ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հառիճ գյուղը Շիրակի մարզի դարերի պատմություն ունեցող համայնքներից է, որը նախկինում
կոչվել է Ղփչաղ: Հառիճ վերանվանվել է 1946 թվականին: Հառիճ գյուղը ունի 1400 տարվա
պատմություն: Գտնվում է ՀՀ Շիրակի մարզում, Արթիկի տարածքշրջանում, Արթիկ քազաքից 3-4
կմ հարավ-արևելք մարզկենտրոնից 22 կմ հեռավորության վրա: Նախկինում եղել է Երևանի
նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառի մեջ, Արագածի արևմտյան լանջին, սարավանդակի վրա`
ծովի մակարդակից 2020մ բարձրության վրա: Կլիման ցուրտ լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ,
հաստատուն ձնածածկույթով: Լինում են ուշեղ քամիներ հաճախակի են ձնաբուքերը և
սառնամանիքները: Ամառը տաք է համեմատաբար խոնավ:
Հառիճը հարուստ է պատմաճարտարապետական արժեքներով` հարավում գտնվում է
համեմատաբար խոշոր բրոնզեդարյան բնակատեղի` բաղկացած մի շարք մշակույթային
կառույցներից, որոնք պատկանում են մ.թ.ա 3-րդ հազարամյակից մինչև մ.թ. 10-րդ դարը:
Գյուղի տարածքում գտնվում է հին եկեղեցու, գերեզմանների, ավերակներ: Գյուղից մոտ 2 կմ
հյուսիս-արևմուտք` <Քարոտ հողեր> կոչվող դաշտում հայտնաբերվել են միջին բրոնզի դարի
դամբարաններ, խեցեղեն առարկաներ: Գյուղում գտնվում է միջնադարյան Հառիճի վանքը`
ամենահին շինությունը 7-րդ դարում կառուցված Ս. Գրիգոր եկեղեցին է: Նրան կից կան 13-րդ
դարում կառուցված երկհարկանի աղոթարաններ: Վանքի գլխավոր եկեղեցին կառուցել է Զաքարե
և Իվանե եղբայրների հրամանով 1201 թվականին, այն խաչաձև գմբետավոր մեծաչափ կառույց է:
Բնակավայրի հիմնադրումից ի վեր բնակչության հիմնական զբաղմունքը եղել և մնում
անասնապահությունը, հացահատիկային և կերային կուլտուրաների մշակությունը: Առանձին
տնտեսություններ զբաղվում են մեղվապահությամբ:
1960-ական թվականներից հետո համայնքի աշխատունակ բնակչության որոշակի մասը աշխատել է
Արթիկի գորգագործական արտադրամասում , Վակումային վառարանների արտադրական
ձեռնարկությունում, Արթիկտուֆ քարի արտադրության ձեռնարկությունում, շինարարական,
արտադրական և գյուղատնտեսական այլ կազմակերպություններում:
Սակայն գյուղատնտեսական և արդյունաբերական նշված ձեռնարկությունները ներկայումս չեն
գործում և համայնքի աշխատունակ բնակչության հիմնական մասը զբաղված է գյուղացիական
տնտեսությամբ, տուֆ քարի արտադրության և վերմշակման փոքր ձեռնարկություններում ու

արտագնա աշխատանքով: Վերջին 20 տարիների ընթացքում արտագնա աշխատանքի բերումով
համայնքից գաղթել են ավելի քան 20 ընտանիքներ:
Բնակավայրն իր զարգացումն հիմնականում ապրել է հետպատերազմյա ժամանակաշրջանում:
Գյուղում կառուցվել է ակումբ, գրադարան, բուժ. կետ, խանութներ, բաղնիք, կենցաղի տուն, բնակելի
տներ, անասնապահական և գյուղատնտեսական նշանակության տասնյակ օբյեկտներ: Կայուն
տնտեսական աճ է ունեցել Հառիճի սկզբնական շրջնում՝ կոլեկտիվ, ապա խորհրդային
տնտեսությունը: Այն աչքի է ընկել հատկապես հացահատիկի և մսի արտադրության բարձր
ցուցանիշներով:
Գյուղի վարելահողերի գերակշռող մասը լեռնատափաստանային սևահողեր են, որի ոռոգման,
պարարտացման և ագրոտեխնիկական կանոնների ճիշտ կիրառման դեպքում կարող է ապահովվել
հացահատիկի և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի կայուն և բարձր բերքատվություն:
Համայնքը բոլոր ժամանակներում մեծ կարևորություն է տվել սերունդների կրթության և
դաստիարակության հարցերին: Գյուղում գործում է 1400-ամյա դպրոցը: Իր գոյության տարբեր
դարաշրջաններում պատմագրել է բազմաթիվ նշանավոր անուններ: Այստեղ սովորել, աշխատատել ու
գործել են այնպիսի դեմքեր,ինչպիսիք են Հովհաննես Օձնեցի կաթողիկոսը/7-րդ դար/, Վարդան
Արևելցի, Սամուել ու Մխիթար Անեցի պատմիչները, Ավ. Իսահակյանը, Ղ. Աղայանը, Ù»Í »ñ·³Ñ³Ý
Կոմիտասը, ºñ»ÙÇ³ »ñ³Åßï³·»ïÁ և շատ ուրիշներ:
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)

2.2 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
Համայնքային խնդիրները լուծելու նպատակով համայնքում օրենքով սահմանված կարգով
ընտրված են համայնքի ավագանու հինգ անդամներ և համայնքի ղեկավար:
<Տեղական ինքնակառավարման մասին> և < Համայնքային ծառայության մասին> ՀՀ օրենքների
համաձայն ձևավորվել է համայնքի ղեկավարի աշխատակազմ հետևյալ կառուցվածքով.
Աղյուսակ 3. Հառիճ համայնքի աշխատակազմը
Հ/հ

1.

Պաշտոնի անվանումը
(համայնքային ծառայության պաշտոնների մասով
նաև՝ծածկագիրը)
Համայնքի ղեկավար

Հաստիքների
քանակը
1

Հաստիքային
միավորը
1

Պաշտոնային
դրույքաչափը
(ՀՀ դրամ)
172000

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
Աշխատակազմի քարտուղար (1.2-1)
1
1
Գլխավոր մասնագետ-ֆինանսիստ(2.3-1)
1
թափուր
Գլխավոր մասնագետ (2.3-2)
1
1
1-ին կարգի մասնագետ (3.2-1)
1
1
2-րդ կարգի մասնագետ (3.3-1)
1
թափուր
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
Գանձապահ
1
1
Համակարգչային օպերատոր
1
1
Աղբահանող բանվոր
1
1
Ընդամենը
9

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

99000
97000
97000
96000
92000

82000
92000
72752
727752

Հառիճ համայնքի ենթակայության տակ գործում են`
Աղյուսակ 4. <Հառիճի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն> ՀՈԱԿ
1
2
3
4
5

Հիմնարկի տնօրեն
Հաշվապահ
Դաստիարակ
Խոհարար
Դայակ, հավաքարար
Ընդամենը

1
1
1
1
1
5

1
0.5
1
0.75
0.5

72752
72752
86250
72752
72752
377258

1
1
1
0.75
0.75
0.25
0.61
0.75
0.5

72752
77904
74000
99000
83300
83300
83300
97000
97000
767556

1
0.75
0.75
0.75
0.75

78000
90270
90270
90270
83710

Աղյուսակ 5. <Հառիճի արվեստի դպրոց> ՀՈԱԿ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Հիմնարկի տնօրեն
Հաշվապահ
Հավաքարար
Փականագործ բանվոր
Մանկավարժ
Մանկավարժ
Մանկավարժ
Մանկավարժ
Մանկավարժ
Ընդամենը

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Աղյուսակ 6. <Մշակույթի տուն> ՀՈԱԿ
1
2
3
4
5

Հիմնարկի տնօրեն
Հաշվապահ
Գեղմասվար
Տնտեսվար էլեկտրիկ
Գրադարանավար

1
1
1
1
1

Ընդամենը

5

432520

Գույքի անվանումը

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Գյուղապետարանի շենք
Մշակույթի տուն
Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ß»Ýù
Խմելու ջրի ներտնտեսային
համակարգ
Գրադարանի գրքային ֆոնդ
Հուշարձան
Գերեզմանատուն
Ներհամայնքային
ճանապարհներ
Բուժ մանկաբարձական կետ
Գրասենյակային գույք և տեխ.
միջոցներ և սարքեր

Հառիճ

Չափի
միավոր
հատ
հատ
հատ
կմ

Քանակը

Տեխնիկական վիճակի բնութագիր

1
1
1

Ենթակա են նորոգման
Ենթակա է հիմնանորոգման
Ենթակա են նորոգման
Ենթակա է նորոգման

հատ

4000

հատ
հատ
կմ

1
1

25

30

Ենթարկված է ֆիզիկական
մաշվածության
Ենթակա է նորոգման
Ենթակա է նորոգման

հատ

1

Ենթակա է նորոգման

*

*

Բավարար

2.5 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Գյուղտնտեսության

բնագավառի

հիմնական

ու անասնապահությունն են: Ոռոգման ջրի

ճյուղերը

հացահատիկային

կուլտուրաների մշակությունն

բացակայության պատճառով համայնքը լուրջ ¹ժվարությունների առաջ է

կանգնած գյուղատնտեսական մթերքների կայուն արտադրություն կազմակերպելու հարցում:
Համայնքում կազմավորված են 399 գուղացիական տնտեսություններ, որոնց կողմից մշակվում է 262 հա վարելահող:
Դաշտավարության

բնագավառում

տնտեսությունները

հիմնականում

զբաղվում

են

ցորենի,

գարու,

կերային

մշակաբույսերի, մասամբ կարտոֆիլի, կաղամբի և բանջարա- բոստանային այլ կուլտուրաների արտադրությամբ:
Արտադրության

արդյունավետությունը

կախված

է

բնակլիմայական

բարենպաստ

պայմաններից:

Ցանկատարածությունները մշտապես վտանգված են երաշտով և կարկտահարությամբ: Հացահատիկային կուլտուրաների
միջին բերքատվությունը բնակլիմայական բարենպաստ պայմանների դեպքում կազմում է 25-30 ցենտներ:
ցրտահարության կամ կարկտահարության դեպքում կորուստը կազմում է 50-100%:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Աղյուսակ 7 Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործումը

Քանակը
/հա/

Հողատեսքի անվանումը
Ընդամենը գյուղտնտեսական նշանակության
հողեր, որից`
Վարելահող
Բազմամյա տնկարկներ
Խոտհարքներ
Արոտավայրեր
Այլ գյուղատնտեսական հողեր

2016թվական
Որից օգտագործվում է /հա/

4116.54

967

327.26
0.0
0.0
3094.36
694.92

327.26
0.0
0.0
667
0.0

Աղյուսակ 8.Հիմնական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների կառուցվածքը
2016 թվական
Քանակը
/հա/

Մեկ հեկտարից
ստացվող միջին բերքը
/բերքատվություն/
տոննա

%-ը
վարելահողերի
ընդհանուր
քանակի
նկատմամբ
/327.26հա/

Ընդամենը հացահատիկային
մշակաբույսեր, այդ թվում`

207

2.0

63.2

Ցորեն
Գարի

107
100

2.0
2.0

32.7
30.5

Ցանկատարածությունների
կառուցվածքը

1.

Երաշտի,

2.

3.

Այլ հացահատիկային մշակաբույսեր

0.0

0.0

0.0

Ընդամենը կերային մշակաբույսեր,
այդ թվում`

70

2.0

21.4

Կորնգան
Առվույտ

30
40

2.0
2.0

9.2
12.2

Ընդամենը բանջարաբոստանային
մշակաբույսեր, այդ թվում`

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

X
X
X
X

Կարտոֆիլ
Կաղամբ
Գազար
Բանջարաբոստանային այլ
մշակաբույսեր

4.

Այլ / ցել /

50.26

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

327.26

15.4

X

100.0

Աղյուսակ 9 Հիմնական մշակաբույսերի համախառն բերքը /բերքատվություն/
2016 թվական

Մշակաբույսի տեսակը
Հացահատիկ
Ցանկատարածքը /հա/
1 հեկտարի միջին բերքատվությունը /տոննա/
Համախառն բերքը/տոննա/
Կերային մշակաբույսեր
Ցանկատարածքը
1 հեկտարի միջին բերքատվությունը
Համախառն բերքը
Կարտոֆիլ
Ցանկատարածքը
1 հեկտարի միջին բերքատվությունը
Համախառն բերքը
Կաղամբ
Ցանկատարածքը
1 հեկտարի միջին բերքատվությունը
Համախառն բերքը
Բանջարաբոստանային այլ մշակաբույսեր
Ցանկատարածքը
1 հեկտարի միջին բերքատվությունը
Համախառն բերքը

207
2.0
540
70
2.0
140
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Աղյուսակ 10. Անասնագլխաքանակը
/գլուխ/
Գյուղատնտեսական կենդանիների տեսակները

01.01.2016Ã.

Խոշոր եղջերավոր անասուններ

730

որից՝ կովեր

314

Խոզեր

63

ոչխարներ և այծեր

430

թռչուններ

1786
32

մեղվաընտանիքներ

Աղյուսակ 11 Անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալները և անասունների մթերատվությունը
2016 թվական

Անասնապահական մթերքի տեսակը

Մթերատվությունը
Մեկ պայմանական գլուխ խոշորի մթերատվությունը, Ï·

100

1 կովի կաթնատվությունը /լիտր/

1200
2

1 ոչխարի բրդատվությունը /կգ/
1հավի ձվատվությունը /հատ/

150

1 մեղվաընտանիքի մթերատվությունը /կգ/

12.0

Արտադրության ծավալները
Մսի արտադրություն /տոննա/

15.5

Կաթի արտադրություն /տոննա/

400

Բրդի արտադրություն /տոննա/

1.0

Ձվի արտադրություն /հազ. հատ/

200

Մեղրի արտադրություն /Ï·/

750

Աղյուսակ 12.Համայնքում առկա գյուղատնտեսական մեքենաներ ու գործիքներ
Գյուղատնտեսական մեքենաների ու գործիքների

Չափի

անվանումը

միավոր

Քանակը

Թրթուրավոր տրակտոր

հատ

4

Անվավոր տրակտոր

հատ

7

Հացահատրկային կոմբայն

հատ

-

Խոտհնձիչ կոմբայն

հատ

2

Բեռնատար ավտոմեքենա

հատ

18

Տրակտորային կցասայլ

հատ

4

Գութան

հատ

4

Կուլտիվատոր

հատ

4

Շարքացան

հատ

2

Հակավորող մեքենա

հատ

2

Կերամանրիչ մեքենա

հատ

1

Գյուղտնտեսական մեքենաներն ու մեխանիզմները բարոյապես ու ֆիզիկապես մաշված են, կա պահեստամասերի մեծ
պահանջարկ:

2.6 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մինչև 1990 թվականը համայնքի աշխատունակ բնակչության 20 տոկոսը զբաղվածություն են ունեցել §ԱñÃÇÏïáõý¦,
§îáõý³µÉáÏÝ»ñÇ¦ ձեռնարկոõթյունում:
Ներկայումս համայնքի ïարածքում գործում են տուֆ քարի արտադրության և Ë³ñ³ÙÇ վերամշակման ընդամենը 1
ընկերություն, որի գործունեությունը արտադրական թույլ կարողությունների պատճառով ունի սեզոնային բնույթ: Քարի
արտադրությունում և վերամշակման արտադրամասում համայնքից զբաղված են ընդամենը 15 մարդ:
Համայնքում առկա է

տուֆ քարի մեծ պաշարներ: Անհրաժեշտ ներդրումներ կատարելու

դեպքում տուֆ քարի

արտադրությունը և վերամշակումը կարող է զարգանալ և զբաղվածություն ապահովել ինչպես ՀաéÇ×ի, այնպես էլ
հարևան համայնքների աշխատունակ բնակչության համար:

Համայնքում կարող է զարգանալ նաև գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակաման ճյուղը /մսամթերքի և կաթի
վերամշակում/:

2.7 Ð²Ü¶êîÆ ¶àîÆÜºð, ¼´àê²Ú¶ÆÜºð, Ê²Ô²Ðð²ä²ð²ÎÜºð, ´²Î²ÚÆÜ î²ð²ÌøÜºð

Հառիճ համայնքը ունի բազմաթիվ պատմամշակութային արժեքներ, որի շնորհիվ կաելի է զարգացնել
զբոսաշրջությունը.
-

5,7,12-րդ դարերի եկեղեցին, այժմ գործում է Թրբանճյանի անվան Հառիճավանքի հոգևոր
ընծայարանը, որտեղ սովորում են շուրջ 40 սաներ:

-

Ժայռի վրա կառուցված մատուռ

-

Բրոնզեդարյան բնակատեղի, որը պատկանում է մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակից մինչև մ.թ. 10-րդ դարը:

-

Բազմաթիվ խաչքարեր

-

Ժամանակաշրջանի արձաններ

-

1941-1945 թթ Հայրենական մեծ պատերազմում զոհված հուշարձանը

-

Ունի մեծ քանակության բնական աղբյուրներ / Թագավորական գոլ, /

2.8 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքն ունի հանրակրթական մեկ դպրոց ¨ Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ:
1988Ã-Ç »ñÏñ³ß³ñÅÇó íÃ³ñ³ÛÇÝ ¹³ñÓ³Í Ý³ËÏÇÝ ¹պրոց³Ï³Ý ß»ÝùÇ ÷áË³ñ»Ý 1993 թվականին

Ñ³å×»å

Ï³éáõóí»ó Ýáñ ¹åñáó³Ï³Ý ß»Ýù: Æñ å³ñ½, ³Ýßáõù, Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ½áõñÏ ¨ ³ÝÙËÇÃ³ñ
íÇ×³ÏáõÙ

·ïÝíáÕ

ß»ÝùÁ

ãáõÝÇ

ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñ, Ù³ñ½³¹³ÑÉÇ×:

ì»ñçÇÝ

ï³ñÇÝ»ñÇÝ

Ï³ï³ñí»É

¿ Ù³ëÝ³ÏÇ

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ:
Դպրոցն ունի 23 - մանկավարժ և 4 սպասարկող անձնակազմ, մանկավարժներից

23-ն ունեն բարձրագույն կրթություն:

Աշակերտների բաշխումն ըստ դասարանների

N

Աշակերտների թիվը

Դպրոցում ընդգրկված աշակերտների
թիվը ըստ տարիքային խմբերի
Մինչև 3-4 տարեկան

1.

Üախա¹åñáó³Ï³Ý
áõëáõÙÝ³Ï³Ý

40

5-6 տարեկան

Տղա

Աղջիկ

Տղա

Աղջիկ

10

8

13

9

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ
2.

3.

4.

Տարրական դպրոց
/1-4-րդ
դասարաններ/
Միջին դպրոց /5-9րդ դասարաններ/
Ավագ դպրոց /1012-րդ
դասարաններ/
Ընդամենը

Մինչև 7 տարեկան
46

7 տարեկանից բարձր

Տղա

Աղջիկ

Տղա

Աղջիկ

9

8

16

13

Տղա

Աղջիկ

18

21

Տղա

Աղջիկ

21

12

9

146

78

68

39

23

Մանկավարժների թիվը

ՀամայնքÁ áõÝÇ մշակույթի տուն ¨ համայնքային կենտրոն: ê³Ï³ÛÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ïáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ³ÝÙËÇÃ³ñ
íÇ×³ÏáõÙ, ãáõÝÇ

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý

Ï³ÑáõÛù ¨

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ: î³ÝÇùÁ

·ïÝíáõÙ

³ÝÙËÇÃ³ñ

íÇ×³ÏáõÙ:

Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ÓÙé³ÝÁ ³ÝóÏ³óÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ñ³Ý·ÇëïÝ áõ ³½³ï Å³Ù³Ý³ÏÁ:

2.9 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքի բնակչության առողջապահական սպասարկումն իրականացվում է ԱñÃÇÏÇ առողջության կենտրոնի, և
համայնքի բուժ. մանկաբարձական կետի միջոցով:Աշխատում է 1 բուժ քույր: Համայնքի բուժ. մանկաբարձական կետը
մասնակի նորոգվել է 2005 թվականին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան <<ՆՈՎԱ>> ծրագրի աջակցությամբ և
համայնքի կողմից կատարված ներդրումների շնորհիվ:

2.10 ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքում շրջակա բնական միջավայրի պահպանության առումով առաջնային խնդիր է համայնքի սան
մաքրումը:
Համայնքում բնության և շրջակա բնական միջավայրի պահպանության բնագավառում անհրաժեշտ է իրականացնել
հետևյալ միջոցառումները՝









Ավելացնել գյուղի կանաչապատ տարածքները,
բարեկարգել զբոսայգիները,
կառուցել կենտրոնացված աղբավայր,
աղբի նախնականտեսակավորման համար փողոցներում տեղադրել աղբամաններ,
համայնքի փողոցներում իրականացնել ծառատունկ,
ավելացնել համայնքի կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքները,
ներգրավել համայնքի բնակչությանը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում՝
հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ պարբերաբար անցկացվող

սեմինարների, դասընթացների, տեսագովազդների, ցուցանակների և հանրային իրազեկման այլ
միջոցներով:

4. ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
Հառիճը
գալիք 2017-2021թթ. Ընթացքում նախատեսվում է սերտորեն համագործակցել պետության, միջազգային
կազմակերպությունների, մասնավոր սեկտորի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ:

Պետության կողմից ներդրումներ ապահովելո նպատակով համայնքը նախատեսում է
համագործակցել
ՀՀ
Շիրակի
մարզպետարանի
կառուցվածքային
և
առանձնացված
ստորաբաժանումների հետ ՝հետևյալ ծրագրերի իրականացման նպատակով.

 Գյումրի քաղաքի հետ, որը համարվում է տարածաշրջանային կենտրոն,
մշտական
հասարակական
տրանսպորտային
հաղորդակցության
կազմակերպում
և
ապահովում՝
համագործակցությաններ գրավելով մասնավոր տրանսպորտային կազմակերպությունների:
 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացում, ինչ ըենթադրում է, օրինակ պարարտանյութերի,
սերմացուների
տրամադրում,
գյուղմթերքների
իրացման,
գյուղտեխնիկայի
ձեռքբերման
հնարավորությունների ստեղծում, խորհրդատվության տրամադրում և այլ միջոցառումներ:
 Պետական պատվերի շրջանակներում կրթության, առողջապահության և սոցիալական
պաշտպանության ոլորտներում բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցում:
 Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն իրազեկում, համայնքի
գործողությունների պլանի կազմում և իրականացում, կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում
և իրականացում, պատսպարանների և թաքստոցների կառուցում:

- Î³åÇï³É í»ñ³Ýոñá·Ù³Ý ¨ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏը, Ùß³ÏáõÛÃÇ ß»Ýùը, µ³Ï³ÛÇÝ
ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ.
-·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ëáóÇ³É³å»ë ³Ý³å³Ñáí և Í³Ûñ³Ñ»Õ ³Õù³ï µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ ïáÏáëÁ,
ó³Íñ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
- Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ
-խմելու ջրի ներտնտեսային ցանցի քայքայվածությունը
-Երիտասարդ ընտանիքների արտահոսքը համայնքից
-հակակարկտային կայանների բացակայոթյունը



Տուֆ քարի, շիրարարական ավազի առկայություն



Աշխարհագրական դիրք



Պատմամշակույթային առկայություն



Խմելու ջրի առկայություն



Գյուղի վարչական տարածքի 60 %-áí ·³½³ýÇÏ³óí³Í ¿:



²éÏ³ »Ý Ñ»éáõëï³Ï³Û³ÝÁ, Ñ»é³Ëáë³Ï³åÁ, µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ 3 ûå»ñ³ïáñ, ³é¨ïñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ:


























Ոռոգման çñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ
Կոյուղաջրերի հեռացման ցանցի բացակայությունը
Երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը համայնքից
Բնակչության ցածր պայմանները





Գյուղը Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ×³Ý³å³ñÑáí µ³ñ»É³í»É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ëáóÇ³ÉïÝï»ë³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ý·ëïÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, համայնքը ¹³ñÓÝ»É µ³ñ»Ï»óÇÏ ¨ ÙñóáõÝ³Ï:

























Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի
բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու
վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ
Ըստ ամենայնի խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական
զարգացման հետ
Պահպանել համայնքի ճարտարապետության արդի ոճը, բացառել ինքնակամ շինարարությունը
և ապօրինի հողազավթումները
Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների,
հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները
և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`նպաստելով
համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը
Սերտորեն համագործակցել համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության,
լրատվամիջոցների և գործարարների հետ
Նպաստել համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական
ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն ու գյուղատնտեսությունը
Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը՝ ընդլայնելով մատուցվող հանրային
ծառայությունների որակն ու շրջանակը
Համայնքի զարգացման 2017-2021թթ. հնգամյա ծրագրի հիմնական նպատակններն են՝
Ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներհամայնքային ճանապարհներ և փողոցներ
Բարելավել համայնքապետարանի և վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքային և
գույքային պայմանները
Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը
Բարելավել խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայությունների որակը
Ունենալ մաքուր շրջակա միջավայրով համայնք՝ չխախտելով բնության և շրջակա միջավայրի
սանիտարահիգենիկ վիճակը, խուսափել հիվանդություններից և համաճարակներից
Համայնքը դարձնել ավելի հետաքրքիր, հրապուրիչ և հարմարավետ զբոսաշրջիկների համար
Ունենալ բազմաֆունկցիոնալ կանգառներ
Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը
Համայնքի բնակիչներին և զբոսաշրջիկներին ապահովել նրանց հանգստի կազմակերպման,
շփումների ապահովման հաճելի պայմաններով
Ունենալ բարեկարգ և մարմնամարզական գործիքներով հագեցած գործող սպորտային
ենթակառուցվածքներ
Ունենալ բարեկարգ զբոսայգիներ
Ստեղծել համայնքում հանդիսություններ կազմակերպելու բավարար պայմաններ
Արդյունավետ օգտագործել ոռոգման ջրի պաշարները




Նպաստել գյուղատնտեսական աշխատանքների հեշտացմանը՝
դաշտամիջյան ճանապարհներ
Նպաստել կենդանիների մթերատվության բարձրացմանը












ունենալով

հարթեցված




















Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

1.

2.

3.

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

Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդային բյուջե
Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Այլ պետությունների համայնքներից
- Միջազգային կազմակերպություններից
Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ
- Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ
- ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ
Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
20
2017
2018
2019
2020
Ընդամենը
21
10000.0 10000.
5000.0
25000.0
0
2000.0
2000.0
1000.0
5000.0
2000.0
2000.0
1000.0
5000.0
8000.0

8000.0

4000.0

20000.0

8000.0

8000.0

4000.0

20000.0

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
Ընդամեն
2017
2018
2019
2020
2021
ը
10000.0 10000.0
5000.0
25000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
2000.0
2000.0
1000.0
5000.0
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից

- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ
1.2

Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,
որից

- Գործառն. և բանկային ծառայությունների
ծախսեր
- Էներգետիկ ծառայություններ
- Կոմունալ ծառայություններ

- Կապի ծառայություններ
- Ապահովագրական ծախսեր
- Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն
- Ներքին գործուղումներ
- Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր
- Այլ տրանսպորտային ծախսեր
- Վարչական ծառայություններ
- Համակարգչային ծառայություններ
- Գյուղատնտեսական ապրանքներ
- Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր
- Տրանսպորտային նյութեր
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական
նյութեր
- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր
- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր
- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Բ.
1.1

Տոկոսավճարներ
Սուբսիդիաներ, այդ թվում
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.ին
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային)
կազմակերպություններին
Դրամաշնորհներ, այդ թվում
- Ընթացիկ դրամաշնորհներ
- Կապիտալ դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ
- Սոցիալական ապահովության նպաստներ
- Սոցիալական օգնության նպաստներ
- Կենսաթոշակներ
Այլ ծախսեր
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական
(հասարակական) կազմակերպություններին
- Այլ ծախսեր
- Պահուստային միջոցներ
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
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

2000.0

2000.0

1000.0

5000.0

2000.0

2000.0

1000.0

5000.0

2000.0

2000.0

1000.0

5000.0

- հող
- այլ չարտադրված ակտիվներ










Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/հ
1.

2.

3.

4.

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդային բյուջե
Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Այլ պետությունների համայնքներից
- Միջազգային կազմակերպություններից
Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ
- Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ
- ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ
Պետական բյուջեից վարկ

2017

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
2000.0
1000.0
2000.0
1000.0
6000.0
2000.0
1000.0
2000.0
1000.0
6000.0
2000.0
1000.0
2000.0
1000.0
6000.0

5.
6.
7.
8.
9.

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

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
Ընդամեն
2017
2018
2019
2020
2021
ը
2000.0
1000.0
2000.0
1000.0
6000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
2000.0
1000.0
2000.0 1000.0 6000.0
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից

- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ
1.2

Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,
որից

- Գործառն. և բանկային ծառայությունների
ծախսեր
- Էներգետիկ ծառայություններ
- Կոմունալ ծառայություններ
- Կապի ծառայություններ
- Ապահովագրական ծախսեր
- Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն
- Ներքին գործուղումներ
- Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր
- Այլ տրանսպորտային ծախսեր
- Վարչական ծառայություններ
- Համակարգչային ծառայություններ
- Գյուղատնտեսական ապրանքներ
- Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր
- Տրանսպորտային նյութեր
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական
նյութեր
- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր
- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր
- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր
1.3
1.4

1.5

1.6

Տոկոսավճարներ
Սուբսիդիաներ, այդ թվում
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.ին
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային)
կազմակերպություններին
Դրամաշնորհներ, այդ թվում
- Ընթացիկ դրամաշնորհներ
- Կապիտալ դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ
- Սոցիալական ապահովության նպաստներ
- Սոցիալական օգնության նպաստներ
- Կենսաթոշակներ

2000.0

1000.0

2000.0

1000.0

6000.0

1.7

Բ.
1.1

Այլ ծախսեր
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական
(հասարակական) կազմակերպություններին
- Այլ ծախսեր
- Պահուստային միջոցներ
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
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








Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2017
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
2000.0 2000.0 1000.0
5000.0

1.

2.

3.

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

Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդային բյուջե
Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Այլ պետությունների համայնքներից
- Միջազգային կազմակերպություններից
Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ
- Պետական բյուջեից նպատակային
հատկացումներ
- ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ
Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

2000.0
2000.0

2000.0
2000.0

1000.0
1000.0

5000.0
5000.0

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
2000.0
2000.0 1000.0
5000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
2000.0
2000.0 1000.0
5000.0
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից

- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ
1.2

Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,
որից

- Գործառն. և բանկային ծառայությունների
ծախսեր
- Էներգետիկ ծառայություններ
- Կոմունալ ծառայություններ
- Կապի ծառայություններ
- Ապահովագրական ծախսեր
- Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն
- Ներքին գործուղումներ
- Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր
- Այլ տրանսպորտային ծախսեր
- Վարչական ծառայություններ
- Համակարգչային ծառայություններ
- Աշխատակազմի մասնագ. զարգ.
ծառայություններ
- Տեղեկատվական ծառայություններ
- Կառավարչական ծառայություններ
- Կենցաղային և հանրային սննդի
ծառայություններ
- Ներկայացուցչական ծախսեր

2000.0

2000.0

1000.0

5000.0

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ
- Մասնագիտական այլ ծառայություններ
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և
պահպանում
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և
պահպանում
- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ
- Գյուղատնտեսական ապրանքներ
- Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր
- Տրանսպորտային նյութեր
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական
նյութեր
- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր
- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր
- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Բ.
1.1

Տոկոսավճարներ
Սուբսիդիաներ, այդ թվում
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.ին
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային)
կազմակերպություններին
Դրամաշնորհներ, այդ թվում
- Ընթացիկ դրամաշնորհներ
- Կապիտալ դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ
- Սոցիալական ապահովության նպաստներ
- Սոցիալական օգնության նպաստներ
- Կենսաթոշակներ
Այլ ծախսեր
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական
(հասարակական) կազմակերպություններին
- Այլ ծախսեր
- Պահուստային միջոցներ
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
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

2000.0

2000.0

1000.0

5000.0

- այլ չարտադրված ակտիվներ









Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/հ

1.

2.

3.

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդային բյուջե
Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Այլ պետությունների համայնքներից
- Միջազգային կազմակերպություններից
Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ
- Պետական բյուջեից նպատակային
հատկացումներ

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
201
2017
2018
2020
2021
Ընդամենը
9
5000.0
5000.0
10000.0

5000.0

5000.0

10000.0

5000.0

5000.0

10000.0

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

- ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ
Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
5000.0 5000.0
10000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից

- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ
1.2

Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,

- Գործառն. և բանկային ծառայությունների
ծախսեր
- Էներգետիկ ծառայություններ
- Կոմունալ ծառայություններ
- Կառավարչական ծառայություններ
- Կենցաղային և հանրային սննդի
ծառայություններ
- Ներկայացուցչական ծախսեր
- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ
- Մասնագիտական այլ ծառայություններ
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և
պահպանում
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և
պահպանում
- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ
- Գյուղատնտեսական ապրանքներ
- Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր
- Տրանսպորտային նյութեր
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական
նյութեր
- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր
- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր
- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր
1.3
1.4

1.5

1.6

Տոկոսավճարներ
Սուբսիդիաներ, այդ թվում
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային)
կազմակերպություններին
Դրամաշնորհներ, այդ թվում
- Ընթացիկ դրամաշնորհներ
- Կապիտալ դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ
- Սոցիալական ապահովության նպաստներ

1.7

Բ.
1.1

- Սոցիալական օգնության նպաստներ
- Կենսաթոշակներ
Այլ ծախսեր
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական
(հասարակական) կազմակերպություններին
- Այլ ծախսեր
- Պահուստային միջոցներ
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








5000.0

5000.0

10000.0

5000.0

5000.0

10000.0



Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի եկամուտները
Հ/հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

2017

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019 2020 2021 Ընդամենը
2000.0
2000.0

1.

2.

3.

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

Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդային բյուջե
Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Այլ պետությունների համայնքներից
- Միջազգային կազմակերպություններից
Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ
- Պետական բյուջեից նպատակային
հատկացումներ
- ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ
Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

2000.0
2000.0

2000.0
2000.0

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
2000.0
2000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
2000.0
2000.0
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից

- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ
1.2

Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,

- Գործառն. և բանկային ծառայությունների
ծախսեր
- Էներգետիկ ծառայություններ
- Կոմունալ ծառայություններ
- Կառավարչական ծառայություններ
- Կենցաղային և հանրային սննդի
ծառայություններ
- Ներկայացուցչական ծախսեր
- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ
- Մասնագիտական այլ ծառայություններ
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և
պահպանում
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և
պահպանում
- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ
- Գյուղատնտեսական ապրանքներ
- Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր
- Տրանսպորտային նյութեր
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական
նյութեր
- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր
- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր
- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

2000.0

2000.0

1.3
1.4

Տոկոսավճարներ
Սուբսիդիաներ, այդ թվում
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային)
կազմակերպություններին
Դրամաշնորհներ, այդ թվում
- Ընթացիկ դրամաշնորհներ
- Կապիտալ դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ
- Սոցիալական ապահովության նպաստներ
- Սոցիալական օգնության նպաստներ
- Կենսաթոշակներ
Այլ ծախսեր
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական
(հասարակական) կազմակերպություններին
- Այլ ծախսեր
- Պահուստային միջոցներ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Շենքեր և շինություններ, որից

1.5

1.6

1.7

Բ.
1.1

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

Հ/հ

I.
1
1.1

1.2

Աղյուսակում Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. բյուջեների մուտքերի
կանխատեսումը
հազար դրամ
2015թ.
2016թ.
2017թ.
2018թ.
2019թ.
2020թ.
2021թ.
Մուտքերի անվանումը
կանխ.
փաստ. փաստ.
նախ.
կանխ.
կանխ.
կանխ.
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ`
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)*
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
(1+2+3)*
ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ
Գույքային հարկեր անշարժ
գույքից
Գույքահարկ շենքերի և
շինությունների համար
Հողի հարկ
Գույքային հարկեր այլ գույքից

39515.1

35943.7

35664.5

38747.7

41120.7

42007.0

40960.0

33848.3

34235

35203.3

38297.7

40720.7

41575.0

40510.0

3122.7

2900.4

2840.3

2847.7

2920.7

3025.0

3210.0

1444.3

1354.7

1306.3

1335.7

1350.7

1395.0

1460.0

35.7

35.7

35.7

35.7

35.7

45.0

60.0

1408.6
1573.4

1319.0
1440.7

1270.0
1422.0

1300.0
1400.0

1315.0
1450.0

1350.0
1500.0

1400.0
1600.0

1.3

1.4

1.5

2
2.1
2.2
2.3
ա)

բ)
գ)

դ)

2.4
ա)

Գույքահարկ
փոխադրամիջոցների համար
Ապրանքների օգտագործման
կամ գործունեության
իրականացման թույլտվության
վճարներ
Տեղական տուրքեր
Ապրանքների
մատակարարումից և
ծառայությունների մատուցումից
այլ պարտադիր վճարներ
Պետական տուրքեր
Այլ հարկային եկամուտներ
Այլ հարկերից և պարտադիր
վճարներից կատարվող
մասհանումներ
Հողի հարկի և գույքահարկի գծով
համայնքի բյուջե վճարումների
բնագավառում բացահայտված
հարկային օրենսդրության
խախտումների համար
հարկատուներից գանձվող
տույժեր և տուգանքներ, որոնք
չեն հաշվարկվում այդ հարկերի
գումարների նկատմամբ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ
Ընթացիկ արտաքին
պաշտոնական դրամաշնորհներ
Կապիտալ արտաքին
պաշտոնական դրամաշնորհներ
Ընթացիկ ներքին պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Պետական բյուջեից
ֆինանսական համահարթեցման
սկզբունքով տրամադրվող
դոտացիաներ
Պետական բյուջեից
տրամադրվող այլ դոտացիաներ
Պետական բյուջեից
տրամադրվող նպատակային
հատկացումներ
(սուբվենցիաներ)
ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից
ընթացիկ ծախսերի
ֆինանսավորման նպատակով
ստացվող պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Կապիտալ ներքին
պաշտոնական դրամաշնորհներ
Պետական բյուջեից կապիտալ
ծախսերի ֆինանսավորման
նպատակային հատկացումներ
(սուբվենցիաներ)

1573.4

1440.7

1422.0

1400.0

1450.0

1500.0

1600.0

105.0

105.0

112.0

112.0

120.0

130.0

150.0

105.0

105.0

112.0

112.0

120.0

130.0

150.0

28829.6

29183.1

30268.2

33000.0

35000.0

35500.0

34000.0

28029.6

29183.1

30268.2

33000.0

35000.0

35500.0

34000.0

27526.2

29183.1

30268.2

31000.0

32000.0

32500

33000.0

2000.0

3000.0

3000.0

1000.0

503.4

800.0

800.0

բ)

3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ
ծախսերի ֆինանսավորման
նպատակով ստացվող
պաշտոնական դրամաշնորհներ
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ*
Տոկոսներ
Շահաբաժիններ
Գույքի վարձակալությունից
եկամուտներ
Համայնքի սեփականություն
համարվող հողերի
վարձակալության
վարձավճարներ
Համայնքի վարչական
տարածքում գտնվող պետական
սեփականություն համարվող
հողերի վարձակալության
վարձավճարներ
Համայնքի վարչական
տարածքում գտնվող պետության
և համայնքի սեփականությանը
պատկանող հողամասերի
կառուցապատման իրավունքի
դիմաց գանձվող վարձավճարներ
Այլ գույքի վարձակալությունից
մուտքեր
Համայնքի բյուջեի եկամուտներ
ապրանքների
մատակարարումից և
ծառայությունների
մատուցումից, այդ թվում
Պետության կողմից ՏԻՄ-երին
պատվիրակված
լիազորությունների
իրականացման ծախսերի
ֆինանսավորման համար
պետական բյուջեից ստացվող
միջոցներ
Վարչական գանձումներ
Տեղական վճարներ
Համայնքի վարչական
տարածքում ինքնակամ
կառուցված շենքերի,
շինությունների
օրինականացման համար
վճարներ
Օրենքով սահմանված
դեպքերում համայնքային
հիմնարկների կողմից առանց
տեղական տուրքի գանձման
մատուցվող ծառայությունների
կամ կատարվող
գործողությունների դիմաց
ստացվող (գանձվող) վճարներ
Մուտքեր տույժերից,
տուգանքներից

2339.0

2151.5

2094.8

2450.0

2800.0

3050.0

3300.0

2339.0

2151.5

2094.8

2450.0

2800.0

3050.0

3300.0

790.0

651.0

594.8

650.0

700.0

800.0

900.0

1069.0

1020.5

1020.0

1320.0

1620.0

1750.0

1900.0

480.0

480.0

480.0

480.0

480.0

500.0

500.0

3.7
3.8
3.9

II.

1

2
3
4

III.

Ա.

Վարչական
իրավախախտումների համար
ՏԻՄ-երի կողմից
պատասխանատվության
միջոցների կիրառումից
եկամուտներ
Մուտքեր համայնքի բյուջեի
նկատմամբ ստանձնած
պայմանագրային
պարտավորությունների
չկատարման դիմաց գանձվող
տույժերից
Ընթացիկ ոչ պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Կապիտալ ոչ պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Այլ եկամուտներ*
Համայնքի գույքին պատճառած
վնասների փոխհատուցումից
մուտքեր
Վարչական բյուջեի
պահուստային ֆոնդից ֆոնդային
բյուջե կատարվող
հատկացումներից մուտքեր
Օրենքով և իրավական այլ
ակտերով սահմանված`
համայնքի բյուջեի մուտքագրման
ենթակա այլ եկամուտներ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ
ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)
Հիմնական միջոցների
իրացումից մուտքեր
Անշարժ գույքի իրացումից
մուտքեր
Շարժական գույքի իրացումից
մուտքեր
Այլ հիմնական միջոցների
իրացումից մուտքեր
Պաշարների իրացումից մուտքեր
Բարձրարժեք ակտիվների
իրացումից մուտքեր
Չարտադրված ակտիվների
իրացումից մուտքեր
Հողի իրացումից մուտքեր
Ոչ նյութական չարտադրված
ակտիվների իրացումից մուտքեր
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ
ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ
ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ)
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)
ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)

357.0
357.0

357.0

1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Արժեթղթեր
-թողարկումից և
տեղաբաշխումից մուտքեր
-հիմնական գումարի մարում
Վարկեր
-վարկերի ստացում
-ստացված վարկերի հիմնական
գումարի մարում
Փոխատվություններ
-բյուջետային
փոխատվությունների ստացում
-ստացված փոխատվությունների
գումարի մարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Բաժնետոմսեր և կապիտալում
այլ մասնակցություն
-համայնքային սեփականության
բաժնետոմսերի և կապիտալում
համայնքի մասնակցության
իրացումից մուտքեր
-իրավաբանական անձանց
կանոնադրական կապիտալում
պետական մասնակցության,
պետական սեփականություն
հանդիսացող անշարժ գույքի
(բացառությամբ հողերի), այդ
թվում` անավարտ
շինարարության օբյեկտների
մասնավորեցումից առաջացած
միջոցներից համայնքի բյուջե
մասհանումից մուտքեր
-բաժնետոմսեր և կապիտալում
այլ մասնակցություն ձեռքբերում
Փոխատվություններ
-նախկինում տրամադրված
փոխատվությունների դիմաց
ստացվող մարումներից մուտքեր
-փոխատվությունների
տրամադրում
Համայնքի բյուջեի միջոցների
տարեսկզբի ազատ մնացորդը
Համայնքի բյուջեի ֆոնդային
մասի ժամանակավոր ազատ
միջոցների տրամադրում
վարչական մաս
Համայնքի բյուջեի ֆոնդային
մասի ժամանակավոր ազատ
միջոցներից վարչական մաս
տրամադրված միջոցների
վերադարձ ֆոնդային մաս
Համայնքի բյուջեի հաշվում
միջոցների մնացորդները
հաշվետու
ժամանակահատվածում

666.8

1708.7

461.2

450.0

400.0

432.0

450.0

666.8

1708.7

461.2

450.0

400.0

432.0

450.0

Բ.
1
1.1

1.2

1.3

որից` ծախսերի
ֆինանսավորմանը չուղղված
համայնքի բյուջեի միջոցների
տարեսկզբի ազատ մնացորդի
գումարը
ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Արժեթղթեր
-թողարկումից և
տեղաբաշխումից մուտքեր
-հիմնական գումարի մարում
Վարկեր
-վարկերի ստացում
-ստացված վարկերի հիմնական
գումարի մարում
Փոխատվություններ
-փոխատվությունների ստացում
-ստացված փոխատվությունների
գումարի մարում

5.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ
ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Աղյուսակ1 ՀԾՀԾ-ում ընդգրկելու համար առաջարկվող ծրագրերի ցանկ
Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի ընդհանուր
արժեքը
(հազ. դրամ)

ՏԻՄ-երի լիազորություններ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Աղյուսակ2 Բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

6. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ (ՇԵՆՔԵՐԻ,
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ / ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ

Աղյուսակ4 Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շենքերի, շինությունների, հողամասերի) կառավարման
հնգամյա ծրագիրը, 2017-2021թթ.

Հ/հ

Շենքի,շինո
ւթյան
հողամասի
անվանում

Հասցեն

1.

Հողամասեր

Հառիճ

120.54 հա

2.

Արոտներ

Հառիճ

485.84 հա

Հառիճ

327.26 հա

3.

Վարելահողե
ր

Տարածքը /
մակերեսը/
քանակը

Վիճ
ակի
գնահ
ատա
կանը

Այլ
բնութագրիչն
եր
Համայնքի
սեփականությո
ւն
Համայնքի
սեփականո
ւթյուն
Համայնքի
սեփականությ
ուն

2017

2018

2019

2020

2021

120.54
հա

120.54
հա

120.54
հա

120.54
հա

120.54
հա

485.84
հա

485.84
հա

485.84
հա

485.84
հա

485.84
հա

327.26
հա

327.26
հա

327.26
հա

327.26
հա

327.26
հա

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






