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ՀՀ Վարչապետ
պարոն Տիգրան Սարգսյանին
Նամակ
Տեղեկացնում ենք, որ ս.թ. նոյեմբերի 7-ին Երևանի Օրհուս կենտրոնում տեղի է
ունեցել աշխատանքային հանդիպում Հայաստանում գործող բոլոր Օրհուս կենտրոնների
համակարգողների, մի շարք ՀԿ-ների ներկայացուցիչների ու փորձագետների
մասնակցությամբ (ցուցակը կցվում է), որի ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի ներկայացվել
ու քննարկվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից ՀՀ կառավարության
քննարկմանը ներկայացրած <<Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական
վճարների նպատակային օգտագործման մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի փաթեթը: Քննարկման
արդյունքում մասնակիցները եկել են համաձայնության` դրական գնահատել ՀՀ
բնապահպանության նախարարության նախաձեռնությունը, ըստ որի բնավճարներից
համայնքներին տրամադրվող ֆինանսական հատկացումները առաջարկվում է
ավելացնել:
Հատկապես կարևոր համարվեց, որ սկսած 2004թ.-ից, երբ սկիզբ դրվեց
բնապահպանական վճարներից ազդակիր համայնքներին հատկացում կատարելու
պրակտիկային, ներկայացված օրենքի նախագծով առաջարկվում է հատկացում կատարել
նաև բնօգտագործման վճարներից:
Սակայն հետաքրքիր էր ծանոթանալ նախագծի փաթեթում ընդգրկված
համաձայնեցման տեղեկանքի բովանդակությանը, որից պարզվեց, որ ՀՀ ֆինանսների
նախարարությունն ու ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն դեմ են ոչ միայն դրական
նախադեպ հանդիսացող այդ առաջարկին, այլ նաև, ընդհանրապես, համայնքներին
տրամադրվող բնապահպանական նպատակային գումարների ավելացմանը: Այդ
գերատեսչությունների ներկայացրած <<հիմնավորումները>> ոչ մի կապ չունեն
քննարկվող առարկայի ու գաղափարի հետ ու, բնականաբար պետք է մերժվեն:

Միաժամանակ արդարացի են ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության
դիտողությունները, որոնց համաձայն բնօգտագործման վճարներից 1%-ի հատկացման
չափաքանակը անհասկանալի է, քանի որ նախկինում առաջարկված ու իրենց հետ
համաձայնեցված է եղել 5%-ի չափաքանակը:
Քննարկման մասնակիցներին հիշեցվեց, որ 2012թ.-ին ՀՀ ազգային ժողովում 2013թ.-ի
պետական բյուջեյի քննարկման ժամանակ ՀՀ պատգամավոր Լևոն Խաչատրյանի հարցին,
թե ինչո՞ւ համայնքներին չի հատկացվում հավաքագրվող բնապահպանական ու
բնօգտագործման վճարներից գոյացած գումարի ամբողջ ծավալը, կառավարության
ներկայացուցիչը պատասխանեց, որ հարցադրումը ճիշտ է ու ընդունելի և, որ հաջորդ
տարվա բյուջեի ձևավորմանը հարցադրումը հաշվի կառնվի: Հիմա եկել է հաջորդ տարվա`
2014թ.-ի բյուջեի քննարկման ժամանակը: Ո՞ւր կորավ այդ հավաստումը:
Քննարկման մասնակիցները համաձայնության եկան հետևյալում.
1. Հավանություն տալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության նախաձեռնությանը`
ավելացնելու համայնքներին հատկացվող բնապահպանական սուբվենցիաները,
2. Օրենքի նախագիծն ընդունել, սակայն ուղղումով` վերը նշված 1%-ի փոխարեն ընդունել
նախորդ` 5%-ի տարբերակը:
Սակայն այս լուծումը համարել ժամանակավոր՝ նպատակ ունենալով 100% -ին հասնել և,
որ հատկացումներ կատարվեն բոլոր համայնքներին, քանզի բնական ռեսուսները (ընդերք,
մակերեսային ու ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները, անտառ և այլն) բոլորինն են, այլ ոչ
միայն ընտրված համայնքներինը,
3. Ընդունել ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի առաջարկը` քննարկելու ու
վերլուծելու համայնքների կողմից ստացվող նպատակային գումարների օգտագործման
սկզբունքը, կարգն ու արդյունավետությունը` այն կատարելագործելու նպատակով,
4. Լայն քննարկման առարկա դարձնել այս խնդիրը հատկապես Հայաստանի (ՀՀ և ԼՂՀ)
գյուղական համայնքներում՝ կազմակերպելով իրազեկման ու մասնակցության
գործընթաց:

Առդիր`մասնակիցների ցուցակը - 3էջ
Հանդիպման մասնակիցների
հանձնարարությամբ, հարգանքով`

Մարի Չաքրյան

