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1.     ,       

          1.1   ,       

          Èáõë³Ï»ñï ·ÛáõÕÁ  ï»Õ³µ³ßËí³Í  ¿ ²ñ³·³Í É»é³Ý ³ñ¨ÙïÛ³Ý ëïáñáïáõÙ,  ÞÇñ³ÏÇ ¹³ßïÇ 

Ñ³ñ³í-³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³ëáõÙ: 

    Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 664Ñ³, áñÇó 557 Ñ³-Á ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý 

ÑáÕ»ñÝ »Ý: ²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý 9.3Ñ³, 

å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÁ` 6.3 Ñ³, ÇëÏ ÙÝ³ó³ÍÁ` ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ, ÏáÙáõÝ³É »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ, 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ û·ï³·áñÍÙ³Ý, çñ³ÛÇÝ  ¨ ³ÛÉ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý     ÑáÕ»ñÝ »Ý: 

      Ð³Ù³ÛÝùÇ Ï³éáõó³å³ï ï³ñ³ÍùÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ 83.0 Ñ³.: 

    ÐÛáõëÇëÇó ¨ ³ñ»í»ÉùÇó ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó ¿  ÐÐ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ´»ÝÇ³ÙÇÝÇ, ³ñ¨ÙáõïùÇó ¶áõë³Ý³·ÛáõÕÇ ¨ 

ÐáéáÙÇ ¨ Ñ³ñ³íÇó ê³ñ³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇÝ: 

   î³ñ³ÍùÁ ÍáíÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó ·ïÝíáõÙ  ¿ 1540 Ù.  µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³ ¨ ÁÝ¹·ñÏí³Í ¿ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 

Ý³Ë³É»éÝ³ÛÇÝ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ: 

   ´Ý³Ï³í³ÛñÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ »Ý óáõñï³ßáõÝã,  ÓÛáõÝ³é³ï ÓÙ»éÝ»ñÁ ¨ ½áí ³Ù³é³ÛÇÝ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ: 

ú¹Ç ï³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 10 - 12 ³ëïÇ×³Ý:  î³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ ï»ÕáõÙÝ»ñÁ 

Ï³½ÙáõÙ »Ý 350-500ÙÙ, áñáÝù ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ »Ý ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë  ¨ ÑáÏï»Ùµ»ñ-ÝáÛ»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ:  

      ´Ý³Ï³í³ÛñÇ í³ñã³ï³ñ³ÍùÁ  Ùßï³å»ë íï³Ý·í³Í ¿  Ï³ñÏï³Ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ï¨³Ï³Ý »ñ³ßïáí:  

î³ñ³ÍùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ áõÅ»Õ ë»ÛëÙÇÏ ·áïáõÙ:  ÐÇß³ñÅ³Ý »Ý 1926 ¨ 1988ÃÃ. ³Õ»ï³ÉÇ »ñÏñ³ß³ñÅ»ñÁ: 

       ´Ý³Ï³í³ÛñÁ   ·ïÝíáõÙ   ¿  Ý³ËÏÇÝ ßñçÏ»ÝïñáÝÇó  15 ÏÙ.,  Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇó     15ÏÙ. ¨ 

Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇó`  100 ÏÙ. Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³:  ´Ý³Ï³í³ÛñÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ¿ ³ÝóÝáõÙ ¶ÛáõÙñÇ-ºñ¨³Ý 

ÙÇçå»ï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÁ: ´Ý³Ï³í³ÛñÁ »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ Ï³Û³ñ³ÝÇó ·ïÝíáõÙ ¿ 15ÏÙ 

Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: 
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1.4.         
 
 

    25.11.2016 .     

   :  

 
 

 

Ð/Ñ  

¶áõÛùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 

 

â³÷Ç 

ÙÇ³íáñ 

 

ø³Ý³Ï 

 

ØÇ³íáñÇ 

³ñÅ»ùÁ 

/¹ñ³Ù/ 

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

³ñÅ»ùÁ 

/ ¹ñ³Ù/ 

¶áõÛùÇ 

ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 

íÇ×³ÏÇ 

ÝÏ³ñ³ñ·ñáõÃÛáõÝÁ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ð³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³ÝÇ ß»Ýù Ñ³ï 1 259943 259943 ºÝÃ³Ï³ ¿  

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 

2 Øß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý ß»Ýù Ñ³ï 1 1357063 1357063 íÃ³ñ³ÛÇÝ 

3 ì»ñ³Ï³éáõóí³Í Ùß³ÏáõÛÃÇ 

ï³Ý ß»Ýù 

Ñ³ï 1 2530000 2530000 µ³í³ñ³ñ 

4 Ð»ÕáõÏ í³é»ÉÇùÇ å³Ñ»ëï Ñ³ï 1 64640 64640 ºÝÃ³Ï³ ¿  

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 

5 Ð³ó³Ñ³ïÇÏÇ  

 å³Ñ»ëï 

Ñ³ï 1 762556 762556 ºÝÃ³Ï³ ¿  

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 

6 ²ñÑ»ëï³ÝáóÇ ß»Ýù/´ØÎ/ Ñ³ï 1 440506 440506 ºÝÃ³Ï³ ¿  

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 

7 ²íïáïÝ³Ï Ñ³ï 8 91990 735917 ºÝÃ³Ï³ ¿  

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 

8 ²íïáïÝ³ÏÝ»ñÇ 

å³ñÇëåÝ»ñ 

Ñ³ï - 509215 509215 ºÝÃ³Ï³ ¿  

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 

9 ì³·áÝ ïÝ³ÏÝ»ñ  Ñ³ï 4 200984 803935 ºÝÃ³Ï³ ¿  

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 

10 ¶»ñ»½Ù³ÝáóÇ å³ñÇëåÝ»ñ Ñ³ï - 352834 352834 ºÝÃ³Ï³ ¿  

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 

11 Î»ñ³ËáÑ³ÝáóÇ ß»Ýù Ñ³ï 1 343783 343783 ø³Ûù³Ûí³Í 
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12 îñ³Ïïáñ T-70C Ñ³ï 1 41225 41225 ³Ýë³ñù 

13 îñ³Ïïáñ T-74 Ñ³ï 1 35007 35007 ³Ýë³ñù 

14 ÎáÙµ³ÛÝ Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÇ Ñ³ï 1 30708 30708 ³Ýë³ñù 

15 ÐÝÓÇã Ñ³ï 1 12129 12129 ³Ýë³ñù 

16 Ð³ïÇÏ³µ³ñÓÇã Ñ³ï 1 22109 22109 ³Ýë³ñù 

17 Ð³ïÇÏ³ç³ñ¹Çã Ñ³ï 1 4913 4913 ³Ýë³ñù 

18 Ò»éùÇ Ïé³Ý Ñ³ï 1 1765 1765 ³Ýë³ñù 

19 ¶É³Ý³ï³Ï³é Ñ³ï 4 9212 36849 µ³í³ñ³ñ 

20 ²íïáÙ»ù»Ý³ çñ³ï³ñ Ñ³ï 1 44219 44219 ³Ýë³ñù 

21 àéá·Ù³Ý÷³Ï ó³Ýó  ÏÙ 2.77 - 12399 ºÝÃ³Ï³ ¿  

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 

22 àéá·Ù³Ý µ³Å³Ý³ñ³ñ 

ó³Ýó 

ÏÙ 5.27 - 39000 ºÝÃ³Ï³ ¿  

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 

23 àéá·Ù³Ý çñ³ï³ñ Ù 450 - 445000 µ³í³ñ³ñ 

24 ¶³½³ï³ñ ÏÙ 3.0 -  µ³í³ñ³ñ 

25 ºñÏ³ÃÛ³ Ï³ëë³ Ñ³ï 2 650 1300 µ³í³ñ³ñ 

26 ºñÏ³ÃÛ³ Ï³ëë³ Ñ³ï 2 165 494 µ³í³ñ³ñ 

27 ¶ñ³å³Ñ³ñ³Ý Ñ³ï 1 800 800 µ³í³ñ³ñ 

28 ´³½Ùáó Ñ³ï 1 3000 3000 µ³í³ñ³ñ 

29 Î³ËÇã Ñ³ï 1 400 400 µ³í³ñ³ñ 

30 ¶ñ³ë»Õ³Ý Ñ³ï 1 561 561 µ³í³ñ³ñ 

31 ä³ïÇ Å³Ù³óáõÛó Ñ³ï 1 4800 4800 µ³í³ñ³ñ 

32 ¸é³Ý ÷³Ï³Ý Ñ³ï 2 6000 12000 µ³í³ñ³ñ 

33 ²ñÑ»ëï³Ï³Ý Í³ÕÇÏ Ñ³ï 1 1000 1000 µ³í³ñ³ñ 

34 ´ÇÉÇ³ñ¹ Ñ³ï 1 750 75 µ³í³ñ³ñ 

35 ¶áÕ³ñí»ëï³Ï³Ý ·ñù»ñ Ïïáñ 7958 - - û·ï³·áñÍíáÕ 

36 Ð³Ù³Ï³ñ·Çã /ÙáÝÇÃáñ, 

ïåÇã,UPS/ 

Ñ³ï 1 350000 350000 µ³í³ñ³ñ 

37 îåÇã Ñ³ï 1 42000 42000 ë³ñùÇÝ 

38 ¾É»Ïïñ³Ï³Ý í³é³ñ³Ý Ñ³ï 1 10000 10000 µ³í³ñ³ñ 

39 ¾É»Ïïñ³Ï³Ý Ñ³ßíÇã Ñ³ï 2 4200 8400 µ³í³ñ³ñ 
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40 Ïñ³ÏÙ³ñÇã Ñ³ï 2 20000 40000 µ³í³ñ³ñ 

41 ¾É. Éáõë³ïáõ Ñ³ï 6 15000 15000 ë³ñùÇÝ 

42 ¶³½Ç í³é³ñ³Ý Ñ³ï 1 60000 60000 ë³ñùÇÝ 

43 ê»Õ³Ý Ñ³ï 2 59000 118000 µ³í³ñ³ñ 

44 ²Ãáé Ñ³ï 30 5000 150000 µ³í³ñ³ñ 

45 ²Ãáé Ñ³ï 18 8000 144000 µ³í³ñ³ñ 

46 ÊÙ»Éáõ çñÇ Ý»ñùÇÝ ó³Ýó ÏÙ 12 - - ºÝÃ³Ï³ ¿  

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 

47 Ü»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ 

×³Ý³å³ñÑÝ»ñ 

ÏÙ. 6 - - ºÝÃ³Ï³ ¿  

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 

48 Գիշերաին լուսավորության 

ցանց 

  9154397 9154397 օգտագործվող 

 
 
 
  
 

   

      ,        1  :  -    

 6-    6 ,      : 

 

     

 .        1971 ,    է  150 աշակերտի  

համար:  Շենքը երբևէ չի հիմնանորոգվել,  2014 թվականին  կատարվել է կտուրի կապիտալ 

նորոգում, 2016 թվականին տեղադրվել են մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, կարիք 

ունի կապիտալ վերանորոգման: 

Ցուցանիշները`      ուսուցիչների  թիվը  - 18 

                            աշակերտների  թիվը - 52 

 

ԼՈՒՍԱԿԵՐՏԻ  ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ  ՏՈՒՆԸ 

Մշակույթի  տան  շենքը  գտնվում  է  լավ  վիճակում,  բնակչության  այցը  մշակույթի  տուն  

պարբերաբար  է: 
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1.5. ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  ԳՈՐԾՈՂ  ՈՉ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ 

                    ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    

 

ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ  ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  ԳՈՐԾՈՂ  ՈՉ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 

 

1.6    ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԿՈՄՈՒՆԱԼ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Աղբահանումն իրականացվում է համայնքի միջոցների հաշվին բավարար տեխնիկայի 

պայմաններում:     

Համայնքի տարածքում գիշերային (արտաքին) լուսավորության ցանցը ապահովում է համայնքի 

անհրաժեշտ գիշերային լուսավորության ծածկույթի 95 %-ը:  Բնակավայրերում լուսավորության 

ցանցը կառուցված է գրեթե ամբողջովին: Խմելու ջրի մատակարարումը համարվում է համայնքի 

կարևորագույն խնդիրներից  առաջնահերթը: Բացի այդ, խողովակաշարի ներքին ցանցը գտնվում 

է  անմխիթար վիճակում և չի կարող դիմակայել մեծ ճնշմանը: 

  Գյուղի բնակելի տների 95 տոկոսը գազաֆիկացված է: Անհրաժեշտություն կա գազաֆիկացնելու 

դպրոցի և համայնքապետարանի շենքերը: 

   Համայնքի  բոլոր  բնակելի տները  կառուցված   են  քարից   և  հարմարեցված  ներկա  

ապրելակերպին:  Գյուղում  հողամասերի  միջին  չափը  2300 մետր է:  

 
 

1.7 .  ԲՆԱԿԵԼԻ  ԵՎ  ՈՉ  ԲՆԱԿԵԼԻ  ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ  ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 
 

    Համայնքում բնակելի տները հիմնականում առանձնատներ են, որոնց թիվը կազմում է 202: 

Բնակավայրերում կան նաև երկհարկանի  տներ, որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 37500 

քմ:  

     
 

1.8 .   ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 
 

    Համայնքում  գյուղատնտեսությունը  իրականացվում  է  հողագործության  և  

անասնապահության  տեսքով`  լեռնային  բնակլիմայական  և  մշակման  ագրոտեխնիկական  

պայմաններին  բնորոշ  ձևով:  Հողագործությունը  իրականացվում  է  անհատական  

տնտեսությունների  միջոցով,  սեփականաշնորհված  և  վարձակալված  հողամասերում:  

Հ/

հ 

Բնակավայր

ի 

անվանումը 

Հանրակրթական  դպրոցի 
Առողջապահական հիմնարկի 

 
Փոստային 

բաժանմունքի 

առկայություն

ը 

Այլ նշումներ 
Տեսակը 

 
անվանումը տեսակը անվանումը 

1.  Լուսակերտ միջնակարգ 
<<Լուսակերտի 

դպրոց ՊՈԱԿ>> 
ԲՄԿ Ամբուլատորիա   
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Համայնքին  բնորոշ  մշակվող  գյուղատնտեսական  կուլտուրաներն  են  կարտոֆիլը,  կաղամբը,  

գազարը  և  հացահատիկային  կուլտուրաները: 

Համայնքի  հողային  հաշվեկշիռը  ունի  հետևյալ  տեսքը` 

1. Ըստ  հողատեսքերի 

- Համայնքի  վարչական  տարածքը    663.94հա  է,  որից 

- Տնամերձ  հողամասեր                      57.97հա 

- Սեփականաշնորհված  հողեր           172.01հա 

- Արոտավայրեր                                  120.41հա 

                                   

- Բնակարանային  տարածք               9.94 հա 

- Պահուստային  հողեր                      274.40հա 

-      Ջրանցքներ                                       1.52հա 

- Գետեր                                              0.57հա 

- Այլ Հողատեսքեր                               4.98հա 

- Արդյունաբ.և այլ արտ.                       9.33հա 

- Էներգետ. Տրանսպ. և կապի              6.44հա 

- Հատուկ պահպանվող տարածք          6.37հա 

- Մեկ  հողաբաժնի  չափը                   0.70հա 

 

1.9  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Համայնքի սեփականաշնորհված և վարձակալությամբ տրված վարելահողերում ցանվում են 

հացահատիկային  մշակբույսեր՝ ցորեն, գարի և այլ կուլտուրաներ: Սակայն հողատարածքների 

քիչ ջրովի  տարածքներ ունենալու պատճառով բնակիչների եկամուտները քիչ են  

լինում:Հողատեսքերի դիրքադրությունը միանգամայն բարենպաստ է հացահատիկային 

կուլտուրաների արտադրության ու անասնապահության համար: Կարտոֆիլի , հացահատիկային 

կուլտուրաների արտադրությունն ու անասնապահությունը հանդիսանում են Լուսակերտ 

համայնքի տնտեսական զարգացման կանխորոշող ոլորտ: Սակայն այս երեք ոլորտները  

ներկայումս ունեն միջին զարգացվածության տեմպ, որը պայմանավորված է ոլորտների   

վերամշակման տեխնոլոգիաների բացակայությամբ և իրացման շուկաների  բացակայությամբ: 

Համայնքաբնակները զբաղվում են նաև անասնապահությամբ, սակայն խոշոր ֆերմերային 

տնտեսությունները բացակայում են: Հիմնականում յուրաքանչյուր տնտեսություն իր 

արտադրանքը սպառում է իր տնտեսության ներսում: 

   Բնակիչները իրենց տնամերձ հողամասերում աճեցնում են բանջարաբոստանային 

կուլտուրաներ`հատկապես կարտոֆիլ: Համայնքը ոռոգվում է  ինքնահոս համակարգի  և 

մեխանիկական սարքերի միջոցներով:Համայնքի  ոռոգման ցանցը կարիք  ունի վերանորոգման: 

 
       

       ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

- Խոշոր  եղջերավոր  անասուններ                  368 
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- Մանր եղջերավոր  անասուններ /ոչխարներ/  212 

- Խոզեր                                                          10 

- Մեղվաընտանիքներ                                      0 

- Բանող  անասուններ / ձիեր/                         0 

- Թռչուններ                                                   783 

 

Անասնապահության  բնագավառում  հիմնական  ցուցանիշները 

 

- Միս               550.0 հզ. Կգ 

- Կաթ             1500.0 հզ.  Կգ 

- Գյուղատնտեսության  ցուցանիշներ,  որից 

- Կարտոֆիլ                      144000 կգ 

- Հաց.  Կուլտուրաներ       879000կգ 

- Բանջարանոցային մշակաբույսեր 168500կգ 

 

Համայնքում  արտադրված  գյուղատնտեսական  ապրանքները  հիմնականում  իրացվում  են  

համայնքում,  Գյումրիի,  Արթիկի  և  Երևանի  շուկաներում: 

 

 

1.10 ԲՆՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՇՐՋԱԿԱ  ԲՆԱԿԱՆ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

      ´Ý³Ï³í³ÛñÁ ãáõÝÇ Ï»Õï³çñ»ñÇ ¨ ³ñï³ùÇÝ çñ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ: Ð»Õ»Õ³ï³ñÇ 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí µÝ³Ï³í³ÛñÇ ³é³ÝÓÇÝ µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñ ¨ ûÅ³Ý¹³Ï Ï³éáõÛóÝ»ñ ·³ñÝ³Ý 

ÓÝÑ³ÉÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ íï³Ý·í³Í »Ý Ñ»Õ»ÕáõÙÝ»ñÇ: 

     Ð³Ù³ÛÝùÁ ÏáÛáõÕ³óí³Í ã¿ ¨ Ï»Õï³çñ»ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ   Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ëáñù³ÛÇÝ 

Ñáñ»ñÇ ÙÇçáóáí: ´Ý³Ï³í³ÛñÁ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ³Õµ³ï»ÕÇ ãáõÝÇ:  

    ê³Ï³í ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ï³Ý³ã³å³ï  ¨ Í³é³ïáõÝÏ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ: ´Ý³Ï³í³ÛñÁ ãáõÝÇ Ï³éáõó³å³ï 

Ñ³Ý·ëïÇ  ·áïÇ, Ñ³ïÏ³å»ë ³Ùé³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ    µ³ñÓñ ¿ û¹Ç ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ:  

    ´Ý³Ï³í³ÛáõÙ íï³Ý·³íáñ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ ãÏ³Ý: 

 

Համայնքում բնության և շրջակա բնական միջավայրի պահպանության բնագավառում 

անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝  

 ավելացնել գյուղի կանաչապատ տարածքները, 

 բարեկարգել համայնքի տարածքը,  

 պատշաճ կերպով կազմակերպել համայնքի աղբահանությունը, 

 համայնքի տարածքում իրականացնել ծառատունկ,  

 ավելացնել համայնքի կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքները, 

 ներգրավել համայնքի բնակչությանը բնապահպանական խնդիրների լուծման  

գործընթացում՝ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ պարբերաբար 
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անցկացվող  սեմինարների, դասընթացների,  ցուցանակների և հանրային իրազեկման այլ 

միջոցներով:  

 
 
 
 

1.11 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Համայնքի  ներհամայնքային  ցանցի  երկարությունը  6.44 կմ  է,  որի  2կմ  հատվածը 

ասֆալտապատ  է,  իսկ  4.44կմ  գրունտային  ծածկույթ: Գյուղում  կա  2  կամուրջ,  որոնք  երկաթ  

բետոնից  են: Գյուղում  հաշվում  է 11 ïñ³Ïïáñ, 2 ÏáÙµ³ÇÝ, 1 ËáïÑÝÓÇã, 25 µ»éÝ³ï³ñ 

Ù»ù»Ý³, ï³ëÝ³ÏÇó ³í»É ·ÛáõÕ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ ¨ ï»ËÝÇÏ³:  

  

1.12 ԱՌԵՎՏՈՒՐ  ԵՎ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Լուսակերտ համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատների  և մասնավոր 

կազմակերպությունների կողմից:  Համայնքում գործում են  հանրային սննդի խանութներ,     :   

    Համայնքում չկան գործող ոչ կառավարական կազմակերպություններ (ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ, 

քաղաքական կուսակցություններ և այլն): 

     

Համայնքի տարածքում արտադրական, առևտրային և այլ ծառայություններ մատուցող 

կազմակերպություններ  չկան:  

 
 

1.13 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ   
 

    Համայնքում գործում է հանրակրթական միջնակարգ դպրոց,  որը  կառուցվել  է  1971թ-ին ,    

2014 թվականին վերանորոգվել է դպրոցի կտուրը, 2016 թվականին փոխվել է դռները և 

պատուհանները: Համայնքի դպրոցի շենքն ունի վերանորոգման կարիք,  ջեռուցվում է դիզելային 

վառելիքով: 

   Դպրոցը  նախատեսված  է 150  աշակերտի  համար:    

Ցուցանիշները`      ուսուցիչների  թիվը 18 

                                աշակերտների  թիվը -  52 

 

1.14 ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
 

Համայնքը ունի  համայնքային կենտրոն և  եկեղեցի:Համայնքային կենտրոնը գտնվում է լավ 

վիճակում, ջեռուցվում է բնական գազով:  Համայնքում  տեղի  են  ունենում  տարբեր  տեսակի  

մշակույթային  միջոցառումներ: 

Համայնքում գոյություն ունի գործող գրադարան:  

 

 

1.15 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ 
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    Համայնքում աշխատում է  ԲՄԿ, որը արդիական բժշկական սարքերով համալրման  կարիք 

ունի: Բուժհաստատությունը հիմնականում իրականացնում է առաջին բուժօգնության 

ծառայություններ: Տեղի ունեցող հիմնական դեպքերի ժամանակ շտապ օգնությունը հասնում է 

Արթիկ,  կամ  Գյումրի  քաղաքներից: 

  Քայլեր են ձեռնարկվում համայնքում տարաբնույթ սպորտային խմբակներ կազմակերպելու 

ուղղությամբ: Սպորտը առավել զարգացնելու համար համայնքին անհրաժեշտ է ունենալ մեծ 

սպորտային կոմպլեքս:Համայնքում չկա  սպորտ դահլիճ: Բնակավայրում առկա է բացoթյա 

խաղահրապարակներ: 

 

1.16 ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐ, ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ, ԲԱԿԱՅԻՆ          

                                              ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ 

 

Համայնքային կենտրոնի տարածքում առկա է հավաքատեղի, որտեղ հավաքվում են 

բնակիչները, խաղում են սեղանի խաղեր, քննարկում են տարբեր տեսակի հարցեր: 

    

 

1.17 ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Քանի որ համայնքի տարածքում չկան գործող մեծ գործարաններ կամ արտադրամասեր, 

ուստի բնակչության աշխատանքի տեղավորվելու և աշխատելու հույսը մնում է միայն՝  

համայնքապետարանում,  քիչ թվով գործող և սակավաթիվ աշխատատեղեր ապահովվող ՊՈԱԿ-

ներում, հանրային սննունդ սպասարկող հիմնականում սեզոնային օբյեկտներում և 

երիտասարդների համար արդեն ավանդույթ դարձած արտագնա  աշխատանքի  մեկնում: 

Համայնքապետարանը օգնություն է ցուցաբերում սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին:  

 Աղյուսակում ներկայացված են համայնքում եղած աշխատունակ և գործազուրկ 

մարդկանց, նպաստառու ընտանիքների, հաշմանդամների և ծնողազուրկ ու հաշմանդամ 

երեխաների վերաբերյալ ցուցանիշներ: 

 

           Լուսակերտ համայնքի աշխատունակների և գործազուրկների, նպաստառու ընտանիքների, 

հաշմանդամների և ծնողազուրկ ու հաշմանդամ երեխաների        

                               վերաբերյալ ցուցանիշներն ըստ բնակավայրերի 

 

Հ/հ Ցուցանիշները 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

հ
ա

մ
ա

յն
ք
 

1.  Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ  5 

2.  Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ  0 

3.  Հաշմանդամներ, այդ թվում` 1 

4.  Մանկուց հաշմանդամներ  1 

5.  Աշխատունակներ  275 

6.  Զբաղվածներ  460 
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7.  Գործազուրկներ 50 

8.  

Ընտանեկան նպաստների պետական 

համակարգում գրանցված 

ընտանիքների թիվը 

32 

 

1.18 ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ  ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ   ՏԵՂԱԿԱՆ  ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ 

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված հրապարակայնության և 

թափանցիկության ապահովումը, տեղական իշխանություն-բնակչություն կապի ամրապնդումը և 

բնակչության շրջանում տեղական իշխանության նկատմամբ վստահության բարձրացումը: 

Համայնքապետարանում և համայնքի կենտրոնական հատվածներում տեղադրված են 

տեղեկատվական ցուցատախտակներ, որոնց միջոցով ապահովվում է  համայնքի ղեկավարի եւ 

ավագանու կայացրած որոշումների հրապարակայնությունը:  

 

 

1.19 ԱՂԵՏՆԵՐԻ   ՌԻՍԿԵՐԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  

 

Արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային իշխանության կողմից 

պարտադիր կատարվող գործառույթ: Համայնքային իշխանության ենթակառուցվածքների 

ներգրավմանը զուգահեռ, Քաղպաշտպանության շտաբի մեջ ներառված ծառայությունները 

ներկայացնում են համայնքային այլ պատկանելիության, մասնավոր հատվածի մի շարք 

կազմակերպություններ (կապի, տրանսպորտի, բժշկական, սանիտարա-հիգիենիկ 

ծառայությունների և այլ ոլորտներից), առանց որոնց անհնար է քաղպաշտպանության շտաբի 

ֆունկցիոնալ գործունեության  արդյունավետ ապահովումը:  

 Լուսակերտ համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի պետն ի պաշտոնե 

համարվում է համայնքապետը, որի անմիջական հանձնարարությամբ գործում են 

քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի առանձին ծառայությունները` ծառայությունների 

պետերի համակարգմամբ: 

Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացան գործում 

բնակչության էվակուացման համար մշակված է պլան, համապատասխան որի,   բնակելի, 

հասարակական շենքերի, մյուս շենքերի ու շինությունների համար նախատեսված է  

հարմարավետ մոտեցումներով աշխատանքների տարման կոմունիկացիոն սխեմաներ: 

Բնակավայրերում եղած թաքստոցները հածվառված են համայնքապետարանի կողմից:  

 

1.20 ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 

  

Հ/հ Ցուցանիշներ 
Չափի 

միավոր 

2015թ. 

փաստ. 

2016թ. 

փաստ. 

2017թ. 

կանխ. 

2018թ. 

կանխ. 

2019թ. 

կանխ. 

2020թ. 

կանխ. 

2021թ. 

կանխ. 

1. 
Համայնքի վարչական 

տարածքը 
հա 663.94 

663.94 663.94 663.94 663.94 663.94 663.94 

2. Բնակչության թիվը մարդ 747 750 755       760 765 770 775 
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Անհատական բնակելի 

տների թիվը 
տուն 137 

 137        137  139 140 140 142 

 
Անհատական բնակելի 

տների մակերեսը 
հազ.քմ 37067 

37067 37067 37270 37350 37350 37500 

4. Վթարային շենքերի թիվը շենք 0 0 0 0 0 0 0 

6. Ավտոտնակների թիվը հատ 90 90 90 95 95 95 98 

7. Համատիրությունների թիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 

8. Տեղափոխվող աղբի քանակը տոննա 50 50 55 60 65 65 70 

 Այդ թվում՝բնակչությունից  49 49 54 59 64 64 69 

 
Աղբավայրի առկայությունը 

և զբաղեցրած տարածքը 
հազ. քմ 0 0 0 0 0 0 0 

9. 

Սանիտարական մաքրման և 

աղբահանության 

մեքենայական պարկի 

մեքենա-մեխանիզմներ 

քանակը 

միավոր 0 0 0 0 0 0 0 

11. 
Ոռոգման ցանցի 

երկարությունը 
կմ 8.5 

8.5 8.5 10 10 10 12 

13. 

Միջբնակավայրային 

ճանապարհների 

երկարությունը 

կմ 2 

2 2 2 2 2 2 

15 

Ներբնակավայրային 

փողոցների և 

ճանապարհների 

երկարությունը 

կմ        6.44 

6.44 

 

6.44 

 

6.44 

 

6.44 

 

6.44 

 

6.44 

 

 առևտրի օբյեկտներ հատ 2 2 2 3 3 4 4 

 
ժ. 24-իցհետո աշխատող 

օբյեկտներ 
հատ 0 0 0 0 0 0 0 

 
Բենզինիլիցքավորման 

կետեր 
հատ 1 1 0 0 0 0 0 

 Գազիլիցքավորման կետեր հատ 0 0 0 0 0 0 0 

20. 
Բնակարանի կարիքավոր 

ընտանիք. թիվը 
ընտ. 4 

4 4 3 3 2 2 

21. 

Բնակարանային 

պայմանների բարելավման 

կարիքավոր ընտանիքներ 

- // - 4 4 4 3 3 1 050 

 Երեխաների թիվը մարդ 0 0 0 0 0 0 0 

 Խմբերի թիվը խումբ 0 0 0 0 0 0 0 

23. 
Հանրակրթական 

դպրոցների թիվը 
հատ 1 

1 1 1 1 1 1 

 Աշակերտների թիվը մարդ 52 
52 57 60 70 80 120 

24. 
Երաժշական դպրոցների 

թիվը 
հատ 0 0 0 0 0 0 0 

25. Մարզադպրոցների թիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 

26. 
Արտադպրոցական 

հիմնարկների թիվը 
հատ 0 0 0 0 0 0 1 

27. Ակումբների թիվը հատ 1 
1 1 1 1 1 1 

28. Հիվանդանոցների թիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 

 Մահճակալների թիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 

29. 
Պոլիկլինիկա-

ամբուլատորիաների թիվը 
հատ 1 

1 1 1 1 1 1 
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30. 
Կենսաթոշակառուների 

թիվը 
մարդ 98 

98 110 110 125 125 130 

31. Հաշմանդամների թիվը մարդ 30 
30 30 30 30 30 30 

32. 

Արտագնա/սեզոնային/ 

աշխատանքի մեկնողների 

թիվը 

մարդ 95 

95 90 75 65 50 50 

33. Գործազուրկների թիվը մարդ 50 
50 45 35 25 25 10 

34. Փախստականների թիվը մարդ 0 0 0 0 0 0 0 

35. 

Ընտանեկան նպաստ 

ստացող ընտանիքների 

թիվը 

ընտ. 32 32 25 25 25 25 20 

36. 

Բնակչության մեկ շնչին 

ընկնող բյուջետային 

եկամուտը 

հազ. 

դրամ 
24.5 25.2 25.2.0 26.3 27.0 28.0 30.0 

37. 
Բնակչության մեկ շնչին 

ընկնող բյուջետային ծախսը 

հազ. 

դրամ 
37.5 37.7 38.5 39.5 40.0 41.0 42.5 

40. 

Համայնքի բյուջեի 

եկամուտների փաստացի 

կատարումը հաստատված 

պլանի նկատմամբ 

% 98 100 100 100 100    100 100 

41. 

Համայնքի բյուջեի 

եկամուտների փաստացի 

կատարումը ճշտված պլանի 

նկատմամբ 

% 98 100 100 100 100 100 100 

42. 

Համայնքի բյուջեի ծախսերի 

փաստացի կատարումը 

հաստատված պլանի 

նկատմամբ 

% 80 85 100 100     100 100 100 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՈՒԹՀՎ-ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

                     ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՈՒԺԵՂ  ԿՈՂՄԵՐԸ  
 

   ´»ññÇ í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ. 

 ´Ý³Ï³í³ÛñÇ ·³½ÇýÇÏ³óí³Í ÉÇÝ»ÉÁ. 

 îáõý ù³ñÇ å³ß³ñÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ. 

 àéá·»ÉÇ í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ. 

 ¶ÛáõÙñÇ-ºñ¨³Ý  Ù³ÛñáõÕáõ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ  ·ïÝí»ÉÁ.  

 ¶ÛáõÙñÇ ¨ ²ñÃÇÏ ù³Õ³ùÝ»ñÇÝ Ùáï ·ïÝí»ÉÁ. 

 ÆÝùÝ³Ñáë ËÙ»Éáõ çñ»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ. 

 ´³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ ÙÇçÝ³Ï³ñ· Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ ¨ µ³Ýíáñ³Ï³Ý ³ßË³ïáõÅÇ 

³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ. 

 ²ñï³·Ý³ ³ßË³ï³ÝùÇó ëï³óíáÕ »Ï³ÙáõïÁ. 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ Ñ³Ù³ËÙµí³ÍáõÃÛáõÝÁ: 
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          ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԹՈՒՅԼ  ԿՈՂՄԵՐԸ 
 

   Համայնքում  մեծ  թիվ  է  կազմում  արտագնա  աշխատողների  թիվը: 

 Համայնքի  համար  մշտական  խնդիր  է  խմելու  և  ոռոգման  ջրի  հարցը:  Շատ  քիչ  է  

գյուղացու  արտադրած  բնամթերքի  իրացման  հնարավորությունը:      

Համայնքի թույլ կողմերն են՝ 
 

 àéá·»ÉÇ í³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ å³Ï³ëÁ. 

 ´Ý³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý áã µ³ñ»Ýå³ëï  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ. 

 Ð³Ï³Ï³ñÏï³ÛÇÝ Ï³Û³ÝùÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ. 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃáõÛÉ ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ. 

 ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ. 

 àñ³ÏÛ³É ë»ñÙ»ñÇ ¨ ïáÑÙ³ÛÇÝ ó»Õ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ,  å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ, 

ÃáõÝ³ùÇÙÇÏ³ïÝ»ñÇ ¨ µáõÅ³ÝÛáõÃ»ñÇ µ³ñÓñ ·Ý»ñÁ. 

 Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ. 

 ÊÙ»Éáõ çñÇ Ý»ñïÝï»ë³ÛÇÝ ó³ÝóÇ  ù³Ûù³Ûí³ÍáõÃÛáõÝÁ  

 ÎáÛáõÕáõ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ.   

 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ã»ñµ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý  µ³ñÓñ 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ. 

 î»Õ³Ï³Ý µÛáõç»Ç ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÙÇçáóÝ»ñÁ. 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ   ՀԻՄՆԱԿԱՆ   ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝ 
 

 Գյուղմթերքների վերամշակման փոքր արտադրությունների ընդլայնման հնարավորությունը 

 Գյուղմթերքների   իրացման  հնարավորությունը 

 Տեղացի և սփյուռքահայ ներդրողների համար փոքր և միջին բիզնեսը ընդլայնելու նպատակով 

հնարավորությունների ստեղծումը (հիմնական նպատակը համայնքաբնակների համար 

աշխատատեղերի ստեղծում) 

 Անասնապահության և դաշտավարության զարգացումը 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ  ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ 
 

Համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգներն են՝ 
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 Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները (երկրաշարժ,  

հեղեղումներ, կարկտահարություն) 

 Գործազրկության մակարդակի աճը 

 Բնակֆոնդի վիճակի վատթարացումը 

 Արտագաղթը, հատկապես  երիտասարդների շրջանում 

 
 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 
 

Լուսակերտի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել 

համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը  ելնում է համայնքի հեռանկարային 

տարածքային զարգացման հաշվարկված հնարավորություններից: Ըստ այդ հաշվարկների, 

համայնքի տարածքում կարող է բնակվել առավելագույնը 2.0 հազ. մարդ` չխախտելով տարածքի 

էկոլոգիական հավասարակշռությունը, ընդ որում աճի տեմպերի համար ժամկետներ չեն 

կանխատեսվում, քանի որ այն կախված է հանրապետության ընդհանուր տնտեսական 

զարգացման տեմպից, քաղաքական իրավիճակից, բնակչությանը աշխատատեղերով 

ապահովելու մակարդակից: 

   Լուսակերտ համայնքում աշխատատեղերի մեծ քանակ կարելի է ակնկալել բնական 

ռեսուրսների, հիմնականում հումքային, սպասարկման ոլորտի, գյուղատնտեսության 

հնարավորությունները ռացիոնալ օգտագործելով:  Զարգացման հիմնական ուղղությունների 

իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի 

բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների 

համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը պետության և դոնոր 

կազմակերպությունների հետ: 

 
 

2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶՀԾ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

 

Բարելավել  բնակչության  սոցիալ-տնտեսական  պայմանները,  գյուղը  դարձնել  բարեկարգ,  

գրավիչ  և  մաքուր  բնակավայր: 

Նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ ռազմավարությունը՝  

 Ապահովել համայնքի՝ համամասնական զարգացումը 

 Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի 

բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի 

ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ 

 Ըստ ամենայնի խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական 

զարգացման հետ 

 Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, 

հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների 

նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել 

բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը 

 Սերտորեն համագործակցել համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, 

լրատվամիջոցների և գործարարների հետ  
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 Նպաստել համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական 

ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն ու գյուղատնտեսությունը 

 Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը՝ ընդլայնելով մատուցվող հանրային 

ծառայությունների որակն ու շրջանակը 

 

Համայնքի զարգացման 2017-2021թթ. հնգամյա ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝ 
 

ա/  Համայնքի  գազաֆիկացման  ներքին  ցանցի  /ընդլայնում/կառուցում 

բ/  Կիսակառույց  մանկապարտեզի  կառուցում 

գ/  Խմելու  ջրի  ներքին  ցանցի  վերանորոգում 

դ/  Հյուսիս-արևելյան  թաղամասի  ջրաֆիկացում 

ե/  Ոռոգման  ցանցի  վերանորոգում 

զ/  Գյուղամիջյան  ճանապարհների  վերանորոգում 

է/  Սպորտի  զարգացում 

ը/  Գյուղատնտեսության  և  անասնապահության  շահույթաբերության  բարձրացում 

 

3.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ  
 

 

Èáõë³Ï»ñïáõÙ գալիք 2017-2021թթ. ընթացքում նախատեսվում է սերտորեն համագործակցել 

պետության, միջազգային կազմակերպությունների, մասնավոր սեկտորի և այլ շահագրգիռ 

կողմերի հետ: 

Պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով համայնքը նախատեսում է 

համագործակցել ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կառուցվածքային և առանձնացված 

ստորաբաժանումների հետ՝ հետևյալ ծրագրերի իրականացման նպատակով. 

 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացում: 

 Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն իրազեկում, 

համայնքի գործողությունների պլանի կազմում և իրականացում, կանխարգելիչ միջոցառումների 

կազմակերպում և իրականացում, պատսպարանների և թաքստոցների կառուցում: 

Պլանավորվող հինգ տարիների ընթացքում նախատեսվում է շարունակել 

համագործակցությունը համայնքի և ՀՀ  Շիրակի մարզում գործունեություն ծավալող՝ միջազգային 

և տեղական դոնոր կազմակերպությունների,  քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր 

հատվածի սուբյեկտների, այլ կազմակերպությունների և անհատների հետ:  
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  ԾՐԱԳԻՐ  1 
 

                                                                     ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ 
                             

      ÐÐ  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç Èáõë³Ï»ñïÇ  Ñ³Ù³ÛÝùÇ ոռոգման ջրագծի փակ  խոխովակաշարի   անóկացում:

  

Èáõë³Ï»ñïÇ  համայնքապետարան 

 

Ծրագրի  ընդհանուր  արժեքը   6.5 ÙÉ  դրամ 

 

Ծրագրի  տեսակը կամ  գտնվող  ապրանքը 

  

 Ոռոգման ջրի մատակարարում 

 Գույքի ձեռքբերում    

 Վերականգնում      

 

Ծրագրի   հիմնավորումը   

 
           Èáõë³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ մոտ 40 հա ջրովի հողի ոռոգման բաց համակարգը  ·ïÝíáõÙ է ù³Ûù³Ûí³Í 

¨ ³Ýµ³ñ»Ï³ñ· íÇ×³ÏáõÙ, որը նշված հողերի ոռոգումը դարձնում է անհնարին: Նոր փակ 

խողովակաշարի կառուցումը կապահովի գուղի 40 հա հողի ոռոգումը: 

 

Ծրագրի նպատակները 

Ìñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ հողօգտագործողներին տալ հնարավորություն ընդլայնել ոռոգելի 

ցանկատարածությունները: 

Ծրագրի խնդիրները  

 àõëáõÙÝ³ëÇñ»É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, պատվիրել նախագիծ-Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ: 

 §¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÁÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ 

ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¨ ÏÝù»É å³ÛÙ³Ý³·Çñ:  

 Î³½Ù³Ï»ñå»É ¨ í»ñ³ÑëÏ»É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ: 

 ²å³Ñáí»É ջրագծի ß³Ñ³·áñÍáõÙÝ áõ   å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Նախապատրաստել ոռոգման 

ջրի ցանցի կառուցման  

աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային 

     x       
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 

         Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ùµ Ñ³Ù³ÛÝùÇ հողօգտագործողները կստանան հնարավորություն ոռոգել 

իրենց հողակտորները, կբարձրանա բերկատվությունը:  

 

 Կապը այլ ծրագրերի հետ   

 

Այս  ծրագիրը  կապված  է  համայնքային  մյուս  ծրագրերի  հետ 
 

Ծրագրի բյուջեն 

 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 
201

9 
2020 2021 

Ընդամեն

ը 

 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 6500.
0 

   6500.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր      6500.0 

 - Վարչական բյուջե       

 
- Ֆոնդային բյուջե 

 6500.
0 

    

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

 

փաստաթղթերը   

2. Հայտարարել մրցույթ և 

ընտրել կապալառուին 

 

      x x     

3. Իրականացնել ոռոգման ջրի 

ցանցի կառուցման 

աշխատանքները   

 

        x x   

4. Իրականացնել  տեխնիկական 

վերահսկողություն  և ընդունել 

ոռոգման ջրի ցանցը  

 

         x   

5.              

6.              

7.              
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բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 2021 
Ընդամեն

ը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

 6500.
0 

   6500.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        

  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, 

որից                                                                           

      

  - Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր        

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 - Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ       

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ        

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում  

      

  
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում  

      

  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական 

նյութեր 

      

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-

ին 

      

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       



 25 

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, 

այդ թվում` 

 6500.
0 

    

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում  6500.
0 

    

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                      
 6500.

0 
    

  
- Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում  

 6500.
0 

    

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

      

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

  

 

  ԾՐԱԳԻՐ  2 
 

                                                                           Գյուղատնտեսություն 

                             
         ÐÐ  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç Èáõë³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ»Õ»Õ³ï³ñÇ Ù³ùñáõÙ, ÑáõÝ»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ: 
  

Èáõë³Ï»ñïÇ  համայնքապետարան 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  600.0 հազար դրամ 

 

Ծրագրի  տեսակը կամ  գնվող  ապրանքը 

  

 Վերականգնում     

 Մաքրում   

 

Ծրագրի հիմնավորումը   

 
     Ð³Ù³ÛÝùÇ Ñ»Õ»Õ³ï³ñÇ ßáõñç 400 ·Í. Ù.  »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ Éóí³Í ¿ çñ³µ»ñáõÏÝ»ñáí ¨ 

Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ  ³Õµáí: ÈÇ³ñÅ»ù çñ³Ñ»é³óáõÙ ã³å³Ñáíí»Éáõ å³ï×³éáí Ñ»Õ»ÕáõÙÝ»ñÇ »Ý »ÝÃ³ñÏíáõÙ 

Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³é³ÝÓÇÝ µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÁ, ûÅ³Ý¹³Ï Ï³éáõÛóÝ»ñÝ áõ ïÝ³Ù»ñÓ µ³Ýç³ñ³ÝáóÝ»ñÁ:  
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Ծրագրի նպատակները 

       Ìñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ù³ùñ»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ 400 ·Í.Ù. »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»Õ»Õ³ï³ñÝ»ñÁ, 100·Í. Ù 

Ñ³ïí³ÍáõÙ Ï³ï³ñ»É ÑáõÝ»ñÇ áõ å³ï»ñÇ ³Ùñ³óáõÙÝ»ñ, Ï³ÝË»É µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÇ, ûÅ³Ý¹³Ï 

Ï³éáõÛóÝ»ñÇ áõ ïÝ³Ù»ñÓ µ³Ýç³ñ³ÝáóÝ»ñÇ Ñ»Õ»ÕáõÙÝ»ñÁ: 

 

Ծրագրի խնդիրները  

 Î³½Ù³íáñ»É Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµ:  

 àõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ñ»Õ»Õ³ï³ñÝ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý ¨ ÑáõÝ»ñÇ  ³Ùñ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ, 

Ï³½Ù»É  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ïï  ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:  

 Ìñ³·ñÇ ûÅ³Ý¹³Ï ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É §ì³ñÓ³ïñíáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ¦ 

Íñ³·ñáí, áñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³½Ù»É   Ñ³Ûï-³é³ç³ñÏ    ¨   ³ÛÝ  ÙÇÝã¨  2017Ã.  Ù³ÛÇë  ³ÙÇëÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 

ÐÐ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý: 

 Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ¨ 

ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ   ³å³Ñáí»É  Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ¨ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ 

Ñ³ßíÇÝ: 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
 
          Ð³Ù³ÛùáõÙ Ï³å³ÑáííÇ ÝáñÙ³É çñ³Ñ»é³óáõÙ, ÏÏ³ÝËíÇ µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÇ, ûÅ³Ý¹³Ï Ï³éáõÛóÝ»ñÇ áõ 

ïÝ³Ù»ñÓ µ³Ýç³ñ³ÝáóÝ»ñÇ Ñ»Õ»ÕáõÙÝ»ñÁ: 

 

 Կապը այլ ծրագրերի հետ   

 

Այս  ծրագիրը  կապված  է  համայնքային  մյուս  ծրագրերի  հետ 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Բանակցային ընթացակարգով 

ընտրել կապալառուին  
 

   x         

2. Կատարել հեղեղատարի 

մաքրման, հուների ամրացման 

աշխատանքները 

     x       

3. Կատարել վերահսկողություն, 

ընդունել կատարված 

աշխատանքները 

      x      

4.              

5.              

6.              

7.              
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Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 600.0     600.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե 600.0     600.0 

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 
 
 
 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 
202
0 

2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

600.0     600.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 600.0     600.0 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        

  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, 

որից                                                                           

      

  - Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր        

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 - Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ       

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       
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  - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ        

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում  

600.0     600.0 

  
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում  

      

  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական 

նյութեր 

      

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-

ին 

      

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, 

այդ թվում` 

      

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում       

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

      

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       
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                                                              ԾՐԱԳԻՐ  3 
 

                                                                      ØÞ²ÎàôÚÂ 
                             

           ÐÐ  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç  Èáõë³Ï»ñïÇ համայնքային կենտրոնի կտուրի վերանորոգում: 

  

Èáõë³Ï»ñïÇ  համայնքապետարան 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   2.5 մլն. դրամ 

 

Ծրագրի  տեսակը կամ  գտնվող  ապրանքը 

  

 Վերականգնում        

 Փոխարինում       
 

Ծրագրի հիմնավորումը   

 

          Ð³Ù³ÛÝùային կենտրոնի կտուրը քայքայված է և տարվա հատկապես անձրևոտ եղանակներին 

կաթում է, որը փչացնում է համայնքային կենտրոնի գույքը և ներքին հարդարումը : 

:  
 

Ծրագրի նպատակները 

  Ìñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ µ³ñ»É³í»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý հանգստի պատշաճ անցկացումը,պահպանել 

գույքը և շենքի բարվոք վիճակը:  

 

Ծրագրի խնդիրները  

 

 àõëáõÙÝ³ëÇñ»É կտուրի տեխնիկական վիճակը, պատվիրել Ý³Ë³·Í³- Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñ: 

 Æñ³Ï³Ý³óÝ»É 250ք.Ù կտուրի նորոգման աշխատանքները: 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Նախապատրաստել 

համայնքային կենտրոնի 

կտուրի փոխման  

աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթերը   

   x         
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 

      Îµ³ñ»É³ííÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý հանգստի անցկացումը: 

 

 Կապը այլ ծրագրերի հետ   

 

Այս  ծրագիրը  կապված  է  համայնքային  մյուս  ծրագրերի  հետ 
 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 
201

8 
2019 2020 2021 Ընդամենը 

 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

2500
.0 

    2500.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       

 
- Ֆոնդային բյուջե 

2500.
0 

    2500.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 
 
 

2. Հայտարարել մրցույթ, ընտրել 

կապալառուին 

 

    x        

3. Իրականացնել կտուրի  

վերանորոգման 

աշխատանքները   

 

    x x x      

4. Իրականացնել  տեխնիկական 

վերահսկողություն  և ընդունել 

կատարված աշխատանքները 

 

       x     

5.              

6.              

7.              
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բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

2500
.0 

    2500.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        

  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, 

որից                                                                           

      

  
- Գործառն. և բանկային ծառայությունների 

ծախսեր  

      

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական 

նյութեր 

      

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-

ին 

      

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

2500
.0 

    2500.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում       
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 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

2500.
0 

    2500.0 

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       
 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

  ԾՐԱԳԻՐ  4 
 

                                                                               êäàðî  
                             
                                   

  ÐÐ  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç Èáõë³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ù³ñ½³Ññ³å³ñ³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ: 

 
  

Èáõë³Ï»ñïի  համայնքապետարան 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   5.5 մլն. դրամ 

 

Ծրագրի  տեսակը կամ  գնվող  ապրանքը 

  

 Նորը      

 Ընդլայնում     
       

Ծրագրի հիմնավորումը   

 
     Ð³Ù³ÛÝùÁ ãáõÝÇ Ù³ñ½³Ññ³å³ñ³Ï, áñï»Õ ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñå»É å³ï³ÝÇÝ»ñÇ ¨ 

»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý áõ Ù³ñ½³Ï³Ý  ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ³ÝóÏ³óÝ»É  ëåáñï³ÛÇÝ, Ù³ñ½³Ï³Ý 

¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:  ´Ý³Ï³í³ÛñÇ Ñ³ñ³í ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³ëáõÙ Ï³  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

û·ï³·áñÍÙ³Ý 7000 ù. Ù. ³½³ï ÑáÕ³ï³ñ³Íù, áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³éáõó³å³ï»É áñå»ë Ù³ñ½³Ññ³å³ñ³ÏÇ:  

 

Ծրագրի նպատակները 

       Ìñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ å³ï³ÝÇÝ»ñÇ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý  áõ Ù³ñ½³Ï³Ý 

¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ëï»ÕÍ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñ½³Ï³Ý 

Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: Î³½Ù³íáñ»É ýáõïµáÉÇ, Ã»Ã¨ ³ïÉ»ïÇÏ³ÛÇ ¨ ëåáñï³ÛÇÝ ³ÛÉ Ù³ñ½³Ó¨»ñÇ 

ËÙµ³ÏÝ»ñÇ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå»É áõëáõóáõÙ:  
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Ծրագրի խնդիրները  

 

 Î³½Ù³íáñ»É Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµ: 

 Ø³ñ½³Ññ³å³ñ³ÏÇ Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³å³Ñáí»É ³ÝÑñ³Å»ßï ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñ:  

 ä³ïíÇñ»É Ù³ñ½³Ññ³å³ñ³ÏÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ý³Ë³·Í³-Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:  

 §¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÁÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ 

ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¨ ÏÝù»É å³ÛÙ³Ý³·Çñ:  

 Ìñ³·ñáõÙ Ý»ñ³é»É Ñ»ï¨Û³É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ` 

- ï³ñ³ÍùÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, 

- Ù³ñ½³Ññ³å³ñ³ÏÇ ó³ÝÏ³å³ïáõÙ, 

- üáõïµ»ÉÇ ¹³ßïÇ Ï³éáõó³å³ïáõÙ, 

- í³½ùáõÕáõ Ï³éáõó³å³ïáõÙ, 

- Ñ³Ý¹»ñÓ³ñ³ÝÇ Ï³éáõóáõÙ   

-  Ýëï³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, 

- çñ³·ÍÇ ³Ýó³ÏóáõÙ, 

- Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ó³ÝóÇ ³ÝóÏ³óáõÙ, 

 Î³½Ù³Ï»ñå»É ¨ í»ñ³ÑëÏ»É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ: 

 ²å³Ñáí»É Ù³ñ½³Ññ³å³ñ³ÏÇ  ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ, å³Ñå³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ËÝ³ÙùÁ: 

 
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Նախապատրաստել 

մարզահրապարակի 

կառուցման  աշխատանքների 

նախագծա-նախահաշվային  

փաստաթղթերը 

  x          

2. Հայտարարել մրցույթ, ընտրել 

կապալառուին 

 

   x x        

3. Իրականացնել  

մարզահրապարակի 

կառուցման աշխատանքներ 

 

    x x x x x    

4.   Իրականացնել 

վերահսկողություն  և ընդունել 

մարզահրապարակի 

կառուցման  աշխատանքների 

կատարման ավարտական 

ակտը 

 

        x    

5.              

6.              

7.              
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 
     Ð³Ù³ÛÝùÇ å³ï³ÝÇÝ»ñÇ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý  áõ Ù³ñ½³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ïëï»ÕÍí»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ:  

 

 Կապը այլ ծրագրերի հետ   

Այս  ծրագիրը  կապված  է  համայնքային  մյուս  ծրագրերի  հետ 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    5500.0  5500.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե    5500.0  5500.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 
202

1 
Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

      

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        

  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, 

որից                                                                           

      

  - Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր        

  - Էներգետիկ ծառայություններ        
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  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 - Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ       

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ        

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում  

      

  
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում  

      

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-

ին 

      

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

   5500.0  5500.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում    5500.0  5500.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում     5500.0  5500.0 

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

      

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
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1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       
 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

  ԾՐԱԳԻՐ  5 
 

                                                                    
                                          

   ÐÐ  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç Èáõë³Ï»ñïÇ  Ý»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ընթացիկ Ýáñá·áõÙ: 

 
  

Èáõë³Ï»ñïÇ  համայնքապետարան 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   237.5 Ñ³½. դրամ 

 

Ծրագրի  տեսակը կամ  գնվող  ապրանքը 

  

 վերանորոգում              

       
 

Ծրագրի հիմնավորումը   

 
        Èáõë³Ï»ñïÇ ßáõñç 6 ÏÙ. Ý»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ù³Ûù³Ûí³Í ¨ ³Ýµ³ñ»Ï³ñ· 

íÇ×³ÏáõÙ, ³é³ÝÓÇÝ ï»Õ³Ù³ë»ñ ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇ »Ý ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:   

       Ð³Ù³ÛÝùÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÃáõÛÉ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 

×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ ³ëý³Éïå³ïÙ³Ý ³ßËï³ÝùÝ»ñ: Ð³Ù³ÛÝùÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë Ï³ï³ñ»É ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ³Ù»Ý³ÙÛ³  ÷áë³ÉóÙ³Ý ¨ Ñ³ñÃ»óÙ³Ý 

÷áùñ³Í³í³É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ:  

 

Ծրագրի նպատակները 

   Ìñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ¨ Ñ»ïÇáïÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³å³Ñáí»É 

µ³ñ»Ï³ñ· ¨ Ñ³ñÙ³ñ³í»ï  ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ: ºñÃ¨»Ï»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ ù³Ûù³Ûí³Í ¨  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇ 

÷áÕáóÝ»ñÁ: 

 

Ծրագրի խնդիրները  

 

 Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍ»É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµ: 

 àõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ýáñá·Ù³Ý »ÝÃ³Ï³ Ý»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, ×ßï»É 

Ýáñá·Ù³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ, Ï³½Ù»É  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ïï ¨ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ : 

 Ö³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ÷áë³ÛÇÝ Ýáñá·áõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ë³É³ñÏÙ³Ý, Ñ³Ýù³Ïáå×Ç ¨ ³í³½Ç 

Í³ÍÏáõÛÃáí Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙÇçáóáí: 
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 Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ¨ 

ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ   ³å³Ñáí»É   Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ÙÇçáóÝ»ñáí: 

Ö³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ ßñç³Ï³Ûù»ñÇ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ù³ùñÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ 

Ý»ñ·ñ³í»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ: 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 
   
   Ð³Ù³ÛÝùÇ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ¨ Ñ»ïÇáïÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³å³ÑáííÇ µ³ñ»Ï³ñ· ¨ Ñ³ñÙ³ñ³í»ï  

×³Ý³å³ñÑÝ»ñ: ºñÃ¨»Ï»ÉÇ Ï¹³éÝ³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ù³Ûù³Ûí³Í ¨  ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇ ×³Ý³å³ñÑ³Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ: 

   
 

 Կապը այլ ծրագրերի հետ   

 

Այս  ծրագիրը  կապված  է  համայնքային  մյուս  ծրագրերի  հետ 
 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 
202

0 
2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ       

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 
- Վարչական բյուջե 

237.5 400.0 500.0 400.
0 

600.0 2137.5 

 - Ֆոնդային բյուջե       

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Համայնքի տարածքում գտնել 

բավարարաչափ հողի և խեճի  

պաշարներ 

 

  x          

2. Աշխատանքներն 

իրականացնելու համար ձեռք 

բերել բավարարաչափ 

տրանսպորտային նյութեր 

(դիզ. վառելիք) 

 

   x         

3. Իրականացնել 

ճանապարհների նորոգման 

աշխատանքները 

 

    x        

4.   
 

            

5.              

6.              

7.              
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2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 
202

0 
2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

      

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        

  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,                                                                                 

  
- Գործառն. և բանկային ծառայությունների 

ծախսեր  

      

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 
- Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. 

ծառայություններ 

      

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  
- Կենցաղային և հանրային սննդի 

ծառայություններ  

      

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-

ին 

      

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       
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 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

      

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում       

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

      

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

  ԾՐԱԳԻՐ  6 
 

                                                                               

         ÐÐ  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç Èáõë³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÷áÕáóÝ»ñÇ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ó³ÝóÇ անցկացáõÙ: 

  

Èáõë³Ï»ñïÇ  համայնքապետարան 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   3.2 մլն. դրամ 

 

Ծրագրի  տեսակը կամ  գնվող  ապրանքը 

  

 Ընդլայնում        
       

 

Ծրագրի հիմնավորումը   

 

   Համայնքում կան թաղամասեր, որտեղ երբևիցե անցկացված չի եղել գիշերային լուսավորության ցանց: 

ò³ÝóÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ËÇëï ¹Åí³ñ³ó»É ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ·Çß»ñ³ÛÇÝ Å³Ù»ñÇ 

ï»Õ³ß³ñÅÁ: ºÕ»É »Ý ¹»åù»ñ »ñµ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ·Çß»ñ³ÛÇÝ Å³Ù»ñÇÝ 

Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ »ÝÃ³ñÏí»É ¿ Ã³÷³éáÕ ßÝ»ñÇ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇÝ:  
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Ծրագրի նպատակները 

³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ·Çß»ñ³ÛÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ó³ÝóÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ßÝáñÑÇí ³å³Ñáí»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ 

µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  ·Çß»ñ³ÛÇÝ Å³Ù»ñÇ ³Ýíï³Ý· »ñÃ¨»ÏáõÃÛáõÝÁ:  

 

Ծրագրի խնդիրները  

 
 

 àôëáõÙÝ³ëÇñ»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÷áÕáóÝ»ñÇ ·Çß»ñ³ÛÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ó³ÝóÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, 

Ï³½Ù»É Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ïï ¨ Ý³Ë³·Í³-Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:  

 §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³ó³Ýó»ñ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÏÝù»É å³ÛÙ³Ý³·Çñ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É  Ñ³Ù³ÛÝùÇ 

÷áÕáóÝ»ñÇ ·Çß»ñ³ÛÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ó³ÝóÇ անցկացման ¨ Ãíáí 25 Éáõë³ñÓ³ÏÝ»ñÇ 

ï»Õ³¹ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:  

 ²å³Ñáí»É ó³ÝóÇ ³ÝË³÷³Ý ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ: 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ծրագրի 

ակնկալվող արդյունքները  

 
      ¶Çß»ñ³ÛÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ó³ÝóÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ßÝáñÑÇí Ï³å³ÑáííÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  

·Çß»ñ³ÛÇÝ Å³Ù»ñÇ ³Ýíï³Ý· »ñÃ¨»ÏáõÃÛáõÝÁ:  

 

 Կապը  այլ  ծրագրերի  հետ   

 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Նախապատրաստել 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը 

   x         

2. Հայտարարել մրցույթ, ընտրել 

կապալառուին 

 

    x x       

3. Ացնկացնել լուսավորության 

ցանցը   

 

     x x x x    

4. Իրականացնել տեխնիկական 

վերահսկողություն  ընդունել 

աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտը 

 

         x   

5.              

6.              

7.              
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Այս  ծրագիրը  կապված  է  համայնքային  մյուս  ծրագրերի  հետ 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ     3200.0 3200.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե     3200.0 3200.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

      

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        

  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,                                                                                 

  - Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր        

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 - Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ       

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ        

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        
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- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում  

      

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-

ին 

      

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, 

այդ թվում` 

    3200.0 3200.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում     3200.0 3200.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում      3200.0 3200.0 

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

      

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       
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  ԾՐԱԳԻՐ  7 
 

                             
                              

  ÐÐ  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç Èáõë³Ï»ñïÇ  Ñ³Ù³ÛÝùÇ »Ï»Õ»óáõ աստիճանների կառուցում: 

 
  

Լուսակերտի  համայնքապետարան 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   900.0 հազ. դրամ 

 

Ծրագրի  տեսակը կամ  գնվող  ապրանքը 

  

 Սպասարկում 

 Ընթացիկ  նորոգում        
       

 

Ծրագրի հիմնավորումը   

 

 Èáõë³Ï»ñï Ñ³Ù³ÛÝùÇ »Ï»Õ»óÇÝ Ï³éáõóí»É ¿ 1885-1902 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ բլուրի վրա և բարձրանալու 

համար չկան աստիճաններ : 
 

Ծրագրի նպատակները 

 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ Ñ³í³ï³óÛ³É µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³Ñáí»É ³Ýíï³Ý·, µ³ñ»Ï³ñ·  ¨ Ñ³ñÙ³ñ³í»ï 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: 

 Ð³Ù³·áñÍ³Ïó»É ÞÇñ³ÏÇ Ã»ÙÇ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ñ»ï ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå»É  »Ï»Õ»óÇ³Ï³Ý Í»ë»ñ áõ  

³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·»ñ: 

 ä³Ñå³Ý»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ: 

 

Ծրագրի խնդիրները  

 

 Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍ»É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 

ËáõÙµ: 

 

 ºÏ»Õ»óÇ ï³ÝáÕ 100Ù. »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇ Ýáñá·áõÙÁ, աստիճանների կառուցում: 

 Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ¨ 

ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ   ³å³Ñáí»É   Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ÙÇçáóÝ»ñáí:  

 Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ Ý»ñ·ñ³í»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ: 

 
 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 

    Ð³Ù³ÛÝùÇ Ñ³í³ï³óÛ³É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ñ Ï³å³ÑáííÇ ³Ýíï³Ý·, µ³ñ»Ï³ñ·  ¨ 

Ñ³ñÙ³ñ³í»ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: 

 
 

 Կապը  այլ  ծրագրերի  հետ   

 

Այս  ծրագիրը  կապված  է  համայնքային  մյուս  ծրագրերի  հետ 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 900.0     900.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե 900.0     900.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Բանակցային ընթացակարգով 

ընտրել կապալառուին 

 

  x x         

2. Աշխատանքներն 

իրականացնելու համար ձեռք 

բերել անհրաժեշտ շինանյութ  
 

   x         

3. Կազմակերպել   

աստիճանների և ճանապարհի 

շիհարարությունը, ընդունել 

աշխատանքները  
 

   x x        

4.               

5.              

6.              

7.              
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8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

      

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        

  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, 

որից                                                                           

      

  
- Գործառն. և բանկային ծառայությունների 

ծախսեր  

      

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 
- Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. 

ծառայություններ 

      

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  
- Կենցաղային և հանրային սննդի 

ծառայություններ  

      

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում  

      

  
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում  

  10000.0   10000.0 

  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական 

նյութեր 

      

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-

ին 

      

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 
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1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

900.0     900.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 900.0     900.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում  900.0     900.0 

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

      

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

  ԾՐԱԳԻՐ  8 
 

                                                                 
    ÐÐ  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç Èáõë³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ »ñÏáõ Ñ³Ý¹³Ù³ë»ñÁ Ï³åáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ Ï³ÙáõñçÇ 
Ï³éáõóáõÙ:  
  

Լուսակերտի  համայնքապետարան 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   995.0 հազ. դրամ 

 

Ծրագրի  տեսակը կամ  գնվող  ապրանքը 

  

 Կառուցում 
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Ծրագրի հիմնավորումը   

 
      Î³ÙáõñçÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí  ¹Åí³ñ³Ýó»ÉÇ »Ý ¹³ñÓ»É Èáõë³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ »ñÏáõ 

Ñ³Ý¹³Ù³ë»ñÁ Ï³åáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ »ñÏáõ ï»Õ³Ù³ë»ñÁ: ²ÝÓñ¨³ÛÇÝ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ Ýßí³Í ï»Õ³Ù³ë»ñÁ 

³Ý³Ýó³Ý»ÉÇ »Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨  ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  Î³ÙáõñçÇ 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ íÃ³ñ³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý å³ï×³é ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¨ Ë³Ã³ñáõÙ ¿ 

·ÛáõÕ³ïÝïë³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µÝ³Ï³ÝáÝ ÁÝÃ³óùÁ: 

  

 
 

Ծրագրի նպատակները 

Ìñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Èáõë³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ »ñÏáõ Ñ³Ý¹³Ù³ë»ñÁ Ï³åáÕ ¹³ßï³ÙÇçÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇ 
íñ³ Ï³ÙáõñçÇ Ï³éáõóÙ³Ùµ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ ³å³Ñáí»É ³Ýíï³Ý· ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ, Ï³ÝË»É íÃ³ñ³íï³Ý· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ: 
Ծրագրի խնդիրները  

 

 Î³ÙáõñçÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³å³Ñáí»É ³ÝÑñ³Å»ßï ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ:  

 ä³ïíÇñ»É Ï³ÙáõñçÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ý³Ë³·Í³-Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:  

 §¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÁÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ 

ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¨ ÏÝù»É å³ÛÙ³Ý³·Çñ:  

 Î³½Ù³Ï»ñå»É ¨ í»ñ³ÑëÏ»É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ: 

 ²å³Ñáí»É Ï³ÙáõñçÇ  å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³  ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ: 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Մրցույթով ընտրել 

կապալառուին 

 

   x         

2. Կատարել կամրճի կառուցման 

աշխատանքները 

 

   x         

3. Իրականացնել տեխնիկական 

վերահսկողություն, ընդունել 

աշխատանքը 

    x        

4.   
 

            

5.              
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 
       Èáõë³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ »ñÏáõ Ñ³Ý¹³Ù³ë»ñÁ Ï³åáÕ ¹³ßï³ÙÇçÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇ íñ³ Ï³ÙáõñçÇ 
Ï³éáõóÙ³Ùµ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
³å³Ñáí»É ³Ýíï³Ý· ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ, Ï³ÝË»É íÃ³ñ³íï³Ý· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ: 
 

 Կապը  այլ  ծրագրերի  հետ   

 

Այս  ծրագիրը  կապված  է  համայնքային  մյուս  ծրագրերի  հետ 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   995.0   995.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

      

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        

  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,                                                                                 

  
- Գործառն. և բանկային ծառայությունների 

ծախսեր  

      

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  
- Կենցաղային և հանրային սննդի 

ծառայություններ  

      

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  - Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և       
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պահպանում  

  
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում  

      

  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական 

նյութեր 

      

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 - Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.       

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

  995.0   995.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում   995.0   995.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում    995.0   995.0 

 

 

  ԾՐԱԳԻՐ  9 
 

                                                                Բարեկեցություն 

                             
                          ÐÐ  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç Èáõë³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ñ³Ý·ëïÇ ·áïáõ ÑÇÙÝáõÙ: 
  

Լուսակերտի  համայնքապետարան 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   990.0հազ. դրամ 

 

Ծրագրի  տեսակը կամ  գնվող  ապրանքը 

  

 Սպասարկում 
       



 50 

Ծրագրի հիմնավորումը   

 
     Ð³Ù³ÛÝùÁ ãáõÝÇ Ñ³Ý·ëïÇ ·áïÇ, áñï»Õ ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñå»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ý·ÇëïÝ áõ ³½³ï Å³Ù³ÝóÁ: ´Ý³Ï³í³ÛñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëáõÙ Ï³  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ û·ï³·áñÍÙ³Ý 2000 

ù. Ù. ÑáÕ³ï³ñ³Íù, áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³éáõó³å³ï»É áñå»ë Ñ³Ý·ëïÇ ·áïÇ:  

 

Ծրագրի նպատակները 

Ìñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·ÇëïÇ áõ ³½³ï Å³Ù³ÝóÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ÑÇÙÝ»É Ñ³Ý·ëïÇ ·áïÇ: 
Ծրագրի խնդիրները  

 

 Î³½Ù³íáñ»É Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµ: 

 Î³½Ù»É Ñ³Ý·ëïÇ ·áïáõ Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý áõñí³·Í³ÛÇÝ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ¨ Ý³Ë³·Í³-

Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:  

 Ìñ³·ñáõÙ Ý»ñ³é»É Ñ»ï¨Û³É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ` 

- ï³ñ³ÍùÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ¨ ó³ÝÏ³å³ïáõÙ, 

- Ï³Ý³ã ·áïÇÝ»ñÇ ¨ ³ÝóáõÕÇÝ»ñÇ Ï³éáõó³å³ïáõÙ, 

- Í³é³ïáõÝÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, ëÇ½³Ù³ñ·»ñÇ Ï³Ý³ã³å³ïáõÙ, 

- Ë³Õ³ï³Õ³í³ñÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ ¨ Ýëï³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, 

- Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, 

- çñ³·ÍÇ ³Ýó³ÏóáõÙ 

- Ñáõß³ñÓ³Ý ³ÕµÛáõñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, 

- Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ó³ÝóÇ ³ÝóÏ³óáõÙ, 

 Ð³Ý·ëïÇ ·áïáõ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ËÝ³ÙùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ: 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Ընտրել կապալառուին 

 

  x          

2. Կատարել հանգստի գոտու 

կառուցման աշխատանքները 

 

   x         

3. Ընդունել կատարված 

աշխատանքը 

    x        

4.   
 

            

5.              
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   Ծրագրերի իրականացման արդյունքում կունենանք հարթ  և  ամբողջովին  ասֆալտապատ  

ճանապարհ:  
 

 Կապը  այլ  ծրագրերի  հետ   

 

Այս  ծրագիրը  կապված  է  համայնքային  մյուս  ծրագրերի  հետ 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 990.0     990.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

      

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        

  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,                                                                                 

  
- Գործառն. և բանկային ծառայությունների 

ծախսեր  

      

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  
- Կենցաղային և հանրային սննդի 

ծառայություններ  

      

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում  
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- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում  

      

  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական 

նյութեր 

      

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 - Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.       

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

990.0     990.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում       

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում  990.0     990.0 

 

 

 

  ԾՐԱԳԻՐ  10 
                             

                          ՀԱԿԱԿԱՐԿՏԱՅԻ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ և ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 

  

Լուսակերտի  համայնքապետարան 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   4.5 մլն. դրամ 

 

Ծրագրի  տեսակը կամ  գնվող  ապրանքը 

  

 Սպասարկում 
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Ծրագրի հիմնավորումը   

 

 Համայնքը գտնվում է անբարենպաստ բնակլիմայական պայմաններում, հաճախ տեղացող 

կարկուտը վնասում է բնակիչների մշակած բերքը: 
 

Ծրագրի նպատակները 

Հակակարկտային կայանների տեղադրմամբ կարելի նվազեցնել կարկտի հետևանքերը, 

զարգացնել գյուղատնտեսությունը: 
 
Ծրագրի խնդիրները  

 

 Փոսալցում  

 Տրանսպորտային աշխատանքների  իրականացում 

 Կազմակերպել խեճի տեղափոխման ու ճանապարհների հարթեցման աշխատանքները 

 Ասֆալտապատում 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 

   Ծրագրերի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է բարձր բերքատվություն, 

տնտեսությունների զարգացում; 
 

 Կապը  այլ  ծրագրերի  հետ   

 

Այս  ծրագիրը  կապված  է  համայնքային  մյուս  ծրագրերի  հետ 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   4500.   4500.0 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Հայտարարել մրցույթ ընտրել 

կապալառուին 

 

  x x         

2. Կատարել կարկտակայանի 

տեղադրման աշխատանքները 

 

   x x        

3.              

4.   
 

            

5.              
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0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

      

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        

  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,                                                                                 

  
- Գործառն. և բանկային ծառայությունների 

ծախսեր  

      

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  
- Կենցաղային և հանրային սննդի 

ծառայություններ  

      

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում  

      

  
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում  

      

  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական 

նյութեր 

      

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       
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 - Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.       

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

  4500.
0 

  4500.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում       

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  
- Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում  

  4500.
0 

  4500.0 

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

 

 

4.ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, 

                                 ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 
 
 

Աղյուսակում  Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. 

բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը                                             

                                                                                                      հազար դրամ 

Հ/հ Մուտքերի անվանումը 
2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ. 2021թ. 

կանխ. փաստ. փաստ. նախ. կանխ. կանխ. կանխ. 

  ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)* 
17970.0 18759.7 18980.0 18587.0 18674.0 18735.0 18820.0 

 I. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

(1+2+3)* 
17970.0 18759.7 18980.0 18587.0 18674.0 18735.0 18820.0 

1 ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ 
       

1.1 Գույքային հարկեր անշարժ 

գույքից 
1554.4 1856.1 1876.0 1671.0 1691.0 1701.0 1751.0 

  Գույքահարկ շենքերի և 

շինությունների համար 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

  Հողի հարկ 1554.4 1856.1 1876.0 1670.0 1690.0 1700.0 1750.0 

1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից 
       

  Գույքահարկ 

փոխադրամիջոցների համար 
664.6 911.4 925.6 950.0 964.0 985.0 1000.0 

1.3 Ապրանքների օգտագործման 

կամ գործունեության 

իրականացման թույլտվության 

վճարներ 

188.0 88.0 88.0 125.0 125.0 125.0 125.0 

  Տեղական տուրքեր 188.0 88.0 88.0 125.0 125.0 125.0 125.0 

1.4 Ապրանքների 

մատակարարումից և        
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ծառայությունների մատուցումից 

այլ պարտադիր վճարներ 

  Պետական տուրքեր 
       

1.5 Այլ հարկային եկամուտներ 
       

  Այլ հարկերից և պարտադիր 

վճարներից կատարվող 

մասհանումներ 
       

  Հողի հարկի և գույքահարկի 

գծով համայնքի բյուջե 

վճարումների բնագավառում 

բացահայտված հարկային 

օրենսդրության խախտումների 

համար հարկատուներից 

գանձվող տույժեր և 

տուգանքներ, որոնք չեն 

հաշվարկվում այդ հարկերի 

գումարների նկատմամբ 

       

2 ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 
12719.7 12922.8 12922.8 12923.0 12923.0 12923.0 12923.0 

2.1 Ընթացիկ արտաքին 

պաշտոնական դրամաշնորհներ        

2.2 Կապիտալ արտաքին 

պաշտոնական դրամաշնորհներ        

2.3 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 
12719.7 12922.8 12922.8 12923.0 12923.0 12923.0 12923.0 

 ա) Պետական բյուջեից 

ֆինանսական համահարթեցման 

սկզբունքով տրամադրվող 

դոտացիաներ 

12719.7 12922.8 12922.8 12923.0 12923.0 12923.0 12923.0 

 բ) Պետական բյուջեից 

տրամադրվող այլ դոտացիաներ        

 գ) Պետական բյուջեից 

տրամադրվող նպատակային 

հատկացումներ 

(սուբվենցիաներ) 

       

 դ) ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից 

ընթացիկ ծախսերի 

ֆինանսավորման նպատակով 

ստացվող պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

       

2.4 Կապիտալ ներքին 

պաշտոնական դրամաշնորհներ        

 ա) Պետական բյուջեից կապիտալ 

ծախսերի ֆինանսավորման 

նպատակային հատկացումներ 

(սուբվենցիաներ) 

       

 բ) ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ 

ծախսերի ֆինանսավորման 

նպատակով ստացվող 

պաշտոնական դրամաշնորհներ 

       

3 ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ* 
       

3.1 Տոկոսներ 
       

3.2 Շահաբաժիններ 
       

3.3 Գույքի վարձակալությունից 

եկամուտներ 
2830.3 2950.0 2960.0 2900.0 2950.0 2980.0 3000.0 

  Համայնքի սեփականություն 

համարվող հողերի 

վարձակալության 

վարձավճարներ 

2830.3 2950.0 2960.0 2900.0 2950.0 2980.0 3000.0 
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  Համայնքի վարչական 

տարածքում գտնվող պետական 

սեփականություն համարվող 

հողերի վարձակալության 

վարձավճարներ 

       

 

  Համայնքի վարչական 

տարածքում գտնվող պետության 

և համայնքի սեփականությանը 

պատկանող հողամասերի 

կառուցապատման իրավունքի 

դիմաց գանձվող վարձավճարներ 

       

  Այլ գույքի վարձակալությունից 

մուտքեր        

3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 

ապրանքների 

մատակարարումից և 

ծառայությունների 

մատուցումից, այդ թվում 

       

  Պետության կողմից ՏԻՄ-երին 

պատվիրակված 

լիազորությունների 

իրականացման ծախսերի 

ֆինանսավորման համար 

պետական բյուջեից ստացվող 

միջոցներ 

       

3.5 Վարչական գանձումներ 
       

  Տեղական վճարներ 12.0 
 

15.0 18.0 21.0 21.0 21.0 

  Համայնքի վարչական 

տարածքում ինքնակամ 

կառուցված շենքերի, 

շինությունների 

օրինականացման համար 

վճարներ 

       

  Օրենքով սահմանված 

դեպքերում համայնքային 

հիմնարկների կողմից առանց 

տեղական տուրքի գանձման 

մատուցվող ծառայությունների 

կամ կատարվող 

գործողությունների դիմաց 

ստացվող (գանձվող) վճարներ 

       

3.6 Մուտքեր տույժերից, 

տուգանքներից        

  Վարչական 

իրավախախտումների համար 

ՏԻՄ-երի կողմից 

պատասխանատվության 

միջոցների կիրառումից 

եկամուտներ 

       

  Մուտքեր համայնքի բյուջեի 

նկատմամբ ստանձնած 

պայմանագրային 

պարտավորությունների 

չկատարման դիմաց գանձվող 

տույժերից 

       

3.7 Ընթացիկ ոչ պաշտոնական 

դրամաշնորհներ        

3.8 Կապիտալ ոչ պաշտոնական 

դրամաշնորհներ        

3.9 Այլ եկամուտներ* 
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  Համայնքի գույքին պատճառած 

վնասների փոխհատուցումից 

մուտքեր 
       

  Վարչական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդից ֆոնդային 

բյուջե կատարվող 

հատկացումներից մուտքեր 

       

  Օրենքով և իրավական այլ 

ակտերով սահմանված` 

համայնքի բյուջեի 

մուտքագրման ենթակա այլ 

եկամուտներ 

       

II. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ 

ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4) 
       

1 Հիմնական միջոցների 

իրացումից մուտքեր        

  Անշարժ գույքի իրացումից 

մուտքեր        

  Շարժական գույքի իրացումից 

մուտքեր        

  Այլ հիմնական միջոցների 

իրացումից մուտքեր        

2 Պաշարների իրացումից մուտքեր 
       

3 Բարձրարժեք ակտիվների 

իրացումից մուտքեր        

4 Չարտադրված ակտիվների 

իրացումից մուտքեր        

  Հողի իրացումից մուտքեր 
       

  Ոչ նյութական չարտադրված 

ակտիվների իրացումից մուտքեր        

III. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ  

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ 

ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ) 

       

Ա. ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2) 
       

1 ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 
       

1.1 Արժեթղթեր 
       

  -թողարկումից և 

տեղաբաշխումից մուտքեր        

  -հիմնական գումարի մարում 
       

1.2 Վարկեր 
       

  -վարկերի ստացում 
       

  -ստացված վարկերի հիմնական 

գումարի մարում        

1.3 Փոխատվություններ 
       

  -բյուջետային 

փոխատվությունների ստացում        

  -ստացված փոխատվությունների 

գումարի մարում        

2 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 
       

2.1 Բաժնետոմսեր և կապիտալում 

այլ մասնակցություն        

  -համայնքային սեփականության 

բաժնետոմսերի և կապիտալում 

համայնքի մասնակցության 
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իրացումից մուտքեր 

  -իրավաբանական անձանց 

կանոնադրական կապիտալում 

պետական մասնակցության, 

պետական սեփականություն 

հանդիսացող անշարժ գույքի 

(բացառությամբ հողերի), այդ 

թվում` անավարտ 

շինարարության օբյեկտների 

մասնավորեցումից առաջացած 

միջոցներից համայնքի բյուջե 

մասհանումից մուտքեր 

       

  -բաժնետոմսեր և կապիտալում 

այլ մասնակցություն ձեռքբերում        

2.2 Փոխատվություններ 
       

  -նախկինում տրամադրված 

փոխատվությունների դիմաց 

ստացվող մարումներից մուտքեր 
       

  -փոխատվությունների 

տրամադրում        

2.3 Համայնքի բյուջեի միջոցների 

տարեսկզբի ազատ մնացորդը        

2.4 Համայնքի բյուջեի ֆոնդային 

մասի ժամանակավոր ազատ 

միջոցների տրամադրում 

վարչական մաս 

       

2.5 Համայնքի բյուջեի ֆոնդային 

մասի ժամանակավոր ազատ 

միջոցներից վարչական մաս 

տրամադրված միջոցների 

վերադարձ ֆոնդային մաս 

       

2.6 Համայնքի բյուջեի հաշվում 

միջոցների մնացորդները 

հաշվետու 

ժամանակահատվածում 

       

  որից` ծախսերի 

ֆինանսավորմանը չուղղված 

համայնքի բյուջեի միջոցների 

տարեսկզբի ազատ մնացորդի 

գումարը 

       

Բ. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
       

1 ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 
       

1.1 Արժեթղթեր 
       

  -թողարկումից և 

տեղաբաշխումից մուտքեր        

  -հիմնական գումարի մարում 
       

1.2 Վարկեր 
       

  -վարկերի ստացում 
       

  -ստացված վարկերի հիմնական 

գումարի մարում        

1.3 Փոխատվություններ 
       

  -փոխատվությունների ստացում 
       

  -ստացված փոխատվությունների 

գումարի մարում        
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                  5.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ 

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ 

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 
 

 

Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում 

ներկայումս արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ ՏԻՄ-ի կողմից ընտրված 

ռազմավարությունից և առաջիկա հինգ տարիների համար սահմանված հիմնական 

նպատակներից, ՀԶՀԾ-ի կառավարման ԲԱԽ-երի և ԽՄ-ի կողմից քննարկվել և որոշվել է 

առաջարկվող ծրագրերի ցանկը (աղյուսակ16)՝ ընդգրկելու համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ում: 

Այդ ծրագրերի մի մասի իրականացումը համարվում է տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների լիազորություն, իսկ մյուս մասը դուրս է վերջիններիս լիազորությունների 

շրջանակից, սակայն դրանց իրականացումը խիստ կարևոր նշանակություն ունի բնակչության 

բարեկեցությունը և համայնքի համալիր ու առաջանցիկ զարգացուը ապահովելու համար: 
 

  

Աղյուսակ1   ՀԾՀԾ-ում  ընդգրկելու  համար  առաջարկվող  ծրագրերի ցանկ    
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի ընդհանուր 

արժեքը 

(հազ. դրամ) 

 ՏԻՄ-երի լիազորություններ  

1 Կառավարման  ապարատի  պահպանում 
68000.0 

 

3 
Ճանապարհների  պահպանում 

 

21375.0 

4 
Գյուղատնտեսության զարգացում 

 

3500.0 

5 
Ջրամատակարաման համակարգի  նորոգում 

 

2000.0 

6 
Հուշարձաների պահպանում 

 

1500.0 

7 
Աղբահանման  աշխատանքներ 

 

1500.0 

8 
Բնակչության սոցիալական օգնություն 

 

4500.0 

9 
Ծառայությունների  և ապրանքների ձեռք բերում 

 

30000.0 
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Աղյուսակ2   Բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում 

 
 

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 

ընդհանուր 

արժեքը 

(հազ. 

դրամ) 

Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) 

Ծ
ր

ա
գ

ր
ի

 ա
ռ

ա
ջն

ա
հ

ե
ր

թ
ո

ւյ
ո

ւն
ը

 

Շ
ա

հ
ա

ռ
ո

ւն
ե

ր
ի

 թ
ի

վ
 

Հ
ա

մ
ա

յն
ք

ի
 կ

ա
ր

ո
ղ

ո
ւթ

յո
ւն

ն
ե

ր
ի

 

հ
զ

ո
ր

ա
ցո

ւմ
 

Ի
ր

ա
տ

ե
ս

ա
կ

ա
ն

ո
ւթ

յո
ւն

 

Հ
ր

ա
տ

ա
պ

ո
ւթ

յո
ւն

 Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 (բա
լ) 

1 Մշակույթի տան կտուրի նորոգում 2500.0 1 8 2 4 14 4 

2 
Մարզադաշտի  կառուցում 

 
5500.0 1 1 5 8 15 8 

3 
Ոռոգմոն ջրագծի ցանցի  կառուցում 

 
6500.0 1 9 6 1 17 1 

4 
ճանապարհների ընթացիկ նորոգում 

 
21375.0 1 2 1 6 10 6 

5 Կամրճի կառուցում 995.0 1 7 3 7 18 7 

6 Եկեղեցու աստիճանների կառուցում 990.0 1 6 4 9 20 9 

7 Հեղեղատարի մաքրմում 600.0 1 3 7 3 14 3 

8 Հանգստի գոտու կառուցում 990.0 1 4 8 10 23 10 

9 
Գիշերային լուսավորության 

անցկացում 
3200.0 1 5 9 5 20 5 

10 Կարկտակայանի տեղադրում 4500.0 1 10 10 2 23 2 
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Հ/

հ 

Ծ 

րագրի անվանումը 

Չափի 

միավորը 

Ծ
ր

ա
գ

ր
ի

 ք
ա

ն
ա

կ
ա

կ
ա

ն
 

ծ
ա

վ
ա

լը
 

Ծ
ր

ա
գ

ր
ի

 ա
ր

ժ
ե

ք
ը

 

(հ
ա

զ
. 

դ
ր

ա
մ

) 

Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների 

Ծրագրի 

ֆինանսավորման 

աղբյուրները 

2017 2018 2019 2020 2021 

Հ
ա

մ
ա

յն
ք

ի
 

բյ
ո

ւջ
ե
 

Դ
ո

ն
ո

ր
 

կ
ա

զ
մ

ա
կ

ե
ր

պ

ո
ւթ

յո
ւն

ն
ե

ր
 

Պ
ե

տ
 բ

յո
ւջ

ե
, 

ա
յլ

 

1 

Կառավարման  

ապարատի  

պահպանում 

աշխատո

ղ 
        - - 

2 

Նախադպրոցակա

ն  խմբի  

ֆինանսավորում 

երեխա         - - 

3 
Ճանապարհների  

պահպանում 
կմ         - - 

4 
Գյուղատնտեսությ

ան զարգացում 

ընտանի

ք 
        - - 

5 

Ջրամատակարամ

ան համակարգի  

նորոգում 

կմ         - - 

6 
Հուշարձաների 

պահպանում 
հատ         - - 

7 
Աղբահանման  

աշխատանքներ 
Խմ         - - 

8 

Բնակչության 

սոցիալական 

օգնություն 

Ընտանի

ք 
        - - 

9 

ծԾաԾառայությունների  

ապրանքների  ձեռք  բերում 

 

Ապրանք

. Ձեռք 

բերում 

 

       - - 
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 6.  ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ (ՇԵՆՔԵՐԻ,      

               ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ,  ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ  /  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ     

                                ՀՆԳԱՄՅԱ    ԾՐԱԳԻՐԸ 
 

Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (այդ թվում՝ հողերի) ուսումնասիրությունը 

ցույց է տալիս, որ 2017-2021 թթ. ընթացքում համայնքը չունի օտարման ենթակա որևէ շենք կամ 

շինություն:  
 

 

Աղյուսակ4  Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շենքերի, շինությունների, 

հողամասերի) կառավարման հնգամյա ծրագիրը, 2017-2021թթ. 

 
 
 

Հ/հ 

Շենքի,շին

ության 

հողամասի 

անվանում 

Հասցեն 

Տարածքը / 

մակերեսը/ 

քանակը 

 

Վիճ

ակի 

գնահ

ատա

կանը 

Այլ 

բնութագրիչն

եր 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

1.  Հողամասեր 
Լուսակեր

տ 
  

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

     

2.  Արոտներ 

 

Լուսակեր

տ 

  

Համայնքի 

սեփականո      

ւթյուն 

     

3.  
Վարելահողե

ր 

 

Լուսակեր

տ 

  

Համայնքի 

սեփականությ

ուն 

     

 

7.ՀԶՀԾ-Ի  ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ,  ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ   (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ)  ԵՎ          

               ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ,   ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ   ԵՎ  ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ 

ՀԶՀԾ-ի իրականացումը 

 

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶՀԾ-

ում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն 

են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան 

աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶՀԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում 

(չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի 

գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։  

ՀԶՀԾ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային կամ բնակավայրային ծրագրի ղեկավարն 

անձնական պատասխանատվություն է կրում ծրագրով նախատեսված աշխատանքների 

համակարգման, համապատասխան ծախսերի կատարման, արդյունքների ստացման, 

հաշվետվությունների պատրաստման և համայնքի ղեկավարին ներկայացման համար: 

 

ՀԶՀԾ-ի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը) 
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ՀԶՀԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերի ու 

միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:  

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով  ՀԶՀԾ-ի և տարեկան 

բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն կներկայացնի համայնքի ղեկավարին, վերջինս էլ օրենքով 

սահմանված կարգով այն կներկայացնի համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն: 

ՀԶՀԾ-ի վերահսկումը 

ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունը ապահովում է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի ամբողջական 

իրականացումը, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն առաջադրված խնդիրները 

կատարելու, ակնկալվող արդյունքները ձեռք բերելու և սահմանված նպատակներին հասնելու 

համար, ծրագրերի պաշտպանվածությունը սխալներից ու ձախողումներից, ժամանակին ու 

ճշգրիտ տեղեկատվության ստացումը ՏԻՄ-երի ավելի հիմնավորված որոշումների կայացման 

համար: ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունը ենթադրում է՝ 

 ՀԶՀԾ-ի մշակման, քննարկման և իրականացման ընթացակարգերի հստակ պահպանում, 

 ոլորտային ծրագրերով առաջադրված խնդիրների կատարման արդյունքների ստուգում, 

 ոլորտային ծրագրերի պահանջներից շեղումների պարզաբանում և պատճառների 

բացահայտում, 

 ՀԶՀԾ-ի ծրագրերի իրականացումից ստացված արդյունքների ամփոփում և համադրում 

ծրագրերի նպատակների, խնդիրների և նախատեսված արդյունքների հետ: ՀԶՀԾ-ի 

վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն: 

 
 

ՀԶՀԾ-ի տարեկան և հնգամյա գնահատումը 

 

ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան կամ հնգամյա գնահատումը կատարում են համատեղ 

ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն և ԲԱԽ-երը՝ հիմնվելով ՀԶՀԾ-ի 

կիսամյակային մոնիթորինգների արդյունքների վրա: 

Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում և անցկացնում է ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան 

հաշվետվության աշխատանքային քննարկումներ, այնուհետև՝ համայնքի կազմում ընդգրկված 

բոլոր բնակավայրերում կազմակերպում և անցկացնում է ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան 

հաշվետվության նախագծի հանրային բաց լսումներ և (կամ) քննարկումներ՝ հատուկ 

ուշադրություն դարձնելով տվյալ բնակավայրին վերաբերող ծրագրերի ու միջոցառումների 

իրականացման հարցերին:  

Բոլոր բնակավայրերում անցկացված հանրային քննարկումների արդյունքներով, ՀԶՀԾ-ի 

և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով  ԽՄ-ն լրամշակում է ՀԶՔԾ-ի իրականացման տարեկան 

հաշվետվության նախագիծը, պատրաստում է դրանց վերաբերյալ ավագանուն տրամադրվող 

տեղեկատվությունը (ամփոփաթերթը և տեղեկանքը) և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին: 

Համայնքի ղեկավարը ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության լրամշակված 

նախագիծը և դրան կից փաստաթղթերը ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և 

որոշման կայացմանը:  

ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի կազմման, քննարկման և 

որոշման կայացման վերաբերյալ ընթացակարգերը նույնությամբ վերաբերում են նաև ՀԶՀԾ-ի 

իրականացման հնգամյա հաշվետվության նախագծի կազմմանը, քննարկմանը և որոշման 

կայացմանը:  

 

ՀԶՀԾ-ի վերանայումը 



 65 

 

Հիմնվելով ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի 

ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀԶՀԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, 

համայնքի ղեկավարը ՀԶՀԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և 

(կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում 

է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը: 

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և 

(կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶՀԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի 

ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն 

 

 համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և  ավագանու նիստին ներկա 

անդամների ձայների երկու երրորդով: 

ՀԶՀԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, 

հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 
 

 

                                                       ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ 

  

ՀԶՀԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք հինգ տարիների գործունեության ուղեցույցը: 

2017-2021թթ. ընթացքում ՀԶՀԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու 

համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, 

մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶՀԾ-ի իրագործումը 

հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, 

որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶՀԾ-ում տեղ գտած 

դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի 

յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:  

Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և 

արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր 

կազմակերպությունների, տեղական ՀԿ-ների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:  

ՀԶՀԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն 

համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶՀԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները 

կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն: 

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶՀԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա 

արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների 

բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և 

լրացումներ կկատարվեն մնացյալ  տարիների ծրագրերում:  

 

 

 

  


