2018

Սիրելի' երևանցիներ
Արդեն հինգերորդ տարին անընդմեջ Ձեզ է ներկայացվում Երևան քաղաքի տարեկան բյուջեի ամփոփ
ցուցանիշների գրքույկը։ Երևանի 2018 թվականի բյուջեն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի
զարգացման 2018-2022 թվականների հնգամյա ծրագրով նախատեսված գերակայություններն ու առկա
ռեսուրսները և 2018 թվականի տարեկան ծրագրի առաջնահերթությունները, 2017 թվականի ընթացքում
իրականացված ծրագրերի հիմնական ուղղություններն ու դրանց կատարման արդյունավետությունը։ Տարին
հոբելյանական է մեր մայրաքաղաքի համար, և 2800-ամյա Երևանի տարեկան բյուջեն ներառել է նաև տարվա
ընթացքում անցկացվող հոբելյանական միջոցառումների պատշաճ իրականացման համար անհրաժեշտ
որոշակի ծախսեր:
Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի նախագիծն անցել է հանրային և հրապարակային քննարկման
բոլոր փուլերով, միաժամանակ նախագիծը տեղադրվել է ՀՀ արդարադատության նախարարության
իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական http://www.e-draﬅ.am կայքում, ինչպես նաև՝
Երևան քաղաքի պաշտոնական կայքում։ Քննարկումների փուլերում ներկայացված բոլոր հիմնավոր և
իրագործելի առաջարկներն ընդունվել են։ Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեն հաստատվել է Երևանի
ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի նիստում։
2018 թվականը հանդիսանում է Երևանի զարգացման հնգամյա ծրագրի մեկնակետը և այդ առումով
ընթացիկ տարվա համար նախանշված նոր և շարունակական ծրագրերը միտված են ապահովելու
բնակչության կենսական շահերի պահպանման առաջնահերթությունները, մայրաքաղաքի տարածքային
համաչափ և կայուն զարգացումը, բարեկարգ, հարմարավետ և մատչելի միջավայրի ձևավորման
շարունակականությունը, քաղաքային ենթակառուցվածքների արդիականացումն ու բարեփոխումը։
Երևանի քաղաքապետարան

Բյուջե 2018

48,000.0
ծախսեր

4,000,000.0

80,179,969.8
80,179,969.8

Ֆոնդային
մասի
եկամուտներ

Վարչական
մասի
եկամուտներ

Ֆոնդային մասի
ծախսեր
Վարչական մասի

Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջե (հազ.դրամ)
Ոչ ֆինանսական
ակտիվների
օտարումից
մուտքեր

Դեֆիցիտ

Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեն քաղաքի եկամուտների ձևավորման և ծախսման մեկ
տարվա ֆինանսական ծրագիրն է, որը նախատեսված է Երևանի զարգացման հնգամյա և տարեկան
ծրագրերի, ավագանու և քաղաքապետի լիազորությունների իրականացման համար։ Այն տարվա
կտրվածքով մուտք գործող եկամուտների և իրականացվող ծախսերի փաստաթղթային արտացոլումն է:

4,959,662.6

Մո

911.662.6

ւտքե

ր 8 5, 0 9 1 , 6 3

2. 4

Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի եկամտի աղբյուրները
Քաղաքի եկամուտների ձևավորման հիմնական աղբյուրներն են՝
Հարկային եկամուտները և տուրքերը (գույքահարկ, հողի հարկ, տեղական տուրքեր) ՝ 14.4 մլրդ դրամ
Պաշտոնական դրամաշնորհները (դոտացիա, սուբվենցիա (նպատակային ֆինանսավորում))՝
21.7 մլրդ դրամ
Այլ եկամուտները (պատվիրակված լիազորություններ, հողերի վարձավճարներ, շահաբաժիններ,
տեղական վճարներ և այլն)՝ 44.1 մլրդ դրամ

44.1

21.7

14.4

մլրդ դրամ

մլրդ դրամ

մլրդ դրամ

Երևանի բյուջեն` եկամտային (մուտքային) մասով, ձևավորվում է տարբեր աղբյուրներից, ինչպես նաև ի
հաշիվ յուրաքանչյուր բնակչի իրականացրած պարտավորությունների, որոնք կատարվում են հարկերի,
տեղական տուրքերի և վճարների ձևով։ Մասնավորապես, հողի հարկի գույքահարկի, տեղական տուրքերի և
վճարների մուտքերի արդյունավետությունն ուղղակիորեն կախված է մեր բնակչի, գործարարի, տնտեսվարող
սուբյեկտի պարտաճանաչության աստիճանից և գիտակցումից, որ Երևանի բյուջե ցանկացած եկամտային
մուտք, իր տեսանելի լուման ունի քաղաքի պահպանման ու զարգացման բազմաբնույթ ծրագրերում։

Հիմնական ծախսերն ըստ գործառնական դասակարգման
Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի ծախսերն ուղղված են ապահովելու քաղաքի ընթացիկ
գործունեությունն ու զարգացումը: Իրականացվող ծրագրերը համահունչ են մայրաքաղաքի հնգամյա և
տարեկան ծրագրերին։ Ընտրված գերակայությունների համատեքստում իրականացվող շարունակական
և նոր ծրագրերը միտված են Քաղաքի կայուն և համաչափ զարգացմանը։ Լայնածավալ աշխատանքներ
են իրականացվելու ճանապարհաշինական ոլորտում, հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների
և քաղաքային լուսավորության արդիականացման ուղղությամբ, նոր աղբավայրի կառուցման և հնի
մեկուսացման ծրագրով, կրկնապատկվել են նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների
հիմնանորգման ծախսերը, շարունակվելու են բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի և տանիքների,
այգիների, բակային տարածքների, խաղահրապարակների նորոգման ծրագրերը, մինի ֆուտբոլի
դաշտերի և թեքահարթակների կառուցման, ինչպես նաև՝ մատչելի միջավայրի ձևավորմանը նպաստող
ծրագրերը։ Բյուջեի ծախսային մասում մեծ մասնաբաժին են կազմում նախադպրոցական,
հանրակրթական և արտադպրոցական կազմակերպությունների պահպանման ծախսերը։
Շարունակվելու են ֆինանսավորվել նաև առողջապահական, սոցիալական և մշակութային բազմաբնույթ
ծրագրերը։

Սոցիալական ապահովություն
և առողջապահություն
Կրթություն

Հանգիստ և մշակույթ

2.4
մլրդ դրամ

28.7
մլրդ դրամ

3.9
մլրդ դրամ

Կոմունալ
ծառայություններ

Տնտեսական
հարաբերություններ

8.1
մլրդ դրամ

12.4
մլրդ դրամ

8.6
մլրդ դրամ

10.1
մլրդ դրամ

Ընդհանուր բնույթի
հանրային
ծառայություններ

Շրջակա միջավայր

Վարչական շրջանների ծախսերը 2018 թվականին
Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի ծախսային ուղղությունները համահունչ են քաղաքի
համաչափ զարգացման սկզբունքին և իրականացվում են այդ սկզբունքի արդյունավետության
ապահովման նպատակով։ Այդ առումով ծախսային ուղղությունները բաշխվում են վարչական շրջաների
միջև՝ բնակչության թվաքանակի, զբաղեցրած տարածքի, աշխարհագրական դիրքի և այլ գործոնների
մեկ ամբողջական միավորի համատեքստում։ Վարչական շրջանների մասով ստորև ներկայացված
ցուցանիշներն ընդամենը հանդիսանում են Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեով նախատեսված
առանձնացված ծախսեր։ Սակայն անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև այն, որ Երևանի քաղաքապետարանի մասով նախատեսված մնացած ծախսերը նույնպես իրականացվում են վարչական
շրջաններում՝ ապահովելով և պահպանելով իրականացվող ծրագրերի համաչափ բաշխման գերակա
սկզբունքը։

1.2

2.9

2.0

2.6

1.6

3.1
0.6

3.8
3.1

2.5
3.0

0.4

Þ³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý, ³í³ñïíáÕ ¨ Ýáñ Íñ³·ñ»ñ
Þñç³ÝóÇÏ ×³Ý³å³ñÑÇ Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ²ñ·³í³Ý¹-ÞÇñ³Ï,
¸³íÃ³ß»Ý-²ßï³ñ³Ï, ´³µ³ç³ÝÛ³Ý-²ßï³ñ³Ï ×³Ý³å³ñÑ³Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ
ºñ¨³ÝÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý 2800-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ³Û·áõ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
Âíáí 2 ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ (§Ð³Ûñ»ÝÇù¦ ÏÇÝáÃ³ïñáÝÇ Ë³ãÙ»ñáõÏ
²ßË³ï³ÝùÇ Ññ³å³ñ³Ï) ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù»ÏÝ³ñÏ
Þáõñç 120 Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ՝ ¹ñ³Ýó Ñ³ñ³ÏÇó Ù³ÛÃ»ñÇÝ ÃáõÛÉ
ï»ëáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ³ïáõÏ
ë³ÉÇÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ùµ
Âíáí 5 Ñ³Ý·ëïÇ ·áïÇÝ»ñÇ µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ ¨ 6 ÙÇÝÇ ýáõïµáÉÇ
¹³ßï»ñÇ Ï³éáõóáõÙ
ºñ¨³ÝÇ »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 39 Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñÇ ÑÇÙÝ³Ýáñ·áõÙ ¨ 15
åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñÇ ï³ÝÇùÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
´³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»Ýù»ñÇ ßáõñç 1615 ßù³ÙáõïùÇ, ßáõñç 81000ùÙ Ñ³ñÃ ¨
43000ùÙ Ã»ù ï³ÝÇùÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ Ýáñ ³Õµ³í³ÛñÇ Ï³éáõóÙ³Ý ¨ ÑÇÝ ³Õµ³í³ÛñÇ
Ù»Ïáõë³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù»ÏÝ³ñÏ
ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ Ãíáí 28 ÷áÕáóÝ»ñÇ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ù»ÏÝ³ñÏ
Üáñ áéá·Ù³Ý ó³ÝóÇ ëï»ÕÍáõÙ ØáëÏáíÛ³Ý ¨ ÞÇñ³ÏÇ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ:
ºñ¨³ÝÇ Ï»Ý¹³Ý³µ³Ý³Ï³Ý ³Û·áõÙ ³éÛáõÍÝ»ñÇ, ³ñç»ñÇ ¨ ·³ÛÉ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ýáñ ³½³ï³í³Ý¹³ÏÝ»ñÇ,
ÇÝãå»ë Ý³¨՝ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý ³í³ñï
Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñÇ ¨ ß³ËÙ³ïÇ ¹åñáóÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ÷³Ã»ÃÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
ºñ¨³Ý³µÝ³Ï ßáõñç 3000 ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÐÐ ¨ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ½áñ³Ù³ë»ñ ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ
êáóÇ³É³å»ë ³Ý³å³Ñáí µ³½Ù³½³í³Ï ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ßáõñç 1200 »ñ»Ë³Ý»ñÇ
³Ù³é³ÛÇÝ Ñ³Ý·ëïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ Ì³ÕÏ³ÓáñÇ, Ð³Ýù³í³ÝÇ ¨ ³ÛÉ
Ù³ÝÏ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñáõÙ
§¾ñ»µáõÝÇ ºñ¨³Ý 2800¦ ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ
µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ÏñÃ³Ï³Ý-×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ¨
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ¨ ïáÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹Çë³íáñ Ñ³Ù»ñ·³ß³ñ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ

Հիմնական գերակայությունները

2018
Երևանի տարածքային համաչափ և
կայուն զարգացման ապահովումը
Երևանի կենտրոնի բեռնաթափման և
քաղաքը շրջանցող ճանապարհների
ճանապարհաշինարարական ծրագրերի
շարունակականության ապահովումը
Երևան քաղաքի հասարակական

Առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող անձանց համար մյուսների հետ
հավասար հիմունքներով ֆիզիկական
միջավայրի, փոխադրամիջոցների,
տեղեկատվության և հաղորդակցության,
ինչպես նաև՝ այլ հարմարությունների ու
ծառայությունների մատչելիության
ապահովումը, քաղաքային առօրյան ավելի
մատչելի դարձնելու մարդասիրական
ծրագրերի շարունակական և
հետևողական իրագործումը

տրանսպորտի համակարգային
բարեփոխմանը միտված ծրագրի
գործնական փուլի մեկնարկը
Փողոցային լուսավորության համակարգի

Մայրաքաղաքի բնապահպանական
իրավիճակի համակարգված բարելավմանը
միտված ծրագրերի շարունակականության
ապահովումը

արդիականացման աշխատանքների
գործնական փուլի մեկնարկը
Ժամանակակից նոր աղբավայրի
կառուցման և հին աղբավայրի մեկուսացման
ծրագրերի իրականացման գործնական
փուլի մեկնարկը
Վերելակային տնտեսության արդիականացման
ծրագրի իրագործելիության ուսումնասիրման
և նախապատրաստական աշխատանքների
կազմակերպման ապահովումը

Գործարարության և ներդրումների համար
բարենպաստ միջավայրի ապահովումը,
համայնքի և գործարար միջավայրի միջև
փոխշահավետ համագործակցության
արդեն իսկ ձևավորված ավանդույթների
պահպանումն ու զարգացումը
Միջազգային չափանիշներին
համապատասխան կանաչապատման
աշխատանքների իրականացմանը
միտված ծրագրի իրագործելիության
ուսումնասիրման աշխատանքների
համար նախադրյալների ստեղծումը

Բակային տարածքների բարեկարգման և
բնակչության անվտանգ տեղաշարժի
ծրագրերի շարունակականության
ապահովումը

Նախակրթական, կրթական, մշակութային
և սպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման
աշխատանքների շարունակականության
ապահովումը

Բնակելի ֆոնդի վերանորոգման և
պահպանման, հարթ և թեք տանիքների,
ջրամատակարարման և ջրահեռացման
ներքին ցանցի, վթարային պատշգամբների
վերանորոգման ծրագրերի
շարունակականության ապահովումը

Մշակութային ժառանգության
պահպանությունը, առողջ
ապրելակերպի խրախուսումը

Զբոսաշրջության զարգացմանը խթանող
քաղաքականության իրականացման
շարունակականության ապահովումը

Առողջապահության համակարգի
կառավարման արդյունավետության
բարձրացումը և բնակչությանը մատուցվող
առողջապահական ծառայությունների
որակական բարելավումը
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