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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Շիրակի մարզի Հայրենյաց համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման հնգամյա
ծրագիրը (այսուհետ` ՀԶՀԾ) մշակելիս հաշվի է առնվել, որ, համաձայն 2015 թվականի
դեկտեմբերի 6-ին փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության 181-րդ հոդվածի, ՏԻՄ-երը՝
համայնքի ավագանին և համայնքի ղեկավարը, ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով, և
210-րդ հոդվածի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը պետք է
համապատասխանեցվի Սահմանադրությանը և ուժի մեջ մտնի 2017 թվականի հունվարի
1-ից: Հաշվի առնելով այդ պահանջները` մշակվել է համայնքի զարգացման ոչ թե
քառամյա, այլ հնգամյա ծրագիր:
ՀԶՀԾ-ն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով ներկայումս գործող «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ ՏԻՄ-երի իրավասությունները,
համայնքի ղեկավարի լիազորությունները նրա գործունեության բնագավառներում
(ոլորտներում), ՀԶՔԾ-ի մշակման և կառավարման վերաբերյալ օրենքի 37-րդ, 38-րդ և 53րդ հոդվածների դրույթները:
ՀԶՀԾ-ն մշակելիս առանձնացվել և հաշվի են առնվել մեթոդաբանական հետևյալ
չափանիշները՝






համայնքի ֆինանսական կարողությունը.
համայնքի բնակչության թվաքանակը.
համայնքում մատուցվող հանրային ծառայությունները.
համայնքի առանձնահատկությունները.
համայնքում առկա վտանգները (ռիսկերը):

ՀԶՀԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է ՀԶՀԾ-ի մշակմանը մասնակցած
անձանց աշխատանքով և առաջարկություններով, համայնքի ռեսուրսային (մարդկային,
գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով,
համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար
անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ:ՀԶՀԾ-ում
հնարավորինս հաշվի են առնվել նաև համայնքի հանրային ծառայությունների
մատչելիությանը և հասանելիությանը, նոր ծառայությունների մատուցմանը վերաբերող և
դրանցով պայմանավորված՝ լրացուցիչ ծախսեր առաջանալու խնդիրները, համայնքը
զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության
խրախուսմանն ուղղված առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի
զարգացման (հատկապես՝ գյուղատնտեսության, փոքր և միջին բիզնեսի, տուրիզմի և
այլնի) հնարավորությունները, համայնքի տարածքում պատշաճ կառավարման
իրականացման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև համայնքում աղետի բազմաբնույթ
վտանգները (ռիսկերը) և դրանց կառավարման միջոցառումները:
ՀԶՀԾ-ն մշակելիս ուսումնասիրվել է նաև համայնքի նախորդ քառամյա
ժամանակաշրջանի զարգացման ծրագրերը, միտումները և դրանց շարունակականության
հնարավորությունները:
Համայնքի 2017-21թթ. ՀԶՀԾ-ն մշակվել է՝ նպատակ հետապնդելով հետևողականորեն
բարեփոխումներ իրականացնելու ճանապարհով աստիճանաբար լուծել համայնքում
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առկա հիմնախնդիրները և բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական
պայմանները:

1․ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
1.1 ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ , ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ

Գյուղ Արթիկի տարածաշրջանում, Արթիկ քաղաքից 9 կմ արևմուտք, մարզկենտրոնից գտնվում
է 20 կմ հեռավորության վրա: Նախկինում ունեցել է Հայենյաց, Սանգյառ, Սոնգյուռլի, ,
Սոնգյուրլու, Սունգուռլի անվանումները: Հայրենյաց է վերանվանվել 1946 թ-ին: Նախկինում
մտել է Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառի մեջ:
Գյուղը տեղադրված է հարթավայրում` ծովի մակարդակից 1600մ բարձրության վրա: Կլիման
բարեխառն լեռնային է, ձմեռը՝ տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով: Լինում են ուժեղ
քամիներ, հաճախակի են ձնաբքերը և սառնամանիքները: Ամառը տաք է, համեմատաբար
խոնավ: Տարեկան տեղումների քանակը 500-600մմ: Բնական լանդշաֆտները սևահողային
լեռնատափաստաններ են: Գյուղում եղել են մասնակի ավերվածություններ 1988 թ-ի
դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժից:
Գյուղի բնակչության նախնիների մի մասը գաղթել են Արևմտյան Հայաստանի Բասենի, Մուշի
շրջաններից, Կարսի մարզից 1829-1830թթ: 1831 թ-ին գյուղն ունեցել է 88, 1897 թ-ին` 772, 1926 թին` 745, 1939 թ-ին` 772, 1959 թ-ին` 539, 1970 թ-ին` 582, 1979 թ-ին` 534 հայ բնակիչ: Ըստ
ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների` համայնքը 2013 թ-ի հունվարի 1-ի
դրությամբ ունեցել է 743 մարդ: Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 48%, կանայք` 52%:
Ունի 2
43 տնտեսություն , դպրոց` կառուցված 1974թ-ին, գրադարան, բուժկետ, կապի հանգույց:
Գյուղատնտեսական հողահանդակները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են որպես
վարելահողեր` կազմելով 613 հա: Պետական հողերը գլխավորապես օգտագործվում են որպես
վարելահողեր, արոտավայրեր, կազմելով համապատասխանաբար 83 և 587 հեկտար:
Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը հողագործությունն է: Զբաղվում են
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հացահատիկային, կերային, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ: Զբաղվում են
խոշոր եղջերավոր անասնբուծությամբ, մեղվապահությամբ:
Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են դպրոցական գույքի նորացումը, գյուղամիջյան
ճանապարհների վերանորոգումը, գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը,մշակույթի տան
հիմնանորոգումը:
Ինդեքս՝ 3013
Աղյուսակ 1. Համայնքի վարչական տարածքի, առկա և մշտական բնակչության, տնային
տնտեսությունների ցուցանիշները (01.01.2016 թ. դրությամբ)
Հ/
հ

Համայնքի
անվանումը

Վարչական
տարածքը(հա)

1. Հայրենյաց
Ընդամենը

1422.41

Առկա
բնակչության
թվաքանակը
(մարդ)

760

Մշտական
բնակչության
թվաքանակը
(մարդ)
750

Առկա տնային
տնտեսություն
ների
թվաքանակը
230

Մշտական տնային
տնտեսությունների
թվաքանակը
243

Համայնքն իր վարչական սահմաններով սահմանակից է Տուֆաշեն, Հայկասար, Հոռոմ
և Մարալիկ համայնքներին:

1.2.ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Համայնքի առկա բնակչության թիվը կազմում է 760_մարդ, այդ թվում՝ տղամարդիկ՝
_393______ և կանայք ___367____: Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական
կազմը բերված է աղյուսակ 2-ում:
Աղյուսակ 2. Համայնքի առկա բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները
(01.01.2016 թ. դրությամբ)
Ցուցանիշները

Ընդամենը

2
Առկա բնակչության թիվը, այդթվում`
Տղամարդիկ

3
760
393

Կանայք

367

Հ/հ
1
1.

0-6 տարեկան , այդ թվում`
- 0-3 տարեկան
-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3-6 տարեկան

7-17 տարեկան
18-63 տարեկան
63-ից բարձր տարեկան
Կենսաթոշակառուներ, այդ թվում՝
Տարիքային և աշխատանքային
Փախստականներ
Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ
Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ
Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ
Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ
Հաշմանդամներ, այդթվում`
Մանկուց հաշմանդամներ

67
29
38
123
457
113
140
113
0
2
0
0
9
27
6

5

9.

Աշխատունակներ

430

10.
11.

80
350
15
230

16.

Զբաղվածներ
Գործազուրկներ, այդթվում`
Գրանցված
Առկա տնային տնտեսությունների թիվը
Ընտանեկաննպաստներիպետականհամակարգումգրանցվածընտանիքներիթիվը,այդթվ
ում`
Նպաստառու ընտանիքների թիվը
Հայրենական մեծ և արցախյան պատերազմ-ներում զոհվածների ընտանիքների թիվը
Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքների թիվը, այդթվում`
Անօթևան ընտանիքներ
Բնակարանայինպայմաններիբարելավմանկարիքունեցողընտանիքներիթիվը

17.
18.

Արտագնա աշխատանքի մեկնող ունեցող տնային տնտեսությունների թիվը
Արտագնա /սեզոնային/ աշխատանքի մեկնողների թիվը

160
240

12.
13.

14.
15.

43
28
47
25
0
60

1.2 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
2016թ. հոկտեմբերի 2-ին կայացած ՏԻՄ-երի ընտրությունների արդյունքում ընտրվել
են համայնքի ավագանին՝ բաղկացած 5 անդամից, և համայնքի ղեկավարը, որը ձևավորել է
համայնքի աշխատակազմը՝ բաղկացած 7 աշխատակցից /հավելված 1/: Համայնքի
ավագանին 2016 թվականի նոյեմբերի _25___-ի թիվ _19___-Ա որոշմամբ հաստատել է
համայնքի
ղեկավարի
վարձատրության
չափը,
համայնքի
աշխատակազմի
աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը՝
-

համայնքի ղեկավար համայնքի ղեկավարի տեղակալ աշխատակազմի քարտուղար առաջին կարգի մասնագետ - հաշվապահ
առաջին կարգի մասնագետ - գանձապահ
երկրորդ կարգի մասնագետ -

1 միավոր, 198.4 հազ. դրամ,
1 միավոր, 120.0 հազ. դրամ,
1 միավոր, 138.9 հազ. դրամ,
1 միավոր, 120.0 հազ. դրամ,
1 միավոր, 120.0 հազ. դրամ,
1 միավոր, 72.8 հազ. դրամ,

-

գրադարանավարուհի հավաքարար Ընդամենը՝

1 միավոր, 72.8 հազ. դրամ,
1 միավոր, 72.8 հազ. դրամ:
8 միավոր, 915.7 հազ. դրամ:

1.3.ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքն չունի գլխավոր հատակագիծ, չունի քաղաքաշինական ծրագրային այլ
փաստաթղթեր
(գոտիավորման
նախագիծ,
քաղաքաշինական
կադաստր,
քաղաքաշինական կանոնադրություն և այլն): Համայնքը չունի ջրահեռացման
կենտրոնացված համակարգ:Համայնքում
կանոնավոր կերպով
չի իրականացվում
աղբահանություն, իրականացվում են միայն սանիտարական մաքրման աշխատանքներ:
Աղբամանների և աղբահավաք մեքենայի բացակայությունը բացասաբար է անդրադառնում
գյուղի արտաքին տեսքի և սանիտարահիգիենիկ պայմանների վրա:
Համայնքի մոտավորապես 60%-ն ապահովված է փողոցային լուսավորությամբ: Համայնքի
գլխավոր
գերեզմանատունը ցանկապատի և կենտրոնական մուտքի դռների
6

հիմնանորոգման
կարիք
ունի:Համայնքն
ապահովված
է
շուրջօրյա
ջրամատակարարմամբ, օրվա կարգավորիչ ջրամբարը գտնվում է բարվոք վիճակում:

1.4. ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
Համայնքում բազմաբնակարան բնակելի շենքեր չկան:Համայնքում կան միայն
բնակելի առանձնատներ՝ 180 հատ՝ 19800 մ2 ընդհանուր մակերեսով:
Համայնքի առանձնատների մեծ մասը վերանորոգման կարիք ունեն, նորաբաժան
ընտանիքների համար անհրաժեշտ են նոր առանձնատներ: Սակայն, բնակչության
սոցիալական վատ պայմանների պատճառով առանձնատների վերանորոգման
աշխատանքներ կատարվում են միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքերում, իսկ նոր
առանձնատներ համարյա չեն կառուցվում:

1.5. ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 1422,41 հա,
այդ թվում`
գյուղատնտեսական նշանակության հողեր՝ 1299,6 հա, բնակելի շինությունների տակ
հողեր՝ 62,68 հա, արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման հողեր՝
12,75
հա,առողջապահական, հանգստավայրերի, մարզական ու պատմամշակութային
նշանակության հողեր՝ 2,84 հա, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ
ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր՝ 8,85 հա, հատուկ պահպանվող տարածքներ՝
2,84 հա, անտառային ֆոնդի հողեր՝ 0 , ջրային ֆոնդի հողեր՝ 10,60 հա:
Հավելված 2-ում բերվածեն 01.07.2016թ. դրությամբ համայնքի վարչական տարածքի
հողերի վերաբերյալ տվյալներն`ըստ հողատեսքերի:

1.6.ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքում չկա գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգման համակարգ,
այդ պատճառով համայնքի բնակչությունը հողագործությունից մեծ եկամուտներ չի
կարողանում ստանալ: Բնակչության
մի հատվածը
զբաղվում
է
նաև
անասնապահությամբ:
2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքի խոշոր եղջերավոր անասունների
գլխաքանակը կազմել է__645_____, այդ թվում կովեր`__330_____:Ոչխարների և այծերի
գլխաքանակը կազմել է՝ _300______, ավանակների և ջորիների՝ 2___, ձիերի՝ _1___,hավերի
և
այլ
թռչունների`1005______,
նապաստակների
և
ճագարների՝_20_____,
մեղվաընտանիքների քանակը՝_460______:Համայնքի տնային տնտեսությունների մի մասը
զբաղվում է նաև մեղվապահությամբ:
Համայնքում անասնապահությամբ, թռչնապահությամբ և մեղվապահությամբ
զբաղվողներն արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, ձու, մեղր: Համայնքի բնակիչներն իրենց
տնամերձերում
մշակում են հացահատիկային, կերային մշակաբույսեր՝ սեփական
կարիքների բավարարման և իրացման համար:
Համայնքի բնակիչներն ունեն լուրջ խնդիրներ ու դժվարություններ արտադրված
գյուղատնտեսական մթերքների իրացման հարցում:
Հավելված 3-ում բերված է, 01.01.2016թ. դրությամբ, համայնքում առկա
անասնագլխաքանակի վերաբերյալ տվյալները:
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1.7.

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Համայնքի ճանապարհներն անբարեկարգ են, դժվար անցանելի, ձմռանը՝ երբեմն
նաև անանցանելի: Համայնքում գործող հասարակական տրանսպորտն ապահովում է
բնակչության կապը հարևան համայնքների Արթիկ քաղաքի և մարզկենտրոն Գյումրու
հետ:Գյուղը գտնվում է Երեվան-Գյումրի մայրուղուց ընամենը երկու կիլոմետր
հեռավորության
վրա:ճանապարհների
անբարեկարգ
վիճակը
խոչնդոտ
է
առևտրի,տուրիզմի,բիզնեսի
և
ընդհանրաես
համայնքի
սոցիալ-տնտեսական
զարգացմանը:Ճանապարհների հիմնանորոգումը համայնքի համար ունի առաջնահերթ
կարևորություն, որի լուծումը պահանջում է պետական աջակցություն:

1.8. ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Համայնքի տարածքում գործում են 3 փոքր առևտրի կետեր, որոնք հիմնականում
զբաղվում են սննդի որոշ տեսակների, ծխախոտի, ալկոհոլային խմիչքների և այլ
ապրանքների վաճառքով: Նրանք բոլորն էլ հաշվառված են պետական հարկային
մարմնում, ինչպես նաև եռամսյա կտրվածքով վճարում են համապատասխան տեղական
տուրք համայնքի բյուջե՝ գործունեության թույլտվության համար:

1.9. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքում գործում է միջնակարգ հանրակրթական դպրոց, որտեղ սովորում են
113___ աշակերտներ: Արտագաղթն իր բացասական ազդեցությունն է թողել նաև համայնքի
դպրոցի աշակերտների թվի վրա, որը վերջին տարիներին անընդհատ նվազել է: Դպրոցում
կան 29 __ աշխատող, որոնցից 20__ -ը մանկավարժ են: Դպրոցի շենքը կարիք ունի
հիմնանորոգման: Դպրոցը գազաֆիկացված է:
Համայնքում գործում է նախակրթարան, ուր հաճախում են 25__ երեխա և աշխատում
են 2 __ աշխատող: Նախակրթարանը գործում է 4___-ժամյա աշխատակարգով,
երեխաներին տրվում է տաք սնունդ:

1.10. ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Համայնքը հարուստ է մշակութային արժեքներով, սակայն համայնքի տարածքում
կան հազվագյուտ պատմամշակութային նշանակություն ունեցող եկեղեցի, սրբատեղի և
խաչքար: Համայնքային սեփականության մշակութային կառույցները, ֆինանսական
միջոցների սղության պատճառով, գրեթե չեն գործել, անտեսվել են բնակչության և,
հատկապես, երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքները: Համայնքի բնակչության
միակ հաճախելու վայրը համայնքի ակումբն է, որն
ունի հիմնանորոգման լուրջ կարիք:
Գյուղի գրադարանը տեղակայված է ակումբի մի
սենյակում, որը գտնվում է անբավարար վիճակում, ունի
մոտ 4654 կտոր գրքային ֆոնդ/ տե՛ս հավելված 4/:
Համայնքի
սուրբ
Աստվածածին
եկեղեցին/
հիմնադրված
1881թ./
բարերարների
և
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ազգաբնակչության միջոցներով վերանորոգվել է, իսկ 2015 թ. տեղի ունեցավ եկեղեցու
վերաօծման հանդիսավոր արարողությունը:Համայնքի տարածքում է գտնվում
,,Կարմիր,, վանքը/V-VI դ.դ./ ,Հովնան Օձնեցի սրբատեղին, 2015թ. տեղադրված , եղեռնի
զոհերի 100-ամյակին նվիրված խաչքար:

1.11. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ
Համայնքում գործում է բուժկետ, որն ունի 1 աշխատակից:
Բուժկետը տեղակայված է ակումբի տարածքում, ունի վերանորոգման կարիք,ապահովված
է խմելու ջրի ջրամատակարարմամբ, առաջին բուժօգնության պարագաներով և
դեղորայքով:
Հայրենյացի միջնակարգ դպրոցում գործում է մարզադահլիճ,որտեղ կազմակերպվում
են ֆուտբոլի մրցումներ: Առաջիկա
ծրագրերի
մեջ
է
նաև
սպորտային
խաղահրապարակի կառուցումը:

1.12. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքում կան 430_աշխատունակ մարդիկ, որոնցից մշտական աշխատանքով (այդ
թվում՝ գյուղատնտեսական) զբաղված են միայն_180_____-ը, աշխատանք չունեն250 _ը,
սակայն վերջիններից միայն -15- ն են գրանցված Արթիկի զբաղվածության տարածքային
կենտրոնում որպես գործազուրկներ, քանի որ համայնքի բնակիչները հիմնականում
հողերի սեփականատերեր են և, համաձայն ՀՀ օրենսդրության, չեն համարվում
գործազուրկ:
Համայնքի մոտ __240____ ընտանիքներից__34___-ը հաշվառված են ընտանեկան
նպաստի պետական համակարգում, որոնցից սոցիալապես անապահովության
նպաստառուներ են գնահատվել __28__ ընտանիքները (ընդհանուրի մոտ __12__ %-ը):
Համայնքում բնակվում են նաև- 6 -հաշմանդամ և միակողմանի ծնողազուրկ _2___ երեխա,
բնակարանի բարելավման կարիք ունեն-60- ընտանիքներ:
Համայնքի ընտանիքների մեծ մասը սոցիալապես խոցելի են՝բազմաբնույթ սոցիալառողջապահական խնդիրներով:

1.13. ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ
Ներկայումս նոր ձևավորված ՏԻՄ-երի գործունեությունը դարձել է համեմատաբար
ավելի թափանցիկ և հրապարակային, որը զգալիորեն նպաստում է համայնքի
բնակչության իրազեկվածությանը ՏԻՄ-երի ընդունած որոշումներին և կատարած
աշխատանքներին: Համայնքի բնակիչները սկսել են բավականին ակտիվորեն մասնակցել
ՏԻՄ–երի կողմից կազմակերպված հանրային հանդիպումներին ու միջոցառումներին:
Կազմակերպվում են հանրային լսումներ և քննարկումներ (մասնավորապես, համայնքի
բյուջեի նախագծի, համայնքային ծրագրերի և այլնի շուրջ), տեղական տարբեր
կազմակերպությունների կողմից անցկացվում են ուսուցման և վերապատրաստման
դասընթացներ, սեմինարներ, որոնց հաճույքով մասնակցում են ինչպես համայնքի ՏԻՄերը և աշխատակազմի մասնագետները, այնպես էլ համայնքի որոշ ակտիվ բնակիչներ:
Համայնքի ավագանու կողմից ընդունվել են տեղական ինքնակառավարմանը
բնակիչների մասնակցության,hամայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների
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ձևավորման և գործունեության, hամայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ)
քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգերը, որոնք մեծապես կնպաստեն
բնակիչների ավելի ակտիվ մասնակցությանը տեղական ինքնակառավարմանը:

1.14. ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Համայնքում աղետների (բնածին և տեխնածին) ռիսկի կառավարման ոլորտը
ներկայումս սաղմնային վիճակում է: Ավագանու որոշմամբ ստեղծվել է աղետների
դեպքում համայնքի բնակչության տարահանման հանձնաժողովը, հաստատվել է
բնակչության տարահանման գործողությունների պլանը:

1.15. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ
Համայնքի գործարար միջավայրը սահմանափակվում է համայնքում գործող 3 Ա/Ձների գործունեությամբ, որոնց հետ ՏԻՄ-երը պաշտպանում են լավ ու բարյացկամ
հարաբերություններ: Սակայն, դրանով հանդերձ, միևնույն է, համայնքում բիզնեսի վիճակն
առանձնապես բարվոք համարել չի կարելի:
Հիմնվելով համայնքում տիրող փաստացի իրավիճակի ուսումնասիրության,
վերլուծության և գնահատման արդյունքների վրա՝ կարելի է արձանագրել համայնքում
ներկայումս առկա ընդհանուր և ոլորտային հիմնական հիմնախնդիրները: Դրանք են՝


համայնքը չունի քաղաքաշինական , ծրագրային , այլ փաստաթղթեր,



ակումբի վերանորոգման կարիք և լիարժեք գործելու սահմանափակ
հնարավորություններ,



բնակավայրը չունի ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ ,



համայնքը չունի ժամանակակից աղբավայր, աղբահանության և սանիտարական
մաքրման ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ տնտեսական բազա և
ֆինանսական հնարավորություններ՝ բնակավայրում աղբահանության և
սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցման համար,



ճանապարհները հատկապես միջհամայնքային ,անբարեկարգ վիճակում են, ինչը
խոչնդոտ է համայնքի սոցիալ տնտեսական զարգացմանը բոլոր առումներով:չկան
ճանապարհային երթևեկության նշաններ,



համայնքը չունի գյուղատնտեսական հողերի ոռոգման համակարգ, որի պատճառով
համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության բերրի վարելահողերը անջրդի
են,ինչը խոչնդոտ է բարձր բերքատվություն և եկամտաբերություն ապահովելու
համար



համայնքի բնակիչներն ունեն լուրջ խնդիրներ ու դժվարություններ՝ արտադրված
գյուղատնտեսական մթերքներն իրացնելու, մինչև շուկա հասցնելու հարցում,



համայնքապետարանի շենքը, ակումբը չունեն ջեռուցման կենտրոնացված
համակարգ ,



հողերի մշակման և բերքահավաքի համար նախատեսված գըուղատնտեսական
մեքենամեխանիզմների քանակությունը թեև բավարար է սակայն դրանք համարյա
բոլորը խորհրդային արտադրության են ,մաշված և չեն ապահովում լիարժեք
աշխատանք, ինչը հանգեցնում է բերքատվության զգալի նվազման:
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բնակավայրից տարեցտարի արտագաղթն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում
դպրոցի աշակերտների,նախակրթարանի սաների թվերի վրա, որոնք վերջին
տարիներին անընդհատ նվազումեն՝ իր բոլոր բացասական հետևանքներով
հանդերձ,



համայնքի աշխատունակ բնակչության մոտ _60___ %-ը չունի մշտական
աշխատանք , այդ պատճառով հաճախ բնակիչների մի որոշակի մասը մեկնում է
արտագնա աշխատանքի այլ երկրներ, մեկնողներից ոչ բոլորն են վերադառնում
համայնք…

Համայնքի հիմնախնդիրների ցանկը կարելի է շարունակել, սակայն, ակնհայտ է, որ
հնգամյա ժամանակահատվածում անհնար է լուծում տալ համայնքում առկա բոլոր
հիմնախնդիրներին: Վերևում թվարկված հիմնախնդիրներից անհրաժեշտ է առանձնացնել
նրանք, որոնց լուծումն, իրատեսականության տեսանկյունից, նպատակահարմար է
ներառել համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ում՝ ելնելով համայնքի ռեսուրսային
հնարավորություններից և համայնքի հետագա զարգացման՝ ՏԻՄ-երի ընտրած
ռազմավարությունից և սահմանած հիմնական նպատակներից:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԹՀՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ
 Համայնքի աշխարհագրական լավ դիրքը (մոտիկությունը մարզկենտրոն
Գյումրուն, տարածաշրջանային կենտրոն Արթիկին, Գյումրի-Երևան
մայրուղու հարևանությամբ գտնվելը)
 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար առկա հողային
բավականին

մեծ ռեսուրսների առկայությունը

 Համայնքի համեմատաբար բարենպաստ կլիման,
 Համայնքում հեռախոսակապի և հեռուստատեսության առկայությունը
 Համայնքում խմելու ջրի ներհամայնքային համակարգերի առկայությունը
 Համայնքի տարածքում նշանավոր պատմամշակութային հուշարձանների
(եկեղեցիներ, մատուռներ, սրբատեղիներ) առկայությունը:
Աշխատուժի առկայությունը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ
 Ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների անբարեկարգ վիճակը
 Բնակավայրի ակումբի ոչ բարվոք վիճակը
 Ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգերի բացակայությունը
 Համայնքում աղբահանության ծառայության կազմակերպման փոքր
մասշտաբը և ցածր մակարդակը, ժամանակակից աղբավայրի,
աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների
մատուցման համար անհրաժեշտ տնտեսական բազայի և ֆինանսական
հնարավորությունների բացակայությունը
 Ոռոգման ներհամայնքայի համակարգերի բացակայությունը
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 Համայնքում արտադրված գյուղատնտեսական մթերքներն իրացնելու, մինչև
շուկա հասցնելու բազմաբնույթ խնդիրների ու դժվարությունների
առկայությունը
 Համայնքում աշխատատեղերի խիստ պակասը, գործազրկության բարձր
մակարդակը
 Համայնքում սոցիալապես խոցելի ընտանիքների մեծ թիվը
 Համայնքապետարանի, ակումբի, գրադարանի շենքերում ջրի և (կամ)
ջեռուցման համակարգերի բացակայությունը, դրանց գործարկման
դժվարությունները ձմռան ընթացքում
Հակակարկտային կայանքների բացակայությունը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


Համախմբել համայնքի մարդկային, գույքային ու ֆինանսական ռեսուրսները և
ապահովել օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված սեփական լիազորությունների
ամբողջական ու լիարժեք իրականացումը



Խելամտորեն օգտագործել ստեղծված հնարավորությունը, աստիճանաբար
մեծացնել համայնքում առկա խնդիրների լուծմանը պետական կառույցների
,մասնավոր ներդնողների և բարերարների ներգրավվածության շրջանակները:



Խթանել որակյալ մասնագետների հոսքը համայնքի աշխատակազմ ՝ հնարավորինս
բարձրացնելով համայնքային ծառայողների և այլ աշխատողների
աշխատավարձերի դրույքաչափերը



Էականորեն բարձրացնել համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների
հավաքագրման մակարդակը՝ ի հաշիվ ավելի որակյալ մասնագետների
աշխատանքի, տեղեկատվական արդի համակարգերի ներդրման և արդյունավետ
շահագործման



Բարձրացնել ՏԻՄ-երի ինքնուրույնության մակարդակը՝ մշակելով և
իրականացնելով նպատակամետ ու արդյունքահեն համայնքային
քաղաքականություններ, ռազմավարություններ և ծրագրեր



Աստիճանաբար ընդլայնել համայնքի բնակչությանը մատուցվող համայնքային
ծառայությունների շրջանակը, կիրառել յուրաքանչյուր ծառայության մատուցման
մասշտաբի էֆեկտը (նվազեցնելով ծառայության միավորի վրա կատարվող
ծախսերը), ըստ այդմ՝ բարձրացնել ծառայությունների մատուցման ծավալները և
արդյունավետությունը, և, որպես հետևանք, բնակչությանը դրանց հասանելիության
և որակի մակարդակները



Էականորեն մեծացնել համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության
խրախուսմանն ուղղված հնարավորությունները՝ կապված համայնքի
սեփականություն համարվող հողային, գույքային և ֆինանսական ռեսուրսների
բազային ծավալների մեծացման և դրանց նպատակային օգտագործման հետ



Համայնքի տարածքում նպաստել տնտեսության տարբեր ճյուղերի (հատկապես՝
գյուղատնտեսության, փոքր և միջին բիզնեսի, տուրիզմի և այլնի) զարգացմանը՝
օգտվելով համայնքում բնական պաշարների, պատմամշակութային և այլ
արժեքների առկայությունից



Նպաստել համայնքի ավագանու ինստիտուտի կայացմանը, որի շնորհիվ
կուժեղանա համայնքի ներքին վերահսկողության համակարգը և, արդյունքում,
կբարձրանա համայնքի ընդհանուր կառավարման արդյունավետությունը
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Բարձրացնել համայնքի ՏԻՄ-երի փոխհարաբերությունների և համագործակցության
մակարդակը ՀՀ պետական կառավարման մարմինների հետ՝ նպաստելով համայնքի
աստիճանական զարգացմանը



Հնարավորինս արագ կայանալ և պատրաստ լինել՝ ընդունելու և իրականացնելու
ՏԻՄ-երին օրենքով ակնկալվող նոր սեփական և պատվիրակված լիազորություններ՝
համապատասխան ֆինանսական միջոցներով



Համայնքում ստեղծել լուրջ նախադրյալներ և նպաստավոր պայմաններ
ժողովրդագրական աճի, սոցիալ-տնտեսական և տեղական ժողովրդավարության
զարգացման համար՝ բարձրացնելով բնակչության ընդհանուր կենսամակարդակը,
հաղթահարելով աղքատությունը և կանխելով արտագաղթը



Համայնքի ամբողջական գազաֆիկացումը նկատելիորեն կնպաստի համայնքի
բնակչության կենցաղային կարիքների բավարարմանը,



Տարածաշրջանի այլ համայնքների հետ միջհամայնքային համագործակցություն
ծավալելու դեպքում հնարավոր կլինի լուծել ընդհանուր աղբավայր ունենալու և
շահագործելու հարցը, համայնքում պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու
աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը



Ներհամայնքային տրանսպորտային հաղորդակցության, ինչպես նաև
հաղորդակցության այլ միջոցների հասանելիության ապահովման միջոցով
նպաստել ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության, համայնքային
ծառայությունների մատուցման մակարդակի կտրուկ բարձրացմանը, արտաքին
աշխարհի հետ նոր կապերի ու համագործակցության հաստատմանը և
համայնքային տնտեսությունում լրացուցիչ ներդրումների ապահովմանը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ


Համայնքի բնակիչների հարկային պարտավորությունների կատարման ոչ բավարար
վիճակը



Անհրաժեշտ ռեսուրսների անբավարարությունը, ինչպես նաև համայնքի ՏԻՄ-երի
հստակ և նպատակային ծրագրերի բացակայությունը կարող են առաջացնել
համայնքի բնակիչների՝ ինչ-որ տեղ հիմնավորված թերահավատությունը և
անվստահությունը ՏԻՄ-երի նկատմամբ



Ներհամայնքային փողոցներում և ճանապարհներում ջրահեռացման հեղեղատների
բացակայության պատճառով դրանց վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգը



Աղբավայրի բացակայության պատճառով համայնքի տարածքում բնության ու
շրջակա միջավայրի աղտոտման և վնասման վտանգը



Համայնքում հողագործությամբ զբաղվելու անհեռանկարայնությունը վտանգում է
գյուղատնտեսության այդ ճյուղի զարգացումը



Համայնքի երիտասարդների արտագաղթը, արտերկրներ աշխատանքի մեկնելը և
չվերադառնալը վտանգում է համայնքի կենսագործունեությունը:

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶՀԾ-Ի
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
Համայնքի տեսլականն է՝
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Հայրենյաց համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության,
մաքուր, բարեկարգ, առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած
ենթակառուցվածքներ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և
զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք:
Համայնքի
սահմանված
ռազմավարությունն է՝

տեսլականին

հասնելու

համար

համայնքի



համայնքում անասնապահության զարգացում և անասնապահական մթերքների
արտադրության ծավալների աստիճանական մեծացում՝ անասնագլխաքանակի
տարեցտարի ավելացման և անհրաժեշտ քանակությամբ անասնակերի ապահովման
միջոցով,



համայնքում մեղվապահության ընդլայնում
արտադրության աստիճանական զարգացում,



համայնքի սեփականություն համարվող
շահագործում, նորոգում և զարգացում,



միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների նորոգում
և բարեկարգում, ջրահեռացման և արտաքին լուսավորության համակարգերի
անցկացում,
ճանապարհային
նշանների
տեղադրում,
ավտոկանգառների
ժամանակակից տաղավարների կառուցում,



համայնքի բնակչության սոցիալ–տնտեսական պայմանների բարելավում՝ նրանց
մատուցվող հանրային ծառայությունների
տեսակների (ջրամատակարարում և
ջրահեռացում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, աղբահանություն
և սանիտարական մաքրում, տրանսպորտ և կապ, նախադպրոցական և դպրոցական
կրթություն,
մշակույթ,
առողջապահություն
և
սպորտ,
սոցիալական
պաշտպանություն և այլն) շրջանակի աստիճանական ընդլայնման, հասանելիության
ու մատչելիության ապահովման և որակի անշեղ բարձրացման միջոցով,



համայնքի ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի ինստիտուցիոնալ կարողությունների
աստիճանական հզորացում, համայնքում պատշաճ կառավարման սկզբունքների
հետևողական իրականացում,



ՏԻ-անը բնակիչների ներգրավվածության բարելավում՝ բնակիչների մասնակցության
ձևերի ներդրման և զարգացման միջոցով,



ՏԻՄ-երի
գործունեության
թափանցիկության,
հրապարակայնության
հաշվետվողականության մակարդակների հետևողական բարձրացում,



համայնքի ֆինանսական կառավարման համակարգում հստակ մեխանիզմների
ներդրում և հետևողական կիրառում,



Համայնքից միգրացիայի նվազեցում, բնակչության թվաքանակի կայունացում:

և

էկոլոգիապես

մաքուր

ենթակառուցվածքների

մեղրի

պահպանում,

և

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


ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության ակտիվացում՝ մասնակցության նոր մեթոդների
և ձևերի ներդրման և աստիճանական զարգացման միջոցով,



համայնքում
գյուղատնտեսության
(հողագործության,
անասնապահության,
թռչնապահության, մեղվապահության) զարգացում՝ տնամերձերի, վարելահողերի,
խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման
միջոցով,



ներբնակավայրային
լուսավորում,

ճանապարհների

և

փողոցների

վիճակի

բարելավում

և
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համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ առանձնատների
գազաֆիկացման, խմելու և տեխնիկական ջրի ջրամատակարարման արտաքին և
ներբնակավայրային համակարգերի նորոգման և շահագործման, աղբահանության և
սանիտարական ծառայությունների կազմակերպման և մատուցման ճանապարհով,



համայնքի դպրոցական հանրակրթության պայմանների բարելավում



համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայություններ մատուցող համայնքային
հիմնական ենթակառուցվածքների (ակումբների, գրադարանների,
բուժկետերի)
շենքերի հիմնանորոգում կամ վերակառուցում,



համայնքում գործարար միջավայրի բարելավում՝ նոր աշխատատեղեր ստեղծող
անհատներին և կազմակերպություններին խրախուսելու (օրինակ, տեղական
հարկերի, տուրքերի և վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու) միջոցով:

3.

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ)
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
Համայնքում պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով,
նախատեսվում է սերտ համագործակցություն
ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի
կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ: Որպես պետական
կառավարման մարմինների հետ համայնքի համագործակցության հիմնական
ուղղություններ՝ 2017-2021թթ.-ին նախատեսվում են հետևյալ հանրապետական և
մարզային ծրագրերն ու միջոցառումները՝


Համայնքում
գյուղատնտեսության
զարգացում՝
պարարտանյութերի,
թունաքիմիկատների, սերմացուի, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման, գյուղացուն ձեռնտու
պայմաններով (երկարաժամկետ, շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով, առանց
գրավի)
գյուղատնտեսական
վարկերի
տրամադրման,
գյուղատնտեսական
աշխատանքների կազմակերպման, խորհրդատվության ու աջակցության և այլ
ուղղություններով։



Ճանապարհային ենթակառուցվածքների վերանորոգում՝ նպաստելով համայնքում
զբոսաշրջության զարգացմանը։



Համայնքի հանրակրթական դպրոցի շենքի ընթացիկ նորոգում, ներքին հարդարում՝
բարելավելով դպրոցական հանրակրթության որակը։



Համայնքի ջրամատակարարման համակարգի հիմնանորոգում կամ մասնակի
վերանորոգում և ջրամատակարարման բարելավում՝ համագործակցության
ներգրավելով «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ին։



Մարզկենտրոն Գյումրու, տարածաշրջանային կենտրոն Արթիկ քաղաքի հետ
մշտական հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության կազմակերպում և
շահագործում՝
համագործակցության
ներգրավելով
մարզի
մասնավոր
տրանսպորտային կազմակերպություններին։



Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն իրազեկում,
արտակարգ իրավիճակներում համայնքի գործողությունների պլանի կազմում և
իրականացում, կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում:
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ
Վերլուծելով համայնքի նախորդ տարիների ֆինանսական ցուցանիշները՝ տեսնում ենք,
որ համայնքի եկամուտները հետևողականորեն աճել են, մասնավորոպես՝
2014թ. համայնքի եկամուտները կազմել են 15772.1 հազ.դրամ՝ կատարման ցուցանիշը՝
99.6%:Հողի հարկի գծով հավաքագրված գումարները կազմել են 2632.9 հազ. դրամ կամ
94%,գույքահարկի գծով՝ 1424.4 հազ. դրամ կամ 108 %:
2015թ. համայնքի փաստացի եկամուտը կազմել է 17695.7 հազ.դրամ՝ ապահովելով
կատարման 99.9% ցուցանիշ:Հողի հարկի գծով փաստացի հավաքագրված գումարները
կազմել են 2738.6 հազ. դրամ կամ 104%,գույքահարկի գծով՝ 1756.1 հազ. դրամ կամ 94 %:
01.11.2016թ. դրությամբ հողի հարկի գումարների հավաքագրումը փաստացի կազմել էր
2757.0 հազ. դրամ, որը 124.7 հազ. դրամով գերազանցում էր տարեկան նախատեսված
պլանը:
Ֆինանսական համահարթեցման նպատակով պետության կողմից հատկացված
միջոցները 2014թ. կազմել են 10898.9 հազ. դրամ, 2015թ.՝ 12389.9 հազ. դրամ, իսկ 2016թ.՝
12822.6 հազ. դրամ: Նշվածից պարզ է դանում, որ աճել է նաև համայնքի խնդիրների
լուծման համար պետությունից տրվող օժանդակությունը:
Կատարելով համայնքի 2017-2021թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումները՝
պետք է հաշվի առնել երեք հանգամանք՝
1)Համայնքի
բյուջեի մուտքերի կանխատեսման համար որպես ելակետային
տվյալներ են ընդունվել նախկին՝ 2014-15թթ. բյուջեների մուտքերի փաստացի գանձման
ցուցանիշները՝ յուրաքանչյուր տարի նախատեսելով որոշակի աճ:
2)ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող
դոտացիաների գումարները կանխատեսելու համար, որպես 2017թ. ցուցանիշ, հիմք է
ընդունվել 2016թ. համայնքի համար ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված դոտացիայի
գումարը: Հիմք ընդունելով ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող
դոտացիաների մասին օրենքի նոր նախագծի քննարկումները, որով փոխվում է
ֆինանսավորման կարգը և դոտացիաների գումարները մինչև 2021թ. պետք է հավասար
լինեն 2016թ. հատկացված գումարին, տվյալը թողնում ենք անփոփոխ/գումարների
ավելացման դեպքում դրանք ուղղվելու են ծառայությունների և աշխատանքների
ձեռքբերմանը/:
3)Պետական
բյուջեից նպատակային հատկացումների կանխատեսման համար
հաշվի է առնվել այն հանգամանքը, որ ներհամայնքային ճանապարհներն անհրաժեշտ է
պահպանել և սպասարկել: Այդ գործառույթի իրականացման համար անհրաժեշտ է,
նպատակային հատկացումների տեսքով, այդ գումարները ՀՀ պետական բյուջեից
փոխացնել համայնքի բյուջե:
Աղյուսակ 3. Համայնքի 2014-2015թ.թ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021 թ.թ.
բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը
/հազար դրամ/

Հ/հ

Մուտքերի
անվանումը

2015թ.
նախատ.

2015թ.
փաստ.

2016թ.
նախատ.

1

2

4

5

6

I.

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ
ՄՈՒՏՔԵՐ`
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)*
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

23242,7
17714,0

23224,4
17695,7

2017թ.
կանխ.
7

2018թ.
կանխ.

2019թ.
կանխ.

2020թ.
կանխ.

8

9

10

21050,0

27558,9

20058,9

20862,9

20562,9

18339,2

19358,9

18258,9

18762,9

18362,9

2021թ.
կանխ.

20664,9

18264.9
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1.

2.
2.1

ա)

բ)

գ)

3.
3.1

3.2

3.3
3.4

II.

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)*
ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ
Հողի հարկ
Գույքահարկ
փոխադրամիջոցների
համար
Տեղական տուրքեր
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ
Ընթացիկ ներքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Պետական բյուջեից
ֆինանսական
համահարթեցման
սկզբունքով
տրամադրվող
դոտացիաներ
Պետական բյուջեից
տրամադրվող այլ
դոտացիաներ
Պետական բյուջեից
տրամադրվող
նպատակային
հատկացումներ
(սուբվենցիաներ)
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ*
Գույքի
վարձակալությունից
եկամուտներ
Համայնքի
սեփականություն
համարվող հողերի
վարձակալության
վարձավճարներ
Այլ գույքի
վարձակալությունից
մուտքեր
Համայնքի բյուջեի
եկամուտներ
ապրանքների
մատակարարումից և
ծառայությունների
մատուցումից, այդ
թվում՝
Վարչական գանձումներ
Տեղականվճարներ
Այլ եկամուտներ*
Վարչական բյուջեի
պահուստային ֆոնդից
ֆոնդային բյուջե
կատարվող
հատկացումներից
մուտքեր
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ
ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ
ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)

4753,6
2632,3

4582,3
2632,3

4682,3
2632,3

4542,8
2738,7

1880,0

1756,1

2073,3

48,0

48,0

48,0

50,0

50,0

50,0

50,0

12389,9

12389,9

12822,6

14022,6

12822,6

13322,6

12822,6

12389,9

12389,9

12822,6

14022,6

12822,6

13322,6

12822,6

12389,9

12389,9

12822,6

12822,6

12822,6

12822,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

763,0

763,0

763,0

754,0

754,0

758,0

758,0

750,0

738,0

738,0

738,0

738,0

738,0

738,0

738,0

708,0

708,0

708,0

708,0

708,0

708,0

708,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

25,0

25,0

25,0

16,0

16,0

20,0

20,0

25,0
25,0

25,0
25,0

25,0
25,0

16,0
16,0

16,0
16,0

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

0,0

551,0

0,0

0,0

0,0

400,0

600,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1900,0 2000,0

12822,6

4682,3
2632,3
2000,0

4782,3
2632,3

4692.3
2632.3

4561,1
2633,1

2100,0

2000.0
60.0
12822.6
12822.6

12822.6

0,0

0,0

0,0

730,0

700,0

30,0

20,0
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1.
2.

III.

Ա.
1.
1.1

Բ.
1.
1.1
1.2
1.3

Հիմնական միջոցների
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
իրացումից մուտքեր
Չարտադրված
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ակտիվների իրացումից
մուտքեր
Հողի իրացումից
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
մուտքեր
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ
ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
5528,7
5528,7
2710,8
8200,0
1800,0
2100,0
2200,0 1900,0
ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ
(ԴԵՖԻՑԻՏԻ)
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)
ՆԵՐՔԻՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
(1+2)
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Համայնքի բյուջեի
1900,0
5528,7
5528,7
2710,8
8200,0
1800,0
2100,0
2200,0
միջոցների տարեսկզբի
ազատ մնացորդը
ԱՐՏԱՔԻՆ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
0,0
0,0
ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
0,0
0,0
0,0
Արժեթղթեր
0,0
0,0
0,0
Վարկեր
0,0
0,0
0,0
Փոխատվություններ
*)Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում
բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ

Անհրաժեշտ է նկատել, որ համայնքի գալիք 5 տարիների բյուջեներում ոչ
ֆինանսական ակտիվների (հող, գույք) իրացման գծով կամ փոխառու միջոցներից
(փոխատվություն, վարկ) մուտքեր չեն նախատեսվել: Սա նշանակում է, որ համայնքն իր
ֆոնդային բյուջեում կարող է նախատեսել կապիտալ ծախսեր ու ծրագրեր՝ հիմնականում
համայնքի վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից փոխանցելով համայնքի ֆոնդային
բյուջե:
Համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի աշխատողների (8 միավոր) 2017 թվականի
միայն աշխատավարձի տարեկան ֆոնդը նախատեսվել է 11,100.0 հազ. դրամ,իսկ
աշխատակազմի պահպանման մյուս ընդհանուր ծախսերը՝ 1,680.0 հազ. դրամ:
Համայնքի տվյալ տարվա ֆոնդային բյուջեում կապիտալ ծախսերի չափն
ուղղակիորեն կախված կլինի նրանից, թե որքան կկազմեն ընթացիկ ծախսերի ընդհանուր
գումարը համայնքի այդ տարվա վարչական բյուջեում և որքան գումար կմնա ֆոնդային
բյուջեում կապիտալ ծախսեր կատարելու համար:

18

4.

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Առաջարկվող ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելու նպատակով սահմանվել
են ծրագրերի գնահատման հետևյալ չափանիշները՝






հանրության աջակցությունը,
ուղղակի և անուղղակի շահառուների թիվ,
հարատևություն (կենսունակություն),
ազդեցություն սոցիալական խոցելի խմբերի վրա,աղքատության
նվազեցում,
հիմնական միջոցների (ենթակառուցվածքների) պահպանում:

Կիրառելով
ծրագրերի
առաջնահերթությունների
որոշման
մասնակցային
կառավարման մեթոդը և օգտագործելով ծրագրերի գնահատման սահմանված
չափանիշները՝ որոշվում է համայնքային ոլորտային ծրագրերի առաջնահերթությունները
(աղյուսակ 4):
Աղյուսակ 4. Համայնքային ոլորտային ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշումը

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ)
Ծրագրի
Ազդեցություն
Հիմնական
մոտավոր
Ուղղակիև Հարատևու սոցիալակա
Հանրության
միջոցների
արժեքը
Ընդամենը
անուղղակի
թյուն
նխոցելի
աջակցութ
(ենթակառուց
շահառունե (կենսունա խմբերի վրա,
(հազ.
(բալ)
յունը
վածքների)
րիթիվ
կություն) աղքատության
դրամ)
պահպանում

Ծրագրի
առաջնահերթությունը(տեղը)

նվազեցում

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Համայնքի
աշխատակազմի
64,180.0
պահպանում
Համայնքի
տարածքում
աղբահանության և
սանիտարական
3,000 0
մաքրման
ծառայությունների
մատուցում
Համայնքային
ենթակայության
ճանապարհների
սպասարկման և
5,600.0
շահագործման
ենթակառուցվածքի
բարելավում
Համայնքային
հասարակական
տրանսպորտի
ենթակառուցվածքնե
3,000.0
րի ստեղծում և
սպասարանների
տեղադրում
Նվիրատվություններ
շահույթ չհետապնդող
292.5
կազմակերպությունն
երին
Աջակցություն
3,200.0
սոցիալապես

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

10

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

11

X

X

X

X

X

X

14

X

X

X

X

X

X
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

անապահով
ընտանիքներին
Մշակույթի տան
վերանորոգում,բակի 7,500.0
բարեկարգում
Փողոցների արտաքին
լուսավորության
համակարգերի
1,900.0
ընդլայնում, հենասյուների տեղադրում
Սպորտային
խաղահրապարակնե
600.0
րի կառուցում
Մանկական
խաղահրապարակի
1,000.0
կառուցում
Համայնքապետարան
ի շենքի կապիտալ
1,500.0
վերանորոգում,
գազաֆիկացում
Գերեզմանատան
ցանկապատում,հան
1,200.0
գստյան քարի
կառուցում
Համայնքի
գերեզմանատան
500.0
հոսանքի
անցկացում
Գազամատակարար
ման ցանցի
500.0
ընդլայնում

8

9

6

7

9

39

4

8

9

9

0

9

35

7

8

9

9

5

9

40

9

9

9

9

4

10

41

13

9

9

9

6

10

43

5

9

6

0

0

9

24

6

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X
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Ինչպես երևում է աղյուսակից, համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերը հնգամյա հատվածում
կազմելու են 109,708.5 հազար դրամ: Դա նշանակում է, որ համայնքի բյուջեի ֆինանսավորմամբ
ՀԶՀԾ-ում հնարավոր է ներառել ծրագրեր միայն նշված գումարի սահմաններում:Ընթացիկ
ծախսերը հաշվարկված են 92,008.5, ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ 17,700.0 հազ. դրամ,իսկ
վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդ նախատեսված է 8,307.8 հազ. դրամ,որը կազմում է
վարչական բյուջեի մուտքերի մոտ 8.9%-ը:
Համեմատելով և վերլուծելով աղյուսակ 3-ում բերված՝ համայնքի 2017-21թթ. բյուջեների
ընդհանուր մուտքերի կանխատեսումների (այդ թվում՝ վարչական և ֆոնդային բյուջեների) և
համայնքի 2017-21թթ. բյուջեների հաշվին կատարվող ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի
ծախսերի (այդ թվում՝ ընթացիկ և ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով) ցուցանիշները, տեսնում
ենք,
որ
այդ
ծախսերն
ամբողջությամբ
ապահովված
են
համապատասխան
մուտքերով:Համայնքի 2017-21թթ. ՀԶՀԾ-ում ներառված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի
ֆինանսական ամբողջական ապահովվածությունը և իրատեսականությունը մեծապես կախված
է նաև համայնքի արդյունավետ համագործակցությունից պետական կառավարման
մարմինների, դոնոր կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի հետ՝ ապահովելու
վերջիններիս կողմից ակնկալվող ֆինանսական ներդրումները ՀԶՔԾ-ում ներառված
համապատասխան ոլորտային ծրագրերում:
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5. ՀԶՀԾ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ) ԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄԸ,
ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ
ՀԶՀԾ-ի իրականացումը
Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը
ՀԶՀԾ-ում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և համայնքային
ծրագրերն ու միջոցառումներն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են
համապատասխան եկամուտներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶՀԾ-իիրականացումը
հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին
նախատեսված ծրագրերը և միջոցառումները) համայնքի գալիք հինգ տարիների
բյուջեների կատարմանը։
ՀԶՀԾ-ի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը)
ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է պատասխանատու անձանց կողմից
տարին մեկ անգամ։
ՀԶՀԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային և համայնքային ծրագրերի ու
միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:
Հիմնվելով ՀԶՀԾ-ի իրականացման տեղեկատվության վրա,Աղյուսակ 5-ում բերվում
է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման
վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։
ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով կներկայացվեն
համայնքի ղեկավարին,վերջինս էլ օրենքով սահմանված կարգով այն կներկայացնի
համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Աղյուսակ 5. ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման
վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը
Արդյունքային ցուցանիշները
տեսակը

անվանումը

2017 թ., տարեկան
պլան.

փաստ.

շեղում

մեկնաբանություն

Մուտքային
Ելքային
(քանակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Ծախսեր, հազ. դրամ
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ՀԶՀԾ-ի վերահսկումը
ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունն 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, միջոցառումների և նախատեսված արդյունքների հետ:
ՀԶՀԾ-ի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝ ի
գիտություն:
ՀԶՀԾ-ի տարեկան և հնգամյա գնահատումը
Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում և անցկացնում է ՀԶՀԾ-ի իրականացման
տարեկան
հաշվետվության
աշխատանքային
քննարկումներ,կազմակերպում
և
անցկացնում է ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի հանրային
բաց լսումներ և (կամ) քննարկումներ:
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
ՀիմնվելովՀԶՀԾ-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
կներկայացնի համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:
Համայնքի ավագանու անդամների առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ)
լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶՀԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի
ավագանո ւորոշում նընդունվում է միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության
առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:
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ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
Հայրենյաց համայնքի սույն զարգացման հնգամյա ծրագիրն իրականացվելու է
համայնքի ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, բնակիչների մասնակցությամբ:
Համայնքի 2016-2020թթ. ՀԶՀԾ-ն ամբողջական ծավալով իրականացնելու հարցը
մեծապես կախված կլինի համայնքի առաջիկա հինգ տարիների բյուջեներում
նախատեսվող մուտքերի (հատկապես՝ սեփական) փաստացի կատարման մակարդակից,
ինչպես նաև դրանց խնայողաբար ու արդյունավետ ծախսումից:
ՀԶՀԾ-ի իրականացումը շատ բանով պայմանավորված կլինի նաև այն բանից, թե
համայնքի
ՏԻՄ-երին
ինչքանով
կհաջողվի
նպատակային
և
արդյունավետ
համագործակցություն ծավալել ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան
մարմինների (հատկապես՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի), գործարարների հետ՝
համայնքային տնտեսությունում ապահովելու ՀԶՀԾ-ով պլանավորված ներդրումները և
միջոցները:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
Հայրենյաց համայնքի աշխատակազմի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը

Հայրենյաց համայնքի ղեկավար

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ

Աշխատակազմի
քարտուղար

Աշխատակազմի
առաջին
մասնագետհաշվապահ

Աշխատակազմի
առաջին կարգի
մասնագետգանձապահ

Աշխատակազմի
երկրորդ կարգի
մասնագետ

Գրադարանավար

Հավաքարար

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
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Ընդամենը

1299.6

613.53

բնակելի
այդ թվում՝տնամերձ
այգեգործական
հասարակական
խառը
ընդհանուր
Այլ հողեր
Ընդամենը
արդյունաբերություն
գյուղատնտեսություն
պահեստարանների
ընդերք օգտ-ման
Ընդամենը
էներգետիկայի
կապի
տրանսպորտի
կոմունալ
Ընդամենը
բնապահպանական
այդ թվում՝արգելոց
արգելավայրեր
ազգային
առողջարանական
հանգստի
պատմական
Ընդամենը
Ընդամենը
անտառ
թփուտ
վարելահող
խոտհարք
արոտ
այլ հողեր
Ընդամենը
գետեր
ջրամբարներ
լճեր
ջրանցքներ
հիդրոտեխ. ջրտնտ.
Ընդամենը
աղուտներ
ավազուտներ

62.68
62.68

62.68
62.68

585.00
15.66

686.07

63.40

622.67

10

11

2.11

0.55

0.55

1.56

1.56

8.74
9.810
83.34

8.74
9.810
19.10

8.74
9.810
19.10

1.56

1.56

4.43

4.43

4.43

12.75
17.18
0.10
0.03
8.72

4.43
0.10
0.03

4.43
0.10
0.03

8.85

0.13

2.84
2.84

0.94
0.67
8.99
10.60

62.68

12.75
12.75

11.20
11.20

12

1.55
1.55

8.72

8.72

0.13

8.72

8.72

1.77
1.77

1.77
1.77

1.07
1.07

1.07
1.07

0.94

0.94

0.35
1.29

0.35
1.29

0.67
8.64
9.31

0.67
8.64
9.31

Օտար պետ.-ի
կազմի և ՀՀ

2.40

9

Օգտագործման
և վարձակալութ. չտրված

587.40
15.66

8

Տրված վարձակալության

7
22.01

5

Տրվ. անհատույ
տույց

6
61.00

4
83.01

Ընդամենը(9+10
+11)

Օգտագործման
և վարձակալութ. չտրված

587.40
15.66

3

Տրված անհատույց օգտագոր

2
613.53

Ընդամենը(5+6+
7)

1
696.54

ՀՀիրավաբանա
Կան անձանց

ՀՀ քաղաքացիների

Գ

Ընդամենը
(2+3+4+8+12)

Բ
վարելահող
բազմ.տնկարկներ
այդ թվում՝պտղ.այգի
խաղողի այգի
այլ բազմամյա
խոտհարք
արոտ
այլ հողատեսքեր

Տրված վարձակալության

1.Գյուղատնտեսական
2.Բնակավայրերի
3.Արդյունա
բերական
4.Էներգեtիկայի
5.Հատուկ պահպանվող
7.Անտառային

2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4
5
6.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8
9.1
9.2

8.Ջրային

1

Ա

9.
Պ
ա
հո
ւս
տ
այի
ն

1.1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

Հողատեսք,
գործառնական
նշանակություն
Կոդի NN

Նպատակային
նշանակություն

Ս
ե
փ
ա
կ
ա
Հ ն
ա ո
մ ւ
ա թ
յ յ
ն ա
ք ն
ա
յ ս
ի ո
ն ւ
բ
յ
Պ
ե
ե
կ
տ
տ
ա
կ
ա
ն

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ՝ ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ,
ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ՝01.07.2016թ.դրությամբ
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9.3
ճահիճներ
9.4
9.5
այլ անօգտագործելի
9
Ընդամենը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՈՂԵՐ

1422.41

676.21

712.79

63.40

649.39

33.41

11.20

22.21

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ (01.01.2016 թ. դրությամբ)
Հ/հ
1

1.

2.
3.
4.
5
6.
7.
8.

Ընդամենը համայնքում

Ցուցանիշները
2
Խոշորեղջերավորանասուններիգլխաքանակը,
այդթվում`
Կովեր
Խոզերի գլխաքանակը
Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը
Ավանակների և ջորիների գլխաքանակը
Ձիերի գլխաքանակը
Հավերի և այլ թռչունների գլխաքանակը
Նապաստակների և ճագարների գլխաքանակը
Մեղվաընտանիքների քանակը

3

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4
ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԳՈՐԾՈՂ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

հ/հ

Աշխատակիցների

Գրականության

Ընթերցողների

Դպրոցական

Համայնքի

քանակը

քանակը

քանակը

տարիքի

համալրմանը

ընթերցողների

հատկացվող

քանակը

գումարը

(հազար միավոր)

բյուջեից

(հազ․ դրամ)
1.

1

4654

300

150

0

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5

ՀԱՅՐԵՆՅԱՑԻ 2017-2021թ.թ. ՀԶՀԾ-ՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ
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Ծրագիր 1
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
(Ոլորտի անվանումը)

Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում
(Ծրագրի անվանումը)

Հայրենյացի համայնքապետարանի աշխատակազմ
(Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 65,680.0 հազար դրամ, այդ թվում՝
2017թ.՝ 12,780.0 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 12,800.0 հազ. դրամ , 2019թ.՝ 14,350.0 հազ.դրամ,
2020թ.՝ 12,850.0 հազ. դրամ, 2021թ.՝ 12,900.0 հազ. դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

● Ծառայությունների մատուցում
● Վերանորոգում
○ Սպասարկում

○ Վերականգնում
○ Փոխարինում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

○ Ընդլայնում
○ Նորը
○ Այլ

Ծրագրի հիմնավորումը
Հայրենյացի համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման միջոցով համայնքի ՏԻՄ-երը
ապահովում են օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների իրականացումը և համայնքի
գործունեության կազմակերպումը: Այս ծրագիրը յուրաքանչյուր տարի կրկնվող է և անհրաժեշտ է
համայնքի բնականոն գործունեությունը կազմակերպելու և բնակչությանը որակյալ
ծառայություններ մատուցելու համար:
Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է՝ ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել
համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունները, մշակել և իրականացնել
համայնքի զարգացման քաղաքականությունը:
Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)
1. Աշխատակազմի պահպանություն
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման համակարգերի սպասարկում
3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում
4. Համայնքապետարանի վարչական շենքի նորոգում
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները
1. Աշխատակազմի պահպանություն
2. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում
3. Համայնքապետարանի վարչական

1

2

3

4

2017-21թթ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

շենքի նորոգում
4.

5.

Տեղական հարկերի, տուրքերի և
վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող
աշխատակիցների
վերապատրաստումներ
Հողի հարկի, գ ույքահարկի, տեղական
տուրքերի և վճարների բազաների
ճշտում, հարկատուների ծանուցում
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6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

1.
2.
3.

Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ
բացատրական աշխատանքների
իրականացում,
Աշխատակազմի աշխատողների
արդյունավետ և թափանցիկ
գործունեության ապահովում
Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և
արդյունավետ կառավարում
Համայնքի գույքի կառավարման
բարելավում
Աշխատակազմում գործող
տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության համակարգերի
գործունակ աշխատանքային վիճակի
պահպանում և շահագործում
Աշխատակազմի աշխատակիցների
աշխատանքային պայմանների
բարելավում
ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության
ապահովում
Համացանցային կայքում առկա
տեղեկատվության պարբերական
թարմացում

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը
Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը
Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և
որակը
Կապը այլ ծրագրերի հետ
Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծրագիրը ուղղակիորեն կապված է ՀԶՀԾում ներառված բոլոր մնացած ծրագրերի հետ:

Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/
հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդային բյուջե

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Ընդամեն
2017
2018
2019
2021
2020
ը
14,350.0

12,850.0

12,780.0 12,800.0

12,780.0 12,800.0

14,350.0

12,850.0

12,900.0
12,900.0

12,780.0 12,800.0
0.0
0.0

12,850.0
1,500.0

12,850.0
0.0

12,900.0
0.0

65,680.0
65,680.0
64,180.0
1,500.0

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
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7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
8. Բնակչության ներդրումներ
9. Այլ

Հ/
հ
Ա
.
1.

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Ծրագրի ծախսերը
Ընդամեն
2017
2018
2019
2020
2021
ը
12,780.0 12,800.0 14,350.0 12,850.0
12,900.0 65,680.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
12,780.0

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

Հ/հ

12,780.0 12,800.0

0.0

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

12,800.0 12,850.0

0.0

12,850.0

12,850.0 12,850.0

1,500.0

0.0

12,900.0

12,900.0

0.0

64,180.0
64,180.0
1,500.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Ծրագրի ծախսերը
Ընդամեն
2017
2018
2019
2020
2021
ը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
12,780.0 12,800.0

այդ թվում`

14,350.0 12,850.0

12,900.0

65,350.0

Ա.

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

12,780.0 12,800.0

12,850.0 12,850.0

12,900.0

64,180.0

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Աշխատանքի վարձատրություն
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում
Տոկոսավճարներ
Սուբսիդիաներ
Դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ
Այլ ծախսեր

11,200.0

11,220.0

11,270.0

11,250.0

11,300.0

56,240.0

1,580.0

1,580.0

1,580.0

1,600.0

1,600.0

7,940.0

Բ.

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ
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
Պաշարներ
Բարձրարժեք ակտիվներ
Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում
- հող
- այլ չարտադրված ակտիվներ

0.0

1,500.0

1.1

1.2
1.3
1.4

0.0

0.0

1,500.0

0.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

Ծրագիր 2
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Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
(Ոլորտի անվանումը)

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ
(Ծրագրի անվանումը)

Հայրենյացի համայնքապետարանի աշխատակազմ
(Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 1,351.6 հազար դրամ, այդ թվում՝
2017թ.՝ 257.2 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 257.2 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 257.2 հազ.դրամ, 2020թ.՝ 300.0
հազ. դրամ, 2021թ.՝ 280.0 հազ. դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

● Ծառայությունների մատուցում
○ Վերանորոգում
○ Սպասարկում

○ Վերականգնում
○ Փոխարինում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

○ Ընդլայնում
○ Նորը
○ Այլ

Ծրագրի հիմնավորումը
Այս ծրագրով նախատեսվում է վերազինել համայնքապետարանը համակարգչային ծրագրերով,
տեղեկատվական, ֆինանսական և հեռահաղորդակցության ժամանակակից համակարգերով ու
աշխատակարգերով,
ինչպես
նաև
կազմակերպել
աշխատակազմի
աշխատողների
մասնագիտական ուսուցումը և վերապատրաստումը:
Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է՝ հզորացնել համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունները։
Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)
1.Աշխատակազմի աշխատատեղում համակարգչային նորագույն ծրագրերի տեղադրում և
սպասարկում
2. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստումների
կազմակերպում
3. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի մշակում և կառավարում
4. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական և
ծրագրային միջոցներով ապահովում
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

2017-21թթ. ընթացքում, Ամիսներ
4
5
6
7
8
9

10

11

12

1. Աշխատակազմի աշխատատեղում

համակարգչային նորագույն
ծրագրերի տեղադրում և
սպասարկում
2. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի
աշխատողների մասնագիտական
վերապատրաստումների
կազմակերպում
3. Համայնքային
քաղաքականությունների, ծրագրերի
մշակում և կառավարում
4.

Աշխատակազմի աշխատակիցներին
անհրաժեշտ համապատասխան
տեխնիկական և ծրագրային միջոցներով
ապահովում
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
1. Աշխատակազմի կառուցվածքը, կանոնադրությունը, աշխատակարգերը և առկա
կառավարման (վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլն)
համակարգերը բարելավվել են
2. Աշխատակազմի աշխատակիցների տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունները
բարձրացել են
Կապը այլ ծրագրերի հետ
Համայնքապետարանի ընդհանուր բնույթի ծառայությունների ծրագիրն ուղղակիորեն
կապված է համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծրագրի հետ:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
հ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
257.2

257.2

257.2

257.2

257.2

- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդային բյուջե

257.2

257.2

300.0

280.0

257.2

300.0

280.0

257.2

300.0

280.0

1,351.6
1,351.6
1,351.6

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Այլ պետությունների համայնքներից
- Միջազգային կազմակերպություններից

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ
- Պետական բյուջեից նպատակայի նհատկացումներ
- ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/
Ծրագրի ծախսերը
հ
2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
257.2
257.2
257.2
300.0
280.0
1,351.6
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
257.2
257.2 257.2 300.0 280.0
1,351.6
Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
1.

Հ/հ

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

257.2

257.2

257.2

300.0

280.0

1,351.6

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Ծրագրի ծախսերը
Ընդամեն
2017
2018
2019
2020
2021
ը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`

Ա.

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

1.1
1.2
1.3
1.4

Աշխատանքի վարձատրություն
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում
Տոկոսավճարներ
Սուբսիդիաներ

257.2

257.2

257.2

300.0

280.0

1,351.6

257.2

257.2

257.2

300.0

280.0

1,351.6

257.2

257.2

257.2

300.0

280.0

1,351.6
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1.5
1.6
1.7

Դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ
Այլ ծախսեր

Բ.

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Ծրագիր3
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (ենթաոլորտ՝ Աղբահանություն)
(Ոլորտի անվանումը)

Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում
(Ծրագրի անվանումը)

Հայրենյացի համայնքապետարան
(Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 3,000,0 հազ. դրամ, այդ թվում ՝
2017թ.՝ 600,0 հազ.դրամ, 2018թ.՝ 600,0 հազ. դրամ, 2019թ.`600,0 հազ. դրամ, 2020թ.՝ 600,0
հազ. դրամ, 2021թ.՝ 600,0 հազ. դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

● Ծառայությունների մատուցում
○ Վերանորոգում
○ Սպասարկում

○ Վերականգնում
○ Փոխարինում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

● Ընդլայնում
○ Նորը
○ Այլ

Ծրագրի հիմնավորումը
Հայրենյացի համայնքապետարանի ջանքերով իրականացնելու աղբահանության և սանմաքրման
կենտրոնացված ծառայություն:
Ծրագրի նպատակները
Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական
ծառայությունների մատուցումը և ապահովել շրջակա միջավայրի մաքրությունը

մաքրման

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)
1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և
հաստատում
2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/
Ծրագրի իրականացման
հ
քայլերը / գործողությունները
1. Աղբահանության և

1

2

3

2017-21թթ., Ամիսներ
4
5
6
7
8

9

10

11

12

սանիտարական մաքրման
սխեմայի, ժամանակացույցի
կազմում և հաստատում
2. Աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
աշխատանքների
իրականացում
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Կազմակերպվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման
ծառայությունների մատուցումը, ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը
Կապը այլ ծրագրերի հետ
Այս ծրագիրն անմիջական կապի մեջ է «Համայնքային ենթակայության ճանապարհների
սպասարկման, շահագործման ենթակառուցվածքի ստեղծում», «Համայնքում աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայության
ենթակառուցվածքի
ստեղծում»
ծրագրերի
իրականացման հետ:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդայի նբյուջե

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
600.0

600.0

600.0

600.0

600.0

3,000.0

600.0

600.0

600.0

600.0

600.0

3,000.0

600.0

600.0

600.0

600.0

3,000.0

600.0

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.
5.
6.
7.
8.
9.

Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
600.0
600.0
600.0 600.0
600.0
3,000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
3,000.0
Ա.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
5.

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

Բ.

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

600.0

600.0

600.0

600.0

600.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,000.0
0.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
3,000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
3,000.0
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1.1
1.2
1.3

Աշխատանքի վարձատրություն
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում
Տոկոսավճարներ

600.0

600.0

600.0

600.0

600.0

3,000.0
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1.4
1.5
1.6
1.7

Սուբսիդիաներ
Դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ
Այլ ծախսեր

Բ.

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Ծրագիր4
Տնտեսական հարաբերություններ(ենթաոլորտ՝ Ճանապարհային տրանսպորտ)
(Ոլորտի անվանումը)

Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկում, ընթացիկ նորոգում
(Ծրագրի անվանումը)

Հայրենյացի համայնքապետարան
(Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 5,600.0 հազ.դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 2,100.0 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 950.0
հազ. դրամ, 2019թ.՝ 950.0 հազ. դրամ, 2020թ.՝ 800.0 հազ. Դրամ, 2021թ.՝ 800.0 հազ. դրամ:
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

○Ծառայությունների մատուցում
● Վերանորոգում
●Սպասարկում

○ Վերականգնում
○ Փոխարինում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

○ Ընդլայնում
○ Նորը
○ Այլ

Ծրագրի հիմնավորումը
Միջհամայնքային ճանապարհների սպասարկման և շահագործման համար համայնքը չունի
անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և համապատասխան ծառայություններ չի մատուցում: Չի
գործում բնակավայրի ճանապարհների ջրահեռացման համակարգը: Տեղացող հորդառատ
անձրևների պատճառով ճանապարհներին առաջացել են փոսեր, որոնք խոչընդոտում են
տրանսպորտի անխափան երթևեկությանը:
Ծրագրի նպատակները
Ստեղծել անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ և ապահովել համայնքային ենթակայության
ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկումը, շահագործումը, պահպանումը և
համայնքի ողջ տարածքում ապահովել համայնքային ճանապարհների սպասարկման
բնագավառում օրենքով նախատեսված` համայնքի ղեկավարի սեփական լիազորությունների
իրականացումը:
Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)
1.Համայնքապետարանի ջանքերով իրականացնել ընթացիկ փոսալցումներ, խճով մշակման
աշխատանքներ:
2.Քանի որ համայնքի ճանապարհների հիմնանորոգումը կապված է ֆինանսական մեծ
ծախսերի հետ, իսկ այդպիսի միջոցներ համայնքի բյուջեն չունի, ուստի ցուցաբերել
հետևողական և ամենօրյա աշխատանք՝ հարցի լուծմանը ներգրավելու կառավարական և այլ
շահագրգիռ անձանց ջանքերը:
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/

Ծրագրի իրականացման

2017-21թ.թ., Ամիսներ
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հ
քայլերը / գործողությունները
1. Համայնքապետարանի

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ջանքերով իրականացնել
ընթացիկ փոսալցումներ,
խճով մշակման
աշխատանքներ:
2. Քանի
որ
համայնքի
ճանապարհներիհիմնանորոգումը
կապված
է
ֆինանսական մեծ ծախսերի
հետ, իսկ
այդպիսի
միջոցներ
համայնքի
բյուջեն
չունի, ուստի
ցուցաբերել հետևողական
և ամենօրյա աշխատանք՝
հարցի լուծմանը ներգրավելու կառավարական և
այլ
շահագրգիռ անձանց
ջանքերը:
3.

Աշխատանքների
իրականացման
ավարտական
կազմում

ակտի

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
 համայնքը կունենա ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման և շահագործման
համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածք,


բարեկարգված ճանապարհների շնորհիվ կնվազի տրանսպորտային միջոցների
շահագործման ծախսերը /ժամանակի, վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի
խնայողություն/,



կբարձրանա համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման
մակարդակը,



կբարելավվի համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը:

Կապը այլ ծրագրերի հետ
«Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկում, ընթացիկ նորոգում» ծրագրի
իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքում աղբահանության և
սանիտարական մաքրման ծառայության ենթակառուցվածքի ստեղծում» ծրագրի իրականացման
հետ:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/
հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդային բյուջե

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2017
2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
2,100.0

950.0

950.0

800.0

800.0

5,600.0

900.0

950.0

950.0

800.0

800.0

4,400.0

950.0

950.0

800.0

800.0

4,400.0

900.0

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
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- Այլ պետությունների համայնքներից
- Միջազգային կազմակերպություններից

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ
- Պետական բյուջեից նպատակային
հատկացումներ
- ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1,200.0

1,200.0

1,200.0

1,200.0

Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/
Ծրագրի ծախսերը
հ
2017
2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
2,100,0
950.0 950.0 800.0 800.0
5,600.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
2,100.0 950.0 950.0 800.0 800.0
5,600.0
Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
4.

Հ/հ

Ա.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Բ.

2,100.0

Տնտեսական հարաբերություններ

950.0

950.0

800.0

800.0

5,600.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Ծրագրի ծախսերը
2017
2018 2019 2020 2021
Ընդամենը
2,100.0 950.0
950.0
800.0
800.0
5,600.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
2,100.0 950.0
950.0
800.0
800.0
5,600.0
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Աշխատանքի վարձատրություն
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում
Տոկոսավճարներ
Սուբսիդիաներ
Դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ
Այլ ծախսեր

2,100.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ

0.0

950.0

0.0

950.0

800.0

800.0

0.0

0.0

0.0

5,600.0

0.0

Ծրագիր5
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (ենթաոլորտ՝նվիրատվություններ ոչ
կառավարչական/հասարակական/ կազմակերպություններին)
(Ոլորտի անվանումը)

Նվիրատվություններ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին
(Ծրագրի անվանումը)

Հայրենյացի համայնքապետարան
(Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 292.5 հազ.դրամ, այդ թվում 2017-21թթ.՝ տարեկան 58.5 հազ. դրամ
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Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

○Ծառայությունների մատուցում
○ Վերանորոգում
○Սպասարկում

○ Վերականգնում
○ Փոխարինում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

○ Ընդլայնում
○ Նորը
● Այլ

Ծրագիր 6
Սոցիալական պաշտպանություն (ենթաոլորտ՝ Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին
չպատկանող))
(Ոլորտի անվանումը)

Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
(Ծրագրի անվանումը)

Հայրենյացի համայնքապետարան
(Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 3,200.0 հազ.դրամ, այդ թվում՝ 2017-18թ.թ.՝ 600.0 հազ. դրամ, 201920թթ.՝ տարեկան 700.0 հազ. դրամ,2021թ.՝ 600.0 հազ. դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

●Ծառայությունների մատուցում
○ Վերանորոգում
●Սպասարկում

○ Վերականգնում
○ Փոխարինում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

○ Ընդլայնում
○ Նորը
● Այլ

Ծրագիր 7
Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Կրթություն/այլ դասերին չպատկանող)
(Ոլորտիանվանումը)

«Հայրենյացի միջնակարգ դպրոց»
Ընթացիկ դրամաշնորհներ ՊՈԱԿ-ներին
(Ծրագրի անվանումը)

Հայրենյացի համայնքապետարան
(Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 2,200.0 հազ.դրամ, այդ թվում 2017,2018,2020թ.թ.՝ 400.0 հազ. դրամ,
2019,2021թ.թ.՝ 500.0 հազ. դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

○Ծառայությունների մատուցում
● Վերանորոգում
○Սպասարկում

○ Վերականգնում
● Գույքի ձեռքբերում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

○ Ընդլայնում
● Նորը
○ Այլ

Ծրագրի հիմնավորումը
Հայրենյաց համայնքի միջնակարգ դպրոցն ունի դպրոցական գույքի ձեռքբերման և ընթացիկ
նորոգումների անհրաժեշտություն:Կրթօջախը մշտապես գտնվում է համայնքապետարանի
ուշադրության ներքո և ֆինանսական օժանդակությունը կրում է պարբերական բնույթ:
Ծրագրի նպատակները
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Բարելավել դպրոցում
բնակչությանը մատուցվող դպրոցական կրթության ծառայության
պայմանները՝ կահավորելով ուսումնական հաստատությունը և օժանդակություն ցուցաբերելով
առաջացող ընթացիկ հարցերի լուծման ուղղությամբ::
Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)
1.Համայնքապետարանի ֆինասական աջակցությամբ կահավորել ուսումնական
հաստատությունը:
2.Իրականացնել կոսմետիկ վերանորոգման աշխատանքներ:
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/
հ
1.

2.

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4
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Համայնքապետարանի
ֆինասական աջակցությամբ
կահավորել ուսումնական
հաստատությունը
Իրականացնել կոսմետիկ
վերանորոգման աշխատանքներ

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
● դպրոցը դարձել է ավելի հաճելի ուսումնառության համար
●աշակերտներն առավել կենտրոնացած են բուն դասընթացի նկատմամբ
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդային բյուջե

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
400.0

400.0

500.0

400.0

500.0

2,200.0

400.0

400.0

500.0

400.0

500.0

2,200.0

400.0

400.0

500.0

400.0

500.0

2,200.0

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Այլ պետությունների համայնքներից
- Միջազգային կազմակերպություններից

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Պետական բյուջեից դոտացիաներ
- Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ
- ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
400.0 400.0 500.0 400.0 500.0
2,200.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
400.0 400.0 500.0 400.
500.0
2,200.0
Ա.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
38

Բ.

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

9.

Կրթություն

400.0

400.0

500.0

400.0

500.0

2,200.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
400.0
400.0
500.0
400.0
500.0
2,200.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
400.0
400.0
500.0
400.0
500.0
2,200.0
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Աշխատանքի վարձատրություն
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում
Տոկոսավճարներ
Սուբսիդիաներ
Դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ
Այլ ծախսեր

Բ.

400.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ

400.0

0.0

0.0

500.0

400.0

500.0

0.0

0.0

0.0

2,200.0

0.0
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Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Գյուղատնտեսություն)
(Ոլորտի անվանումը)

Հայրենյաց համայնքի գյուղատնտեսական խորհրդատվություն
(Ծրագրի անվանումը)

Հայրենյացի համայնքապետարան
(Ծրագրի իրականացման համար համայնքի պատասխանատու ստորաբաժանումը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 125.0 հազ.դրամ, այդ թվում՝ 2017-2021թ.թ.՝ 25.0 հազ. Դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

●Ծառայությունների մատուցում
○ Վերանորոգում
○Սպասարկում

○ Վերականգնում
○Գույքի ձեռքբերում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

Ծրագրի նպատակները
Բարձրացնել
բնակչության
իրազեկվածությունը
բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը::

○ Ընդլայնում
○ Նորը
○ Այլ

գյուղոլորտի

նորամուծություններին,

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)
1. Մասնագետների միջոցով բնակչությանը մատուցել համապատասխան խորհրդատվություն:
2. Գյուղատնտեսության ոլորտը դարձնել առավել գրավիչ ու նպաստավոր գործունեության
համար:
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/
հ

Ծրագրի իրականացման
քայլերը / գործողությունները

1

2

3

4
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1. Մասնագետների միջոցով

բնակչությանը մատուցել
համապատասխան
խորհրդատվություն
2. Գյուղատնտեսության
ոլորտը դարձնել առավել
գրավիչ ու նպաստավոր
գործունեության համար
Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Բարձրացել
է
բնակչության
մասնագիտական
բավարարվում են:

որակները:Ակնկալվող

պահանջները

Կապը այլ ծրագրերի հետ
Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է հանրությանը մատուցվող բոլոր ծրագրերի
հետ:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/հ

Կանխատեսվող
ժամանակահատվածը

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԻԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչականբյուջե
- Ֆոնդայինբյուջե

2017

2018

2019

2020

2021

Ընդամ
ենը

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

125.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

125.0
125.0

2. Արտաքինպաշտոնականդրամաշնորհներ
- Այլպետություններիհամայնքներից
- Միջազգայինկազմակերպություններից

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ
- Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ
- ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
125.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
125.0
Ա.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Բ.
ՖՈՆԴԱՅԻՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ
4.

Տնտեսական հարաբերություններ

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

125.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
40

Ա.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Բ.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

2017

2018

2019

2020

2021

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

125.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

125.0

Աշխատանքի վարձատրություն
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում
Տոկոսավճարներ
Սուբսիդիաներ
Դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ
Այլ ծախսեր

25.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ

25.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

Ընդամենը

25.0

0.0

125.0

0.0

0.0

Ծրագիր 9
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն (ենթաոլորտ՝
Ջրամատակարարում)
(Ոլորտի անվանումը)

Ջրամատակարարման ծառայությունների մատուցում
(Ծրագրիանվանումը)

Հայրենյացի համայնքապետարան
(Ծրագիրըներկայացնողկազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝1,000.0 հազար դրամ, այդ թվում 2017-21թ.թ.՝ 200.0 հազ. դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

●Ծառայությունների մատուցում
○ Վերանորոգում
○Սպասարկում

○ Վերականգնում
○Գույքի ձեռքբերում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

○ Ընդլայնում
○ Նորը
○ Այլ

Ծրագրի հիմնավորումը
Խմելու ջրի շուրջօրյա ջրամատակարարման ապահովումը համայնքի համար կարևորագույն
հարցերից է, որն ապահովելու համար համայնքապետարանը ներդնում է որոշակի
ֆինանսական միջոցներ:
Ծրագրի նպատակները
Բարելավել է Հայրենյաց գյուղի բնակչությանը խմելու
ապահովելով շուրջօրյա ջրամատակարարում:

ջրի

մատակարարման

վիճակը՝

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)
 Ապահովել շուրջօրյա ջրամատակարարում
Ծրագրիիրականացմանժամանակացույցը
Հ/
հ

Ծրագրիիրականացմանքայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2017-21թ.թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12
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1.

Ապահովել
շուրջօրյա
ջրամատակարարում

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ը բնակչությանը մատակարարվող խմելու ջրի տևողությունը
հասցնել 24 ժամի:
Կապը այլ ծրագրերի հետ
Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում հանրային ոլորտում մատուցվող
ծրագրերի հետ:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրիեկամուտները
Հ/հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչականբյուջե
- Ֆոնդայինբյուջե

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

1,000.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

1,000.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

1,000.0

2. Արտաքինպաշտոնականդրամաշնորհներ
- Այլպետություններիհամայնքներից
- Միջազգային կազմակերպություններից

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ
- Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ
- ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/
Ծրագրի ծախսերը
հ
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
1,000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
1,000.0
Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
6.

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ
ծառայություն

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

1,000.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
1,000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
1,000.0
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1.1
1.2

Աշխատանքի վարձատրություն
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

1,000.0
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Բ.

Տոկոսավճարներ
Սուբսիդիաներ
Դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ
Այլ ծախսեր

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Ծրագիր 10
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն (ենթաոլորտ`Փողոցների
լուսավորում)
(Ոլորտիանվանումը)

Համայնքի փողոցների լուսավորման համակարգի ընդլայնում,էներգամատակարարման
ապահովում
(Ծրագրիանվանումը)

Հայրենյացի համայնքապետարան, ԲԱԽ-եր
(Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 3,370,0 հազարդրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 1,190.0 հազ. դրամ, 2018թ.՝
290.0 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 1,290.0 հազ. դրամ, 2020թ.՝ 300.0 հազ. դրամ,
2021թ.՝ 300.0 հազ. դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

●Ծառայությունների մատուցում
○ Վերանորոգում
●Սպասարկում

○ Վերականգնում
○Գույքի ձեռքբերում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

Ծրագրի հիմնավորումը
Համայնքի լուսավորման
համակարգի
ընդլայնումը
անվտանգությունը հատկապես գիշերային ժամերին:

● Ընդլայնում
○ Նորը
○ Այլ

ապահովելու

է

երթևեկության

Ծրագրի նպատակները
Բարձրացնել համայնքի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների մակարդակը:
Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)
1.Ծրագիրը նպատակ ունի տեղադրելով նոր հենասյուներ և ապահովելով մշտական
գիշերային լուսավորությունը՝ բնակիչների տեղաշարժը դարձնել առավել ապահով:
2.Բարձրացնել բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակը:
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/
հ
1.

Ծրագրիիրականացմանքայլերը /
գործողությունները

1

2

3

2017,2019թթ.,Ամիսներ
4
5
6
7
8

9

10

11

12

Ծրագիրը նպատակ ունի
տեղադրելով նոր հենասյուներ
և ապահովելով մշտական
գիշերային լուսավորությունը՝
բնակիչների տեղաշարժը
դարձնել առավել ապահով
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2017-21թ.թ., ամիսներ
2.

Բարձրացնել բնակչությանը
մատուցվող ծառայությունների
որակը

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
1.2017-21թ.թ. ընթացքում համայնքի տարածքում ավտովթարներ չեն գրանցվել:
2.Բնակչության տեղաշարժը դարձել է առավել ապահով:
Կապը այլ ծրագրերի հետ
Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում հանրային ոլորտի բոլոր ծրագրրի
հետ:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդային բյուջե

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2017
2018
2019
2020 2021 Ընդամենը
1,190.0 290.0
290.0
900.0

290.0

1,290.0
290.0
1,000.0

300,0

300.0

3,370.0

300.0

300.0

1,470.0
1,900.0

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.
5.
6.
7.
8.
9.

Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017
2018
2019
2020 2021 Ընդամենը
1,190.0 290.0
1,290.0 300.0 300.0
3,370.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
290.0
290.0
290.0 300.0 300.0
1,470.0
Ա.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
1.

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ
ծառայություն

Բ.

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

1,190.0
900.0

290.0

1,290.0
1,000.0

300.0

300.0

3,370.0
1,900.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվողժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրիծախսերը
2017
2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
1,190.0 290.0 1,290.0 300.0 300.0
3,370.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդթվում`
290.0 290.0 290.0 300.0 300.0
1,470.0
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
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1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

Բ.
1.1

Աշխատանքի վարձատրություն
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում
Տոկոսավճարներ
Սուբսիդիաներ
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.ին
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային)
կազմակերպություններին
Դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ
Այլ ծախսեր

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

290.0

290.0

290.0

300.0

300.0

1,470.0

900.0

0.0

1,000.0

0.0

0.0

1,900.0

Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Շենքեր և շինություններ, որից

- Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում
- Շենքերի և շինությունների կառուցում
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ
վերանորոգում

900.0
900.0

1,000.0
1,000.0

1,900.0

900.0

1,000.0

1,900.0

1,900.0

Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից

- Տրանսպորտային սարքավորումներ
- Վարչական սարքավորումներ
- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
Այլ հիմնական միջոցներ

Ծրագիր 11
Հանգիստ,մշակույթ,կրոն(Ենթաոլորտ`Մշակութային ծառայություններ)
(Ոլորտի անվանումը)

Մշակութային միջոցառումներ
(Ծրագրի անվանումը)

Հայրենյացի համայնքապետարան, ԲԱԽ
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 4,000.0 հազ.դրամ, այդ թվում 2017-21թ.թ.՝ 800.0 հազ. դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

●Ծառայությունների մատուցում
○ Վերանորոգում
○Սպասարկում

○ Վերականգնում
○Գույքի ձեռքբերում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

○ Ընդլայնում
○ Նորը
●Այլ

Ծրագրի հիմնավորումը
Ծրագիրը նպատակ ունի պարբերաբար իրականացվող մշակութային ծրագրերի միջոցով
ակտիվացնել հասարակության մշակութային կյանքը:
Ծրագրի նպատակները
1. Բնակչությանը ներգրավել համայնքում իրականացվող ծրագրերին:
2. Երիտասարդության շրջանում տարածել բարձր մշակութային և մարդկային արժեքներ:
Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)
1.Պարբերաբար կազմակերպվող բազմաբնույթ միջոցառումների միջոցով ակտիվ պահել
համայնքի մշակութային կյանքը:
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Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/
հ
1.

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2017-21թ.թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

Պարբերաբար կազմակերպվող
բազմաբնույթ միջոցառումների
միջոցով ակտիվ պահել
համայնքի մշակութային կյանքը

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
1.Բարձրացել է բնակչության մասնակցությունը համայնքում իրականացվող միջոցառումներին:
2.Մեծացել է երիտասարդության շահագրգռվածությունը համայնքում նոր միջոցառումների
պլանավորման, իրագործման հարցում:
Կապը այլ ծրագրերի հետ
Ծրագիրը սերտորեն կապված է մշակութային ոլորտի բոլոր տիպի ծրագրերի հետ::
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդային բյուջե

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

4,000.0

800.0
800.0

800.0
800.0

800.0
800.0

800.0
800.0

800.0
800.0

4,000.0
4,000.0

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Այլպետություններիհամայնքներից
- Միջազգայինկազմակերպություններից

3. Ներքինպաշտոնականդրամաշնորհներ
- Պետականբյուջեիցայլ դոտացիաներ
- Պետականբյուջեիցնպատակայինհատկացումներ
- ՀՀայլհամայնքներիցպաշտոն. դրամաշնորհներ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Պետականբյուջեիցվարկ
Առևտրայինբանկիցվարկ
Համայնքայինարժեթղթերիթողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածիներդրումներ
Բնակչությաններդրումներ
Այլ

Ա.
Բ.

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվողժամանակահատվածը
Ծրագրիծախսերը
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
800.0
800.0 800.0 800.0 800.0
4,000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
800.0
800.0 800.0 800.0 800.0
4,000.0
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

1.

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

Հ/հ

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

4,000.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվողժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրիծախսերը
2017
2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
800.0 800.0
800.0 800.0 800.0
4,000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
Այդ թվում`
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Ա.

800.0

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

1.1
1.2
1.3
1.4

Աշխատանքի վարձատրություն
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում
Տոկոսավճարներ
Սուբսիդիաներ
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.ին
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային)
կազմակերպություններին
Դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ
Այլ ծախսեր

1.5
1.6
1.7

Բ.

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

4,000.0

800.0

4,000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

Ծրագիր 12
Հանգիստ,մշակույթ և կրոն (Հանգստի և սպորտի ծառայություններ)
(Ոլորտի անվանումը)

Սպորտային խաղահրապարակի կառուցում և կահավորում
(Ծրագրի անվանումը)

ԲԱԽ-եր
(Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 1, 600.0 հազար դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 600.0 հազ. դրամ,
2021թ.՝1,000.0 հազ. դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

○Ծառայությունների մատուցում
○ Վերանորոգում
○Սպասարկում

○ Վերականգնում
●Գույքի ձեռքբերում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

○ Ընդլայնում
● Նորը
○Այլ

Ծրագրի հիմնավորումը
Համայնքում չկան երեխաների համար կառուցված
խաղահրապարակներ:Քննարկել
խաղահրապարակների կառուցման ֆինանսական խնդիրները և առավել արդյունավետ
կազմակերպել երեխաների ժամանցը:
Ծրագրի նպատակները
Կառուցել երեխաների
խաղահրապարակ:

համար

խաղային

պարագաներով

հագեցած

ժամանակակից

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)
Կառուցել խաղահրապարակ՝ տեղադրելով տարբեր խաղամիջոցներ(սահուղիներ, ճոճանակներ,
խաղածածկոցներ և այլն):
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/
հ

Ծրագրի իրականացման
քայլերը / գործողությունները

1

2

3

2017,2021թթ., Ամիսներ
4
5
6
7
8

9

10

11

12
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1. Շինարարական
կազմակերպության հետ
կնքել պայմանագիր և սկսել
աշխատանքները
2. Կահավորել սպորտային
աղահրապարակը
համապատասխան գույքով

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Բնակավայրերում կկառուցվի խաղամիջոցներով հագեցած խաղահրապարակ, որտեղ իրենց
հանգիստը կանցկացնեն երեխաները և բնակչությունը:
Կապը այլ ծրագրերի հետ
Ծրագրի իրականացումը կապի մեջ է գտնվում Հանգստի և սպորտի ծառայությունների
ենթաոլորտի մյուս ծրագրերի հետ:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/
հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
2017

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդային բյուջե

2018

Կանխատեսվող
ժամանակահատվածը
2019 2020 2021 Ընդամենը

600.0

1,000.0

1,600.0

600.0

1,000.0

1,600.0

600.0

1,000.0

1,600.0

2. Արտաքինպաշտոնականդրամաշնորհներ
- Այլպետություններիհամայնքներից
- Միջազգայինկազմակերպություններից

3. Ներքինպաշտոնականդրամաշնորհներ
- Պետականբյուջեիցայլ դոտացիաներ
- Պետականբյուջեիցնպատակայինհատկացումներ
- ՀՀայլհամայնքներիցպաշտոն. դրամաշնորհներ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Պետականբյուջեիցվարկ
Առևտրայինբանկիցվարկ
Համայնքայինարժեթղթերիթողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածիներդրումներ
Բնակչությաններդրումներ
Այլ

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/
Ծրագրի ծախսերը
հ
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
600.0
1,000.0
1,600.0
Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
1.

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

600.0

1,000.0

1,600.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվողժամանակահատվածը
Հ/
Ծրագրի ծախսերը
Ընդամեն
հ
2017 2018 2019 2020
2021
ը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
48

Ա.
Բ.
1.1

Այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ , այդ թվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Շենքեր և շինություններ, որից

- Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում
- Շենքեր և շինությունների կառուցում
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

1.2
1.3
1.4

0.0

0.0

0.0

600.0

1,000.0

1,600.0

600.0

1,000.0

1,600.0

600.0

600.0

Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից

1,000.0

1,000.0

- Տրանսպորտային սարքավորումներ
- Վարչական սարքավորումներ
- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

1,000.0

1,000.0

Այլ հիմնական միջոցներ
Պաշարներ
Բարձրարժեք ակտիվներ
Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում
- հող
- այլ չարտադրված ակտիվներ

Ծրագիր 13
Հանգիստ, մշակույթ, կրոն (ենթաոլորտ՝ Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ)
(Ոլորտի անվանումը)

Մշակույթի տան բակի բարեկարգում և մշակույթի տան նորոգում
(Ծրագրի49անվանումը)

Հայրենյացի համայնքապետարան, ԲԱԽ-եր
(Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 7,500.0 հազ. դրամ, այդ թվում՝2017թ.՝4,500.0հազ.դրամ, 2020թ.՝1,600.0
հազ.դրամ, 2021թ.՝ 1,400.0 հազ. դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

○Ծառայությունների մատուցում
●Վերանորոգում
○Սպասարկում

○ Վերականգնում
○Գույքի ձեռքբերում
● Ընթացիկ աշխատանքներ

○ Ընդլայնում
○ Նորը
○Այլ

Ծրագրի հիմնավորումը
Ակումբը, որը գտնվում է համայնքի կենտրոնում, բնակչության համար միակ ժամանցի վայրն
է,ուստի ակումբի հարակից տարածքի բարեկարգումը և շենքի վերանորոգումը
համայնքապետարանի համար առաջնահերթ կարևորություն ունեցող հարցերից է:
Ծրագրի նպատակը
Ծրագիրը նպատակ ունի ստեղծել միջավայր, որտեղ կկազմակերպվի տարբեր տարիքի
անձանց ժամանցը, հնարավոր կլինի կազմակերպել համայնքի ձեռնարկած միջոցառումները:
Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)
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1.Կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա իրականացնել ակումբի
բակի բարեկարգման աշխատանքները՝ մրցույթում հաղթած կազմակերպության հետ
աշխատանքային պայմանագիր կնքելով:
2.Վերանորոգել ակումբը:
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Ð/
Ñ

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

Ամիսներ,2017թ.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Կազմված

նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերի հիման վրա
իրականացնել ակումբի բակի
բարեկարգման
աշխատանքները՝ մրցույթում
հաղթած կազմակերպության
հետ աշխատանքային
պայմանագիր կնքելով
2. Վերանորոգել ակումբը
2020թ.,ամիսներ
3. Վերանորոգել ակումբը

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
 կբարելավվի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակը,
 կբարելավվի համայնքի բնակչության և ՏԻՄ-երի փոխվստահության մակարդակը,
 ակումբի

տարածքը

և

շենքը

դարձնել

բարեկարգ՝

ազգաբնակչության

առօրյան

կամակերպելու և համայնքային նշանակության միջոցառումների իրականացման համար:
Կապը այլ ծրագրերի հետ
Ծրագիրը կապված է
,, Ընդհանուր
կազմակերպություններ/ ծրագրի հետ:

բնույթի

ծառայություններ/մշակութային

այլ

Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդայի նբյուջե

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2017
2018 2019
2020
2021 Ընդամենը
4,500.0

1,600.0

1,400.0

7,500.0

4,500.0

1,600.0

1,400.0

7,500.0

4,500.0

1,600.0

1,400.0

7,500.0

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
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

Ա.
Բ.

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Ծրագրիծախսերը
2017
2018 2019
2020
2021 Ընդամենը
4,500.0
1,600.0 1,400.0 7,500.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
4,500.0
1,600.0 1,400.0 7,500.0
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

1.

Հանգիստ, մշակույթ, կրոն

Հ/հ

Հ/հ

Ա.
Բ.
1.1

4,500.0

1,600.0

1,400.0

7,500.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Ծրագրի ծախսերը
2017
2018 2019
2020
2021 Ընդամենը
4,500.0
1,600.0 1,400.0
7,500.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդթվում`
0.0
0.0
0.0
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
4,500.0
1,600.0 1,400.0
7,500.0
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդթվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Շենքեր և շինություններ, որից

- Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում
- Շենքեր և շինությունների կառուցում
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ
վերանորոգում

4,500.0
4,500.0

1,600.0
1,600.0

1,400.0
1,400.0

7,500.0
7,500.0

4,500.0

1,600.0

1,400.0

1,400.0

Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից

- Տրանսպորտային սարքավորումներ
- Վարչական սարքավորումներ
- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
1.2
1.3
1.4

Այլ հիմնական միջոցներ
Պաշարներ
Բարձրարժեք ակտիվներ
Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում
- հող
- այլ չարտադրված ակտիվներ

Ծրագիր 14
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն (ենթաոլորտ՝ Բնակարանային
շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող))
(Ոլորտի անվանումը)

Գերեզմանատան հանգստյան քարի կառուցում և հոսանքի անցկացում
(Ծրագրի անվանումը)

ԲԱԽ-եր
(Ծրագրի իրականացման համար համայնքի պատասխանատու ստորաբաժանումը)
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Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 800.0 հազ.դրամ, 2017թ.՝ 800.0 հազ. դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

●Ծառայությունների մատուցում
○ Վերանորոգում
○Սպասարկում

○ Վերականգնում
○Գույքի ձեռքբերում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

○ Ընդլայնում
● Նորը
○Այլ

Ծրագրի հիմնավորումը
Համայնքի գերեզմանատունն ապահովված չէ էլեկտրական հոսանքով , չկա հանգստյան քար՝
հուղարկավորությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու համար:
Ծրագրի նպատակը
Գերեզմանատունն ապահովել առաջին անհրաժեշտության միջոցներով՝ բնակչությանն
առավելապես զերծ պահելով անպատեհ իրավիճակներից:
Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)
1.Համայնքի գերեզմանատունն ապահովել հոսանքով:
2.Գերեզմանոցում տեղադրել հանգստյան քար:
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Ð/
Ñ

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

Ամիսներ,2017թ.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Համայնքի գերեզմանատունն

ապահովել հոսանքով
2. Գերեզմանոցում տեղադրել

հանգստյան քար

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
 կբարելավվի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակը,
 կբարելավվի համայնքի բնակչության և ՏԻՄ-երի փոխվստահության մակարդակը:
Կապըայլծրագրերիհետ
Ծրագիրը կապված է համայնքում իրականացվող այլ ծրագրերի հետ:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
հ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդայի նբյուջե

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Այլ պետությունների համայնքներից
- Միջազգային կազմակերպություններից

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
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- Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ
- Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ
- ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/
Ծրագրիծախսերը
հ
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
800.0
800.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
800.0
800.0
Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
1.

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ
ծառայություն

800.0

800.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/
Ծրագրի ծախսերը
հ
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
800.0
800.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդթվում`
0.0
0.0
0.0
Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդթվում`
1.1

Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Շենքեր և շինություններ, որից

300.0
300.0

300.0
300.0

- Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում
- Շենքեր և շինությունների կառուցում
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

300.0

300.0

500.0

500.0

Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից

- Տրանսպորտային սարքավորումներ
- Վարչական սարքավորումներ
- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
1.2
1.3
1.4

Այլ հիմնական միջոցներ
Պաշարներ
Բարձրարժեք ակտիվներ
Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում
- հող
- այլ չարտադրված ակտիվներ

Ծրագիր 15
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություն (Ընդհանուր բնույթի հանրային
ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող))
(Ոլորտի անվանումը)

9-րդ փողոցի գազաֆիկացում
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(Ծրագրի անվանումը)

ԲԱԽ-եր
(Ծրագրի իրականացման համար համայնքի պատասխանատու ստորաբաժանումը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 500.0 հազ.դրամ, 2017թ.՝ 500.0 հազ. դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

●Ծառայությունների մատուցում
○ Վերանորոգում
○Սպասարկում

○ Վերականգնում
○Գույքի ձեռքբերում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

● Ընդլայնում
○ Նորը
○Այլ

Ծրագրի հիմնավորումը
Համայնքի ընդհանուր գազաֆիկացումից դուրս փողոցները ևս կարիք ունեն
գազաֆիկացման,ուստի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակը բարձրացնելու
համար անհրաժեշտ է գազամատակարարումը դարձնել համատարած:
Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)
1.Ապահովել վերը նշված փողոցի գազաֆիկացումը:
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Ð/
Ñ

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

Ամիսներ,2017թ.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Ապահովել 9-րդ փողոցի

գազաֆիկացումը

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
 կբարելավվի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակը,
 կբարելավվի համայնքի բնակչության և ՏԻՄ-երի փոխվստահության մակարդակը:
Կապը այլ ծրագրերի հետ
Ծրագիրը կապված է համայնքում իրականացվող այլ ծրագրերի հետ:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
հ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդայի նբյուջե

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
500.0
500.0

500.0
500.0

500.0

500.0

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
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5.
6.
7.
8.
9.

Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/
Ծրագրիծախսերը
հ
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
500.0
500.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
500.0
500.0
Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
1.

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

500.0

500.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/
Ծրագրի ծախսերը
հ
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
500.0
500.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդթվում`
0.0
0.0
0.0
Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդթվում`
1.1

Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Շենքեր և շինություններ, որից

- Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում
- Շենքեր և շինությունների կառուցում
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից

- Տրանսպորտային սարքավորումներ
- Վարչական սարքավորումներ
- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
1.2
1.3
1.4

Այլ հիմնական միջոցներ
Պաշարներ
Բարձրարժեք ակտիվներ
Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում
- հող
- այլ չարտադրված ակտիվներ

Ծրագիր 16
Հանգիստ, մշակույթ, կրոն (ենթաոլորտ՝ Հուշարձանների և մշակութային արժեքների
վերականգնում և պահպանում)
(Ոլորտի անվանումը)

Զոհված ազատամարտիկի գերեզմանի և հուշարձանի ցանկապատում
(Ծրագրի անվանումը)

Հայրենյացի համայնքապետարան, ԲԱԽ-եր
(Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 900.0 հազ. դրամ, այդ թվում՝ 2017թ.՝ 900.0 հազ. դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը
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○Ծառայությունների մատուցում
○Վերանորոգում
○Սպասարկում

○ Վերականգնում
○Գույքի ձեռքբերում
● Ընթացիկ աշխատանքներ

○ Ընդլայնում
● Նորը
○Այլ

Ծրագիր 17
Տնտեսական հարաբերություններ(ենթաոլորտ՝ Ճանապարհային տրանսպորտ)
(Ոլորտի անվանումը)

Կանգառներում սպասարանների տեղադրում
(Ծրագրի անվանումը)

Հայրենյացի համայնքապետարան
(Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 3,000.0 հազ.դրամ, այդ թվում 2018թ.՝ 1,800.0 հազ. դրամ, 2020թ.՝
1,200.0 հազ. դրամ:
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը

○Ծառայությունների մատուցում
○Վերանորոգում
○Սպասարկում

○ Վերականգնում
○ Փոխարինում
○ Ընթացիկ աշխատանքներ

○ Ընդլայնում
● Նորը
○ Այլ

Ծրագրի հիմնավորումը
Հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի արդյունավետությունը և բնակչությանը
մատուցվող
ծառայությունների
որակը
բարձրացնելու
նպատակով
սպասարանների
տեղադրումն ունի էական նշանակություն:
Ծրագրի նպատակները
Ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ՝ բնակչության
առավել քաղաքակիրթ դարձնելու համար:

հասարակական

տրանսպորտից

օգտվելն

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)
1.Համայնքապետարանի ջանքերով սպասարանների տեղադրում:

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/
Ծրագրի իրականացման
հ
քայլերը / գործողությունները
1. Համայնքապետարանի

1

2

3

4

2018 թ., Ամիսներ
5
6
7
8

1

2

3

4

2020 թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

9

10

11

12

ջանքերով
սպասարանների
տեղադրում
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
 համայնքը կունենա հասարակական տրանսպորտից օգտվողների համար անհրաժեշտ
պայմաններ


կբարձրանա համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման
մակարդակը:

Կապը այլ ծրագրերի հետ
Ծրագրի իրականացումն ուղղակիորեն կապված է ճանապարհային տրանսպորտի ոլորտին
առնչվող այլ ծրագրերի հետ:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/
հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդային բյուջե

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Ընդամեն
2017
2018
2019 2020 2021
ը
1,800.0

1,200.0

3,000.0

1,800.0

1,200.0

3,000.0

1,800.0

1,200.0

3,000.0

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.
5.
6.
7.
8.
9.

Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/
Ծրագրի ծախսերը
հ
2017
2018
2019 2020 2021 Ընդամենը
1,200.0
1,800.0
3,000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
1,200.0
1,800.0
3,000.0
Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
1.

Տնտեսական հարաբերություններ

1,800.0

1,200.0

3,000.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/
Ծրագրի ծախսերը
հ
2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը
1,800.
1,200.
3,000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
0
0
այդթվում`
0.0
0.0
0.0
Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
1,800.0
1,200.0
3,000.0
Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
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ԾԱԽՍԵՐ, այդթվում`
1.1

1,800.0

1,200.0

3,000.0

Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից

1,800.0

1,200.0

3,000.0

- Տրանսպորտային սարքավորումներ
- Վարչական սարքավորումներ
- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

1,800.0

1,200.0

3,000.0

Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Շենքեր և շինություններ, որից

- Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում
- Շենքեր և շինությունների կառուցում
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

1.2
1.3
1.4

Այլ հիմնական միջոցներ
Պաշարներ
Բարձրարժեք ակտիվներ
Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում
- հող
- այլ չարտադրված ակտիվներ

Այն ծրագրերն ու միջոցառումները, որոնց համար չեն ներկայացվում հիմնավորումներ,
ունեն առաջնահերթ կարևորություն և ենթակա են պարտադիր կատարման:
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