-5 բալային համակարգ

Ծառայություն
Ընդամենը Գյուղ Քաղաք

Լոռի Շիրակ Տավուշ Լոռի Շիրակ Տավուշ Լոռի Շիրակ Տավուշ

Որակյալ սննդամթերքի խանութների 
առկայություն 4.9 4.6 4.7 4.9 4.6 4.8 4.8 4.7 4.7

Հանրային տրանսպորտ 4.3 3.8 3.9 4.3 4.0 4.1 4.3 3.6 3.7

Արագաչափերի օգտագործում համայնքում 2.4 2.2 3.0 2.2 2.2 2.6 2.5 2.3 3.4

Այգիների և հանգստի վայրերի առկայություն 4.0 4.1 3.8 3.6 4.1 3.5 4.3 4.2 4.1

Ոստիկանության արձագանքման 
արագություն 2.3 2.3 2.5 2.1 2.6 2.6 2.6 2.0 2.5

Բանկ/ բանկոմատ 3.5 3.7 3.8 3.0 3.7 4.1 3.9 3.6 3.5

Սրճարան/բար/ռեստորան/ակումբ 2.5 3.3 2.6 2.3 3.5 2.5 2.7 3.1 2.6

Վարսավիրանոց/գեղեցկության սրահ 3.5 3.7 3.9 3.3 3.8 4.2 3.6 3.5 3.6

Համայնքում փոքր բիզնես բացելու 
հնարավորություններ 2.4 2.6 3.3 2.4 2.8 3.2 2.4 2.4 3.4

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն
*_5-ը բնութագրում է ծառայությունների շատ կարևորությունը, իսկ 1-ը՝ ոչ կարևորությունը:

Կապույտով - բարձր կաևորություն՝ 4 և բարձր գնահատական
Դեղինով - միջին կաևորություն՝ 2-4 գնահատական

Ծա ռա յութ յուն նե րի այս խմբի հա սա նե լիութ յու-
նը ևս հա մե մա տա բար բարձր է Շի րա կի մար-
զում։ Բո լոր մար զե րում հա վա սա րա պես բարձր 
հա սա նե լի են հա մար վել ո րակ յալ սննդամ թեր քի 
խա նութ նե րի առ կա յութ յու նը:

Ա ռանձ նաց ված հա մայն քա յին մի ջա վայ րը բնու-
թագ րող ծա ռա յութ յուն նե րից Տա վու շի մար զում 
հա մե մա տա բար բարձր է բան կե րի/բան կո մատ-
նե րի առ կա յութ յան կա րի քը՝ 26.3 տո կոս, հա-
մայն քում փոքր բիզ նես բա ցե լու հնա րա վո րութ-
յուն նե րի կա րի քը՝ 23.4 տո կոս, և հա մայնք նե րում 
ա րա գա չա փե րի օգ տա գործ ման կա րի քը՝ 23.2 
տո կոս։

Շի րա կի մար զում՝ մե ծա մա սամբ գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում, ՏՏ-նե րը հատ կա պես ժա-
ման ցա յին վայ րե րի (սրճա րան/բար/ռես տո րան/
ա կումբ) առ կա յութ յան կա րիք ու նեն՝ 20.5 տո կոս։ 

Լո ռու մար զի ՏՏ-նե րի կա րի քը հա մե մա տա բար 
բարձր է հա մայնք նե րում բան կե րի/բան կո մատ-
նե րի պա հան ջի և հան րա յին տրանս պոր տի բա-
րե լա ման մա սով, հա մա պա տաս խա նա բար 22.2 
և 19.1 տո կոս։ 

Այ գի նե րի և հանգս տի վայ րե րի առ կա յութ յան 
կա րի քը բարձր է բո լոր ե րեք մար զե րում՝ Տա վու-
շի մար զում 24.4 տո կոս, Լո ռու մար զում 24.3 տո-
կոս և Շի րա կի մար զում 17.4 տո կոս։
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Աղյուսակ 45. Համայնքային միջավայրը բնութագրող ծառայությունների հասանելիության և կարիքի 
գնահատականներ, տոկոս ՏՏ-ների նկատմամբ

Ծառայություն

Հասանելիություն Կարիք

Լոռի Շիրակ Տավուշ

Լոռի Շիրակ Տավուշ
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Որակյալ սննդամթերքի խանութների 
առկայություն 32.0 58.5 58.9 36.8 42.5 50.3 8.2 3.9 6.9

Հանրային տրանսպորտ 27.5 43.7 52.3 23.3 27.7 35.9 19.1 11.8 16.5

Արագաչափերի օգտագործում համայնքում 18.7 13.3 34.6 5.2 14.3 14.8 9.6 3.3 23.2

Այգիների և հանգստի վայրերի առկայություն 36.3 22.8 56.6 17.6 27.8 23.2 24.3 17.4 24.4

Ոստիկանության արձագանքման 
արագություն 19.0 18.9 41.7 7.0 19.3 19.9 4.4 1.0 4.9

Բանկ/ բանկոմատ 21.1 25.8 42.0 27.3 17.4 30.4 22.2 13.1 26.3

Սրճարան/բար/ռեստորան/ակումբ 22.5 10.5 39.7 12.3 19.0 14.9 11.8 20.5 12.9

Վարսավիրանոց/գեղեցկության սրահ 32.3 31.8 44.4 28.4 24.6 45.5 13.2 13.1 10.7

Համայնքում փոքր բիզնես բացելու 
հնարավորություններ 22.0 9.5 41.1 4.2 28.5 9.8 10.5 6.2 23.4

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն
Դեղինով - կոնկրետ ծառայության ամենաբարձր հասանելիությունը՝  

շահառու մյուս մարզերի համեմատությամբ
Կապույտով - կոնկրետ ծառայության նկատմամբ արձանագրված կարիքի ոչ պակաս 20 տոկոս մակարդակ

5.3. Ծառայությունների բարելավման ուղղություններ

Ս տորև ներ կա յաց նում ենք շա հա ռու մար զե րում 
առ կա մի շարք խնդիր նե րի լուծ ման ի րենց իսկ 
կող մից ա ռա ջարկ վող ուղ ղութ յուն նե րը և հ նա-
րա վո րութ յուն նե րը։ 

Մա տուց վող ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն-
նե րի բա րե լավ ման տե սանկ յու նից ՏՏ-նե րը մի 
կող մից կար ևո րում են բժշկա կան ծա ռա յութ յուն-
նե րի մատ չե լիութ յան բա րե լա վու մը, մյուս կող-
մից՝ ա վե լի ո րակ յալ բժշկա կան սպա սար կող 
անձ նա կազ մի առ կա յութ յու նը մար զե րում: Շա-
հա ռու մար զե րի բնակ չութ յան ա վե լի քան 20 տո-
կո սը շեշ տադ րում է ա ռող ջա պա հութ յան ա պա-

հո վագ րութ յան ծրագ րե րի դե րը և, մաս նա վո րա-
պես, կար ևո րում է մատ չե լի դե ղա պա հո վու մը։

Ընդ հա նուր առ մամբ, Լո ռիում ա ռող ջա պա հա-
կան ծա ռա յութ յուն նե րի բա րե լավ ման տե սանկ-
յու նից ա վե լի շատ կար ևոր վում են մատ չե լի 
դե ղա պա հով ման ծրագ րե րը, իսկ Տա վու շում և 
Շի րա կում՝ ա վե լի ո րակ յալ բժշկա կան սպա սար-
կող անձ նա կազ մի առ կա յութ յու նը։ Ն կա տենք 
նաև, որ Տա վու շի բնակ չութ յան հա մար մատ չե-
լի ա տամն ա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րը հա մե-
մա տա բար մեծ կար ևո րութ յուն ու նեն։ 
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Գծապատկեր 34. Համայնքի բնակիչների առողջապահական ծառայությունների բարելավման 
հնարավորությունները (բազմակի պատասխան), տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Զ բաղ վա ծութ յան բա րե լավ ման հնա րա վո րութ-
յուն նե րը բնակ չութ յու նը գե րա զան ցա պես կա-
պում է լրա ցու ցիչ աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման 
հետ՝ մոտ 86 տո կոս։ Ու շագ րավ է, որ բնակ-
չութ յան ա վե լի քան 20 տո կո սը ի րենց հա մայն-
քի բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան բա րե լավ ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րը տես նում է աշ խա տա տե-
ղե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան պրակ-
տիկ հմտութ յուն նե րի ձևա վոր մամբ՝ 22.5 տո կոս, 
և լ րա ցու ցիչ վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց-

նե րի մաս նակ ցութ յամբ՝ 21.8 տո կոս։ Տա վու շի 
և Լո ռու մար զե րի քա ղա քա յին բնակ չութ յու նը 
զբաղ վա ծութ յան մե ծաց ման հա մար կար ևո րում 
է աշ խա տող ծնող նե րի ե րե խա նե րի խնամ քի 
լրա ցու ցիչ ծա ռա յութ յուն նե րի ստեղ ծու մը, մինչ-
դեռ գյու ղա կան բնակ չութ յան հա մար՝ հատ կա-
պես Տա վու շի և Շի րա կի, էա կան է լրա ցու ցիչ փո-
խադր ման/տրանս պոր տա յին ծա ռա յութ յուն նե րի 
առ կա յութ յու նը դե պի աշ խա տան քի վայ րեր։

Գծապատկեր 35. Զբաղվածության բարելավման հնարավորություննեը (բազմակի պատասխան), տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն
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Ինչ պես ար ձա նագր ված էր նա խորդ բաժ նում, 
դպրո ցում դաս վանդ ման ո րա կը, ար տադպ րո-
ցա կան գոր ծու նեութ յու նը, ման կա պար տեզ նե րի 
և  ե րե խա նե րի այլ ցե րե կա յին խնամ քի կենտ րոն-
նե րի ծա ռա յութ յուն նե րը կար ևո րութ յան բարձր 
գնա հա տա կան են ստա ցել հա մա պա տաս խան 
տա րի քա յին խմբի ե րե խա ներ ու նե ցող տնա յին 
տնտե սութ յուն նե րի կող մից։ Սա կայն պետք է 

նկա տենք, որ, ընդ հա նուր առ մամբ, հա մայն քի 
ե րե խա նե րին ա ջակ ցութ յան և դաս տիա րա կութ-
յան բա րե լավ ման տե սանկ յու նից բո լոր ե րեք 
մար զե րում ա ռա վե լա պես կար ևոր վում են այ-
գի նե րի, պու րակ նե րի և խա ղահ րա պա րակ նե րի 
առ կա յութ յու նը, ինչ պես նաև՝ ա մա ռա յին հան-
գըս տի ծրագ րե րը և ճամ բար նե րը։ 

Գծապատկեր 36. Համայնքի երեխաներին աջակցության և դաստիարակության բարելավման 
հնարավորությունները (բազմակի պատասխան), տոկոս
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Տա րեց նե րի հա մար զբաղ վա ծութ յան հնա րա-
վո րութ յուն նե րը և տա րեց նե րին սո ցիա լա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը հատ կա պես 
կար ևոր վել է Լո ռու գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի 
ՏՏ-նե րի կող մից։ Ընդ ո րում, տա րեց նե րի և հաշ-
ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ա ջակ ցութ յան 
բա րե լավ ման տե սանկ յու նից բո լոր ե րեք մար զե-

րում էա կան են հա մար վել տնա յին պայ ման նե-
րում ա ռող ջա պա հա կան, ինչ պես նաև տնա յին 
օգ նութ յան/խնամ քի ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու-
ցու մը։ Հատ կա պես Լո ռիում և Տա վու շում կարե-
վոր վել են նաև սննդի ա ռաք ման ծա ռա յութ յուն-
նե րը։ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. 

Հե տա զո տութ յան ընտ րանքն ըստ քա ղա քա յին և  
գ յու ղա կան բնա կա վայ րե րի

 Լո ռի  Շի րակ  Տա վուշ

 Քա ղաք 1. Ա լա վեր դի
2. Թու ման յան 
3. Ս պի տակ
4. Վա նա ձոր

1. Ար թիկ
2. Գ յում րի
3. Մա րա լիկ

1.  Բերդ
2. Դի լի ջան 
3. Իջ ևան

Գ յուղ 1. Ամ րա կից
2. Բա զում
3. Գար գառ
4. Գե ղա սար
5. Գ յու լա գա րակ
6. Գու գարք
7. Դար պաս
8. Դ սեղ
9. Լեռ նանցք
10. Լո ռի Բերդ
11. Մեծ Պար նի
12. Քա րինջ
13. Օ ձուն

1. Ա զա տան
2. Ա մա սիա
3. Ա շոցք
4. Ար ևիկ
5. Բան դի վան
6. Բե նիա մին
7. Գե տափ
8. Զույ գաղբ յուր
9. Ի սա հակ յան
10. Կապս
11. Ղա րիբ ջան յան
12. Մա յիս յան
13. Մար մա շեն
14. Սառ նաղբ յուր
15. Ս պան դար յան
16. Վար դաղբ յուր
17. Վար դա քար
18. Փա նիկ

1. Ա զա տա մուտ
2. Ա չա ջուր
3. Գան ձա քար
4. Գե տա հո վիտ
5. Գոշ
6. Թե ղուտ
7. Լու սա ձոր
8. Խաշ թա ռակ
9. Հա ղար ծին
10. Սև քար
11. Վա զա շեն
12. Վա րա գա վան
13. Տա վուշ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. 

Ռազմավարական քաղաքականություններն ամփոփող  
հիմական ռազմավարական փաստաթղթերը

 
1. ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2021-2026թթ. ծրա գիր, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 18.08.2021թ. N 1363-Ա ո րո շում։

2. ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան 2022-2026թթ. ռազ մա վա րութ յուն, նա խա գիծ, 
առ՝ 01.09.2022թ.։

3. «ՀՀ կրթության մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը» հաստատելու մասին ՀՀ 
օրենք, 17.12.2022թ.։ 

4. Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 2022թ. տա րե կան ծրա գիր և մի ջո ցա ռումն ե րի ցանկ, 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան 30.09.2021թ. N 1622-Լ ո րո շում։

5. Ե րե խա ու նե ցող ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հո վութ յան պե տա կան ա ջակ ցութ յան 2020-
2023թթ. ծրագ րեր, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 14.05.2020թ. N 968-Լ ո րո շում։

6. Ե րե խա յի՝ ըն տա նի քում ապ րե լու ի րա վուն քի ի րաց մանն ու ներ դաշ նակ զար գաց մանն ուղղ ված 
2020-2023թթ. հա մա լիր ծրա գիր և ծ րագ րի ի րա կա նաց ման մի ջո ցա ռումն ե րի ժա մա նա կա ցույց, 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան 02.04.2020թ. N 432-Լ ո րո շում։

7. Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց սո ցիա լա կան նե րառ ման 2022թ. տա րե կան ծրա գիր և մի ջո-
ցա ռումն ե րի ցանկ, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 30.09.2021թ. N 1621-Լ ո րո շում։

8. Տա րեց նե րին մա տուց վող խնամ քի ծա ռա յութ յուն նե րի բա րե լավ ման և հա մայն քա հեն ծա ռա յութ-
յուն նե րի ներդր ման ու զար գաց ման ծրա գիր և դ րա ի րա կա նա ցումն ա պա հո վող 2021-2023թթ. 
պլան-ժա մա նա կա ցույց, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 08.04.2021թ. N 498-Լ ո րո շում։

9. Ծե րաց ման հետ ևանք նե րի հաղ թա հար ման և տա րեց նե րի սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան ռազ-
մա վա րութ յուն, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 18.05.2017թ. N 20 ար ձա նագ րա յին ո րո շում։

10. Զ բաղ վա ծութ յան կար գա վոր ման 2022թ. պե տա կան ծրա գիր և մի ջո ցա ռումն ե րի ցանկ, ՀՀ կա ռա-
վա րութ յան 30.09.2021թ. N 1589-Լ ո րո շում։

11. «Աշ խա տի՛ր, Հա յաս տան» ռազ մա վա րութ յուն, դրա գոր ծո ղութ յուն նե րի շրջա նակ, ՀՀ կա ռա վա-
րութ յան 05.12.2019թ. N 1753-Լ ո րո շում։

12. ՀՀ -ում գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման 2019-2023թթ. ռազ մա վա րութ յուն և մի-
ջո ցա ռումն ե րի ծրա գիր, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 19.09.2019թ. N 1334-Լ ո րո շում։

13. ՀՀ գյու ղատն տե սա կան ո լոր տի տնտե սա կան զար գա ցումն ա պա հո վող հիմն ա կան ուղ ղութ յուն նե-
րի 2020-2030թթ. ռազ մա վա րութ յուն և ռազ մա վա րութ յան կա տար մանն ուղղ ված 2020-2022թթ. 
մի ջո ցա ռումն ե րի ծրա գիր, ՀՀ կա ռա վա րութ յուն 19.12.2019թ. N1886-Լ ո րո շում:

14. Բ նա կա րան նե րի և  ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի է ներ գաարդ յու նա վետ վե րա նո րոգ ման աշ խա-
տանք նե րի պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրա գիր, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 15.04.2022թ. N 520-Լ ո րո շում։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. 

ՀՀ ԱՍՀՆ Զ բաղ վա ծութ յան ծրագ րի կա ռուց ված քը  
և ֆի նան սա վոր ման ծա վալ նե րը 2020-2022թթ. 

 Դա սիչ Ծ րա գիր/մի ջո ցա ռում
2020 2021 2022*

մլն դրա մ
1088 Զբա ղվա ծու թյա ն ծրագի ր 1,942 1,702 1,856

11001 Գո րծա զու րկնե րի , աշխա տա նա քի ց ազա տմա ն ռիսկ ունե ցո ղ, ինչպե ս նաև ազա տա զրկմա ն ձևով պատի ժը  կրելու  
ավա րտի ն վեց ամի ս մնացա ծ աշխա տա նք փնտրող անձա նց մասնա գի տա կա ն ուսու ցմա ն կազմա կե րպու մ 40.3 40.5 -

11004 Աշխա տա շու կա յու մ անմրցու նա կ անձա նց փոքր ձեռնա րկա տի րա կա ն գործու նե ությա ն աջա կցու թյա ն տրամա դրու մ 
ծրագրի  ուսու ցմա ն կազմա կե րպմա ն և խո րհրդա տվա կա ն ծառա յու թյու ննե ր 5.9 1.7 -

11006 Վա րձա տրվո ղ հասա րա կա կա ն աշխա տա նքնե րի  իրա կա նա ցմա ն ապա հո վու մ 0.1 - 0.1

11007 Հա շմա նդա մու թյու ն ունե ցո ղ երե խա նե րի  ծնողնե րի  համա ր դասը նթա ցնե րի  կազմա կե րպու մ 2.2 2.6 -

11008 Եվրա սի ակա ն զարգա ցմա ն բանկի  աջա կցու թյա մբ իրա կա նա ցվո ղ «Աշխա տա նքի  Էլե կտրո նա յի ն Բո րսա »  
դրամա շնո րհա յի ն ծրագի ր - - 69.9

12001 Աշխա տա շու կա յու մ անմրցու նա կ անձա նց փոքր ձեռնա րկա տի րա կա ն գործու նե ությա ն աջա կցու թյա ն տրամա դրու մ 33.8 3.4 0.1

12002
Աշխա տա շու կ. անմրցու նա կ ազա տա զրկ վայրե րի ց վերա դա րձա ծ, հաշմ. ունե ցո ղ, ինչպե ս նաև «հաշմ. ունե ցո ղ երե խա » 
կարգ. ունե ցո ղ անձա նց աշխա տ. տեղա վո րմա ն դեպքու մ գործա տու ի ն աշխա տա վա րձի  մասնա կի  փոխհ. և հա շմ.  
ունե ցո ղ անձի ն ուղե կցո ղի  համա ր դրամա կա ն օգնու թյա ն տրամա դրու մ

14.0 13.6 14.5

12003 Գո րծա զու րկի ն այլ վայրու մ աշխա տա նքի  տեղա վո րմա ն աջա կցու թյա ն տրամա դրու մ 22.0 9.0 0.9

12004 Ձե ռք բերա ծ մասնա գի տու թյա մբ մասնա գի տա կա ն աշխա տա նքա յի ն փորձ ձեռք բերե լու  համա ր գործա զու րկնե րի ն 
աջա կցու թյա ն տրամա դրու մ 148.1 139.0 148.1

12005 Աշխա տա շու կա յու մ անմրցու նա կ անձա նց աշխա տա նքի  տեղա վո րմա ն դեպքու մ գործա տու ի ն միանվա գ  
փոխհա տու ցմա ն տրամա դրու մ 102.4 69.9 102.0

12006 Սե զո նա յի ն զբաղվա ծու թյա ն խթանմա ն միջո ցո վ գյուղա ցի ակա ն տնտեսու թյա նն աջա կցու թյա ն տրամա դրու մ 459.6 175.0 180.7

12008 Գո րծա զու րկնե րի , աշխա տա նա քի ց ազա տմա ն ռիսկ ունե ցո ղ, ինչպե ս նաև ազա տա զրկմա ն ձևով պատի ժը  կրելու   
ավա րտի ն վեց ամի ս մնացա ծ աշխա տա նք փնտրող անձա նց կրթաթո շա կի  տրամա դրու մ 44.3 39.2 -

12009
Մի նչև երե ք տարե կա ն երե խա յի  խնամքի  արձա կու րդու մ գտնվող անձա նց, երե խա յի  մինչև երկու  տարի ն լրանա լը  
աշխա տա նքի  վերա դա ռնա լու  դեպքու մ, երե խա յի  խնամքն աշխա տա նքի ն զուգա հե ռ կազմա կե րպե լու  համա ր  
աջա կցու թյա ն տրամա դրու մ

393.3 475.2 393.3

12010 Աշխա տա շու կա յու մ անմրցու նա կ և մա սնա գի տու թյու ն չունե ցո ղ մայրե րի  համա ր գործա տու ի  մոտ մասնա գի տա կա ն 
ուսու ցմա ն կազմա կե րպու մ 75.2 35.4 -

12011 Վա րձա տրվո ղ հասա րա կա կա ն աշխա տա նքնե րի  կազմա կե րպմա ն միջո ցո վ գործա զու րկնե րի  ժամա նա կա վո ր  
զբաղվա ծու թյա ն ապա հո վու մ 83.6 - 83.6

12013 Աշխա տա շու կա յու մ անմրցու նա կ անձա նց անա սնա պա հու թյա մբ զբաղվե լու  համա ր աջա կցու թյա ն տրամա դրու մ 517.0 413.0 451.0

12014
Ռա զմա կա ն դրությա մբ պայմա նա վո րվա ծ վարձա տրվո ղ հասա րա կա կա ն աշխ. կազմա կե րպ. միջո ցո վ Ադրբե ջա նի  
կողմի ց 2020 թ. սեպտ. 27-ին սանձա զե րծվա ծ պատե րա զմի  հետևա նքո վ տեղա հա նվա ծ և փա ստ. ՀՀ գտնվող Արցա խի  
Հա նր. գործա զու րկ քաղա քա ցի նե րի  ժամա նա կա վո ր զբաղվա ծու թ. ապա հո վու մ

- 27.9 3.6

12015
Ռա զմա կա ն դրությա մբ պայմա նա վո րվա ծ՛ Ադրբե ջա նի  կողմի ց 2020 թ. սեպտ. 27-ին սանձա զե րծվա ծ պատե րա զմի  
հետևա նքո վ տեղա հա նվա ծ և փա ստա ցի  ՀՀ-ում գտնվող Արցա խի  Հա նրա պե տու թյա ն գործա զու րկ քաղա քա ցի նե րի  
աշխա տա նքա յի ն փորձ ձեռքբե րե լու  համա ր աջա կցու թյա ն տրամա դրու մ

- 181.5 178.0

12016
Ռա զմա կա ն գործո ղու թյու ննե րի  հետևա նքո վ վասվա ծք (վիրա վո րու մ) ստացա ծ և հա շմա նդա մու թյու ն ունե ցո ղ անձ 
ճանա չվա ծ նախկի ն զինծա ռա յո ղնե րի ն (նրանց հավա սա րե ցվա ծ անձա նց) աշխա տա նքի  տեղա վո րմա ն դեպքու մ  
գործա տու ի ն պետա կա ն աջա կցու թյա ն տրամա դրու մ

- 0.1 0.3

12017 Աջա կցու թյու ն կանա նց ձեռնե րե ցու թյա ն խթանմա ն և ա շխա տու նա կու թյա ն բարձրա ցմա ն նպատա կո վ - 75.0 -

12018 Ադրբե ջա նի  կողմի ց 2016 և 2020 թվակա ննե րի ն սանձա զե րծվա ծ ռազմա կա ն գործո ղու թյու ննե րի ն մասնա կցա ծ  
գործա զու րկ անձա նց մասնա գի տա կա ն ուսու ցմա ն կազմա կե րպմա ն և զբա ղվա ծու թյա ն ապա հո վու մ - - 65.5

32001 Եվրա սի ակա ն զարգա ցմա ն բանկի  աջա կցու թյա մբ իրա կա նա ցվո ղ «Աշխա տա նքի  Էլե կտրո նա յի ն Բո րսա »  
դրամա շնո րհա յի ն ծրագրի  շրջանա կնե րու մ տեխնի կա կա ն հագե ցվա ծու թյու ն - - 164.8

*Տարեկան ճշտված պլան` ինն ամիսների դրությամբ
Աղբյուր՝ ՀՀ  2020թ. և 2021թ. պետական բյուջեի կատարման 

հաշվետվություններ, ՀՀ 2022թ. պետական բյուջեի ինն ամիսների 
կատարման հաշվետվություն
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	Գծապատկեր 13. Կանանց զբաղվածությունն ըստ ոլորտների, տոկոս ընդամենը զբաղված կանանց նկատմամբ
	Գծապատկեր 14. Միգրացիան ըստ շահառու մարզերի
	Գծապատկեր 15. Աղքատության մակարդակն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևանի, 2019-2021թթ., տոկոս
	Գծապատկեր 16. Աղքատության մակարդակի ստանդարտ շեղումը 2015-2021 թվականներին, 
տոկոսային կետ
	Գծապատկեր 17. Մեկ շնչի հաշվով եկամուտների բաշխման կորերը
	Գծապատկեր 18. Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի սուբյեկտիվ ինքնագնահատականներ, տոկոս
	Գծապատկեր 19. Տնային տնտեսությունների եկամուտների և պարտքի մեծության փոփոխության գնահատականները, տոկոս
	Գծապատկեր 20. Պարտքային պարտավորություններ ունեցող տնային տնտեսությունների կշիռը և պարտքի միջին մեծությունը
	Գծապատկեր 21. Պարտքի սպասարկման կարողության սուբյեկտիվ գնահատականներ, տոկոս
	Գծապատկեր 22. Սննդի ծախսերի ապահովման սուբյեկտիվ գնահատականներ, տոկոս
	Գծապատկեր 23. Ծախսերի ապահովման կարողության սուբյեկտիվ գնահատականներ, տոկոս
	Գծապատկեր 24. Դպրոց չհաճախող երեխա ունեցող բնակավայրեր, տոկոս բնակավայրերի մեջ 
	Գծապատկեր 25. Հաշմանդամություն ունեցող անձիք, որոնց ԱՍՀՆ զբաղվածության ծառայության կողմից երբևիցե մատուցվել է աշխատանքի տեղավորման ծառայություններ, տոկոս հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ
	Գծապատկեր 26. Բժշկական միջամտության անհրաժեշտություն ունեցող ՏՏ-ները, 
որոնք չեն դիմել բժշկի, տոկոս
	Գծապատկեր 27. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունը 
առողջապահական ծրագրերին, տոկոս
	Գծապատկեր 28. ՏՏ կարծիքը իրենց անդամների բժշկի դիմելիս պետպատվերի 
իրավունք ունենալու մասին, տոկոս
	Գծապատկեր 29. ՏՏ տեղեկացվածությունը սոցիալապես անապահովներին և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների տրամադրվող հիվանդանոցային ծառայությունների անվճար լինելու մասին, տոկոս
	Գծապատկեր 30. Որևէ կարգի առողջապահական ապահովագրություն ունեցող ՏՏ-ներ, տոկոս
	Գծապատկեր 31. Բնակչության տեղեկացվածությունը հաջորդ տարվա ընթացքում համայնքում իրականացվելիք ծրագրերի մասին, տոկոս 
	Գծապատկեր 32. Համայնքի ավագանու կամ համայնքապետի կողմից կազմակերպվու՞մ են արդյոք համայնքային ծրագրերի քննարկումներ, տոկոս
	Գծապատկեր 33. Որքանով է համայնքի բնակչության կարծիքը և ցանկությունները հաշվի առնվում համայքապետարանի կողմից բյուջետային ծախսերի մասին որոշումներ կայացնելիս, համայնքի բնակիչների գնահատական, տոկոս
	Գծապատկեր 34. Համայնքի բնակիչների առողջապահական ծառայությունների բարելավման հնարավորությունները (բազմակի պատասխան), տոկոս
	Գծապատկեր 35. Զբաղվածության բարելավման հնարավորություննեը (բազմակի պատասխան), տոկոս
	Գծապատկեր 36. Համայնքի երեխաներին աջակցության և դաստիարակության բարելավման հնարավորությունները (բազմակի պատասխան), տոկոս
	Գծապատկեր 37. Համայնքի տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցության բարելավման հնարավորությունները (բազմակի պատասխան), տոկոս
	Աղյուսակ 1. Հետազոտության ընտրանքի պլանը
	Աղյուսակ 2. Հետազոտության ընտրանքը և ընտրանքի սխալի գնահատականները
	Աղյուսակ 3. Բնակչության հիմնական կարիքներին ուղղված քաղաքականությունների շրջանակը
	Աղյուսակ 4. Բնակչության բնակարանային պայմանների բարելավմանն ուղղված 
քաղաքականությունների շրջանակը
	Աղյուսակ 5. Կրթության մատչելիության և որակի բարելավմանն ուղղված 
քաղաքականությունների շրջանակը
	Աղյուսակ 6. Աշխատանքի և աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված
քաղաքականությունների շրջանակը
	Աղյուսակ 7. Առողջապահական կարիքի բավարարմանն ուղղված քաղաքականությունների շրջանակը
	Աղյուսակ 8. Պետական բյուջետային ծրագրերի քանակը և ֆինանսավորման ծավալները 2019-2022թթ.
	Աղյուսակ 9. Բնակչության հիմնական կարիքների բավարարմանն ուղղված բյուջետային ծրագրեր
	Աղյուսակ 10. Բնակչության հիմնական կարիքների բավարարմանն ուղղված բյուջետային
ծրագրերի շահառուներ
	Աղյուսակ 11. Բնակչության բնակարանային պայմանների բարելավմանը 
նպաստող բյուջետային ծրագրերը
	Աղյուսակ 12. Բնակարանային պայմանների բավարարմանն ուղղված
բյուջետային ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշներ
	Աղյուսակ 13. Բնակչության կրթական կարիքի բավարարմանն ուղղված բյուջետային ծրագրերը
	Աղյուսակ 14. Կրթական կարիքի բավարարմանն ուղղված բյուջետային
ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշները
	Աղյուսակ 15. Բյուջետային ծրագրերի՝ կրթության որակի և հասանելիության
հիմնական արդյունքային ցուցանիշները
	Աղյուսակ 16. Զբաղվածության ծրագրի շահառուները
	Աղյուսակ 17. Բնակչության առողջապահական կարիքի բարելավմանն ուղղված բյուջետային ծրագրերը
	Աղյուսակ 18. Առողջապահական կարիքին ուղղված բյուջետային ծրագրերի շահառուները
	Աղյուսակ 19. Բազմաչափ աղքատության վրա ազդեցության պոտենցիալ ունեցող բյուջետային ֆինանսավորման ծավալները, 2020-2022թթ.
	Աղյուսակ 20. Համայնքային բյուջեների ամփոփ եկամուտների կառուցվածքը, մլն դրամ
	Աղյուսակ 21. Շահառու մարզերում իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերը, 
2021 և 2022 թվականներ, մլն դրամ
	Աղյուսակ 22. Համայնքային բյուջեների ամփոփ ծախսերի կառուցվածքը, տոկոս
	Աղյուսակ 23. Լոռու, Շիրակի և Տավուշի մարզերի ՏՏ-ների կառուցվածքը, տոկոս
	Աղյուսակ 24. Գործազուրկների դեմոգրաֆիական և կրթական կառուցվածքը, տոկոս
	Աղյուսակ 25. Գործազրկության մակարդակն ըստ բնակչության առանձին խմբերի, տոկոս (փակագծերում՝ ստանդարտ սխալի մակարդակներն են)
	Աղյուսակ 26. Զբաղվածների բաշխումը, տոկոս
	Աղյուսակ 27. Միգրանտների սեռատարիքային բաշխումը, տոկոս
	Աղյուսակ 28. Անապահով ՏՏ-ների կառուցվածքը, տոկոս
	Աղյուսակ 29. Երեխաների խնամքի և զբաղվածության ծառայությունների բաշխումը, 
տոկոս, բազմակի պատասխան
	Աղյուսակ 30. Սոցիալական ընտրված քաղաքականություններից
	տեղեկացվածության մակարդակը, տոկոս
	Աղյուսակ 31. Նշված սոցիալական քաղաքականությունների ազդեցությունը ՏՏ-ում երեխա ունենալու որոշման վրա, տոկոս
	Աղյուսակ 32. Բնակարան ունեցողների տոկոսը, ովքեր օգտվել են բնակարանների ձեռքբերման պետական ծրագրերից
	Աղյուսակ 33. ԱՍՀՆ կողմից մատուցվող զբաղվածության հետևյալ ծառայություններից ՏՏ-ների տեղեկացվածությունը և օգտագործումը, տոկոս
	Աղյուսակ 34. Բժշկի չդիմելու պատճառները, բազմակի պատասխան
	Աղյուսակ 35. Բժշկական միջամտության կամ ստացած բուժօգնության տեսակը,
տոկոս, բազմակի պատասխան
	Աղյուսակ 36. ՏՏ-ների կարծիքով իրենց համայնքի համար ամենակարևոր 5 հիմնական խնդիրները, տոկոս, բազմակի պատասխան 
	Աղյուսակ 37. Համայնքում առկա խնդիրների չլուծման պատճառը բնակիչների կարծիքով, տոկոս, բազմակի պատասխան
	Աղյուսակ 38. Համայնքային բյուջեի մասին տեղեկատվության փոխանակման աղբյուրները, տոկոս
	Աղյուսակ 39. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բնակավայրերի մատչելիությունը, տոկոս ՏՏ-ների նկատմամբ, որոնցում առկա են հաշմանդամություն ունեցող անձիք 
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	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. 
	Հետազոտության ընտրանքն ըստ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. 
	Ռազմավարական քաղաքականություններն ամփոփող հիմնական ռազմավարական փաստաթղթերը
	 
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. 
	ՀՀ ԱՍՀՆ Զբաղվածության ծրագրի կառուցվածքը և ֆինանսավորման ծավալները 2020-2022թթ. 


