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Երկար տարիների անձնանվեր և փաստացի կատարված աշխատանքները լիարժեք առիթ են
ստեղծում ասելու այն, որ «ասվածը արված է»: 20տարիների ընթացքում ամեն վարկյան
ազգաբնակչության խնդիրներով և հոգսերով ապրելը , յուրաքանչուր բնակչի խոսքը լսելի
դարձնել և յուրաքանչուր կատարվելիք աշխատանքի համախմբված կատարում այսօր դարձել է
տեսանելի և ստացել իր բացառիկ գնահատականը: Ստացված և գնահատված աշխատանքն է ,
որ առաջացնում է ոգևորություն, նոր մտքերի հղում և ավելիին հասնելու ձգտում , այս միտումով
է հավաքագրվում յուրաքանչուր խնդիր և տրվում դրանց ակնհայտ լուծումներ: Սակայն այս
ամենի հետ մեկտեղ ակտիվ զարգացող աշխարհի շեմին անհրաժեշտ է ամենօրյա լրջագույն
աշխատանք, իրազեկվացություն և իմաստություն համայնքում առակա խնդիրները
հաղթահարելու համար:
Ուստի հնգամյա ծրագիրը հանդիսանալու է յուրաքանչուրիս համար հինգ տարիների
ընթացքում որպես աշխատանքային ուղեցույց:
2
Մեղրաշենի գյուղական համայնքի ղեկավար Հունան Պետրոսյան

Ներածություն
Հնգամյա զարգացման ծրագիրը լրամշակվել է 2012-2016թվականների համար
կազմված քառամյա ծրագրի հիման վրա : Վերջինս ենթարկվել է վերընտիր
համայնքապետի, նորընտիր ավագանու անդամների և համայնքի բնակչության
մանրամասն քնարկմանը: Առանձնացվել են կատարված աշխատանքները և տրվել
գնահատական: Առանձնացվել են նաև չկատարվածները և տրվել վերլուծություն
առաջացած խոչընդոտների վերաբերյալ և նորացված հաշվարկներով զետեղվել
հնգամյա զարգացման ծրագրում (այսուհետ ՀՀԶԾ): Ծրագիրի կազմման հիմքում
ընկած է նաև 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, ինչպես նաև
մշակվելէ՝ հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված՝տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություններն ու
լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում),
ՀԶՀԾ-ի մշակման և կառավարման վերաբերյալ համապատասխան հոդվածների
դրույթները, ինչպես նաև` «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում»
հասարակական կազմակերպության կողմից մշակված և ՀՀ տարածքային
կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից 2014
թվականին հավանության արժանացած «Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի
մշակման և կառավարման մեթոդաբանությունն» և նույն կազմակերպության
կողմից 2016 թվականին «Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի մշակման և
կառավարման մեթոդաբանության» կիրառման» ուղեցույցի1 մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները և ծրագրային հիմքերը: ՀՀԶԾ-ն իրենից ներկայացնում
է համայնքի ընդհանուր նկարագրության և ուսումնասիրման , այդ
ուսումնասիրությունից ելնելով սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերլուծության ,
վերլուծության արդյունքում ի հայտ եկած հիմնախնդիրների բացահայտման,
տնտեսական և մարդկային ռեսուրսների գնահատման և զարգացման նպատակով
կատարվելիք քայլերի ամբողջությունն արտահայտող փաստաթուղթ , որը
նախատեսվում է առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում համայնքի խնդիրների
արդյունավետ լուծումը և նպատակային բյուջետավորման գործընթացի
իրականացումը: Համայնքի զարգացման , բնակչության սոցիալ-տնտեսական
առաջընթացի ապահովման, սոցիալ մշակութային քաղաքականության ներդրման
և բարեկեցության մակարդակի բարձրացման նպատակով առաջիկա հինգ
տարիներին հնգամյա ծրագիրը հանդիսանալու է ամենօրյա աշխատանքային
փաստաթուղթ:
Համայնքի
սոցիալ-տնտեսական
իրավիճակի
համալիր
վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական,
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Ուղեցույցը մշակվել է ԳՄՀԸ-ի ֆինանսավորմամբ ՀՖՄ-ի կողմից իրականացվող ծրագրի
շրջանակներում
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տնտեսական
և մարդկային ռեսուրսների գնահատման արդյունքում
նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն,
որի նպատակն է ընտրված ռազմավարությամբ բացահայտված հիմնախնդիրների
արդյունավետ լուծումը և նպատակային բյուջետավորման գործընթացի
իրականացում: Ծրագրի մշակման անհրաժեշտությունը ծագել է այն ակնհայտ
իրականությունից , որ այսօրվա արագ փոփոխվող աշխարհում ցանկացած
ռազմավարական ծրագրի արդյունավետ իրագործումը ենթադրում է նաև
ժամանակ առ ժամանակ դրա վերանայում ու ճշգրտում , համապատասխանեցում
արդիական պահանջներին ու նոր մարտահրավերներին: Ծրագիրը ներառում է
կայուն արագ տեմպերով տնտեսական աճի ապահովում, նպատակային
սոցիալական քաղաքականությունը և տեղական ինքնակառավարման ոլորտի
արդյունավետության բարձրացումը: Միաժամանակ կընդլայնվեն այն ոլորտները,
որոնք ներառված են հիմնական ռազմավարական գերակայություններում, իսկ նոր
մարտահրավերներին դիմակայելու նպատակով կընդլայնվեն նաև տևական
տնտեսական
աճի
ապահովման
քաղաքականության
միջոցառումները:
Արդյունքում Կայուն զարգացման ծրագիրը զգալիորեն կընդարձակի ընդգրկման
շրջանակները՝ ըստ էության , հանդիսանալով համայնքի սոցիալ- տնտեսական
զարգացման ծրագիր: Նախորդ արդյունքները ամփոփելիս նկատելի է մի շարք
ուղղությունների դրական տեղաշարժ : Զգալի չափով աղքատության կրճատումը,
բնակչության բարեկեցության աճի , աղքատության հաղթահարումը՝ ներառյալ
ծայրահեղ աղքատության վերացումը և ներկայիս անհամաչափությունների
հետագա աճի զսպումը կշարունակեն մնալ Կայուն զարգացման ծրագրի
ուշադրության
կենտրոնում:Ծրագիրը
մշակելիս
հնարավորինս
մանրամասնություններով ուսումնասիրվել, քննարկվել և վերլուծություններ են
կատարվել համայնքի զարգացմանը նպաստող ինչպես նաև այդ զարգացմանը
խոչընդոտ հանդիսացող բոլոր բնագավառները և ճյուղերը:
Համայնքապետի , համայնքի ավագանու անդամի , համայնքապետարանի
աշխատակազմի ակտիվ շփումը ազգաբնակչության հետ հնարավորություն է
ստեղծում մշտապես իրազեկ լինել համայնքի խնդիրներին, որը խտան է
հանդիսանում լրջագույն խնդիրներին ճշգրիտ լուծումներ տալուն:
ՀՀԶԾ-ն կազմված է բաժիններց, ենթաբաժիններից , առանձնացված
ցուցանիշներ պարունակող աղյուսակներից, սխեմաներից և ցուցանիշների աճի և
նվազման նկարագիրը տվող դիագրամաներից:
 1-ին բաժնում տեղ են գտել համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսքը և
որպես ներածություն տրվել է պարզաբանում ՀՀԶԾ –ի կազմման
անհրաժշտության վերաբերյալ, որը առաջիկա հինգ տարիների
ընթացքում դառնալու է համայնքի զարգացմանը միտված ծրագրերի
արդունավետ , նպատակային և պլանավորված աշխատանքների
կատարման ուղեցույց:
 2-րդ բաժնում և ենթաբաժիններում համառոտակի տրվել է
ճանաչողական տեղեկատվություն՝ համայնքի անցաց պատմական
ուղու , զբաղեցրած աշխարհադրական դիրքի,սոցիալ-տնտսական
վիճակի, զարգացման նպաստ բերած իրականացված ծրագրերի
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,ֆինանսական իրավիճակի նկարագրության և կանխատեսումների ,
համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի , զարգացման փուլերի վերաբերյալ:
3-րդ բաժնում տրվել է հստակ սահմանում համայնքի առջիկա հինգ
տարիներին զարգացման տեսլականի ,կատարվելիք նպատակների և
նպատակների իրականացման քայլերի և պլանավորման վերաբերյալ:
4-րդ
բաժնում
անդրադարձ
է
կատարվել
համայնքի
ֆինանսատնտեսագիտական բնագավառին, կատարվել վերլուծություն
նախորդ տարիների և կանխատեսվել առաջիկա հինգ տարիների
ֆինանսական վիճակը և սնման աղբյուրները:
5-րդ բաժնում կատարվել ՀՀԶԾ մոնիթորինգ:

2.Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն
2.1

Համայնքի ըդհանուր նկարագիր, պատմական ակնարկ

Արագած լեռան հյուսիսային ստորոտում, ծովի մակարդակից 1600մ
բարձրության վրա, Լենինական-Պեմզաշեն երկաթուղու ճյուղավորության
ձախակողմյան հարթավայրում տարածված բնակավայրերից է Հյուրասեր,
Ղազանչի այժմ՝ Մեղրաշեն գյուղը:Նախկին Ղազանչին Մեղրաշեն է
վերանվանվել 31.05.1946թ: Մեղրաշենը գտնվում է Արթիկ քաղաքից 7 կմ ,
մարզկենտրոնից (Գյումրի քաղաք)
20 կմ և մայրաքաղաքից (Երևան քաղաք) 100 կմ հեռավորության վրա,
սահմանակից է Մուսայելյան, Ջրառատ, Արևիկ, Այգաբաց, Վարդաքար և
Փանիկ գյուղերին:
Ձմռան տևողությունը մոտ 6 ամիս է , գարունը ցուրտ , ամառը կարճատև,
համեմատաբար լավ է աշունը: Տարեկան տեղումների քանակը կազմում է
450700 մմ: Ագրոկլիմայական շրջանացմամբ ՝կլիման չափավոր ցուրտ է, թույլ
արտահայտված խոնավությամբ :
Գյուղը հիմնադրվել է 1828-1829թթ ,ազգաբնակչության հիմնական մասը
տեղափոխվել է պատմական Հայաստանի Բասենից և Կարսից, իրենց հետ
բերելով շատ գեղեցիկ ավանդույթներ և սովորույթներ , որոնք արդիական են
բոլոր ժամանակների համար:
Մեղրաշենը
մարզի եզակի համայնքներից է իր աշխատանքային
գործունեությամբ, որի արդյունքում կառավարության կողմից 2007թվականին
արժանացել է <<Լավագույն համայնք>> կոչմանը,ինչպես նաև համայնքի
ղեկավար Հունան Պետրոսյանը իր երկար տարիների անձնվիրաբար
համայնքին ծառայելու, համայնքի և տարածաշրջանի վստահությունը շահելու
ինչպես նաև կատարած աշխատանքների առիթով 2014 թվականին
արժանացել է <<Համազգային վստահություն, տարվա լավագույն համայնքի
ղեկավար>> կոչմանը:
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Համայնքը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Երկրորդ համաշխարային
պատերազմին, Արցախյան ազատամարտին: Համայնքի բյուջեի միջոցներով գյուղում
տեղադրվել է խաչքար-հուշարձան նվիրված Արցախյան ազատամարտին զոհվածների
հիշատակին: Պահպանվել են գյուղի նոր ժամանակների անշուք եկեղեցին,
շրջակայքում` Չավալու, Մանասի խարաբեք, Աբրահամի խարաբա գյուղատեղինեը,
խաչքարեր,
դամբարաններ,
գերեզմանոցներ,
որոնք
կարող
են
գրավել
զբոսաշրջիկների և հնեագետների ուշադրությունը:
Գյուղում առկա բնակչությունը 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 1305 մարդ է՝
տղամարդ 668,կանայք 637 , ժամանակավոր բացակայողների թիվը կազմում է 65
ժամանակավոր հաշվառվածների թիվը ՝ 35 մարդ, գրանցվել է 17 ծնունդ և 13 մահ:
Հիմնական բակիչները հայեր են 1496 մարդ, 3 ռուս , 1 եզդի:
Ստորև ներկայացվում է Մեղրաշեն գյուղական համայնքի ժողովրդագրության
բնութագիրն ըստ կարևորագույն ցուցանւշների (տես աղյուսակ 1 ) :
Աղյուսակ 1: Մեղրաշենհամայնքի ժողովրդագրության վերաբերյալ ցուցանիշներ
01.01.2016թվականի դրությամբ

Ընդամենը

Ցուցանիշները
Հ/հ

Առկա բնակչության թիվը, այդթվում`
Տղամարդիկ
Կանայք
0-4 տարեկան
5-6 տարեկան
7-10 տարեկան
11-14 տարեկան
15-17 տարեկան
18-22 տարեկան
23-45 տարեկան
46-62 տարեկան
63 և բարձր տարիքի
Կենսաթոշակառուներ, այդ թվում՝
Տարիքային և աշխատանքային
Փախստականներ
Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ
Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ
Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ

1305
668
637
84
31
54
51
54
107
501
323
107
165
114
0
5
0
0
16

8.

Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ
Հաշմանդամներ, այդ թվում`

9.
10.
11.

Մանկուց հաշմանդամներ
Աշխատունակներ
Զբաղվածներ
Գործազուրկներ

16
1024
834
120

1.

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

67
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13.

Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը

57

14.
15.

Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների թիվը
Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքների թիվը, այդթվում`
Անօթևան ընտանիքներ
Բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների թիվը
Արտագնա աշխատանքի մեկնող ունեցող տնային տնտեսությունների թիվը
Արտագնա (սեզոնային) աշխատանքի մեկնողների թիվը

2
4
0
4
65
120

16.
17.
18.

2.2 Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ
Համայնքը աչքի է ընկնում կրթական բարձր մակարդակով: 2016 թվականի հունվարի
1-ի դրությամբ ուսանողության թիվը կազմում է 130 մարդ: Գործում է մեկ միջնակարգ
դպրոց, նախատեսված է չորս հարյուր աշակերտների համար,սակայն այժմ ունի
վերանորոգման կարիք , անհրաժեշտ է նոր գույք : Դպրոց են հաճախում 149
աշակերտ, աշխատում են 37մարդ:Դպրոցում գործում է նաև Նախակրթարան
հաճախում են 33 երեխա և աշխատում են 3 դաստիարակ, ներկայացված է Աղյուսակ 2

Հ/հ

1.
2.
3.
4.
5.

Ցուցանիշները

Դպրոցներում աշխատողների թիվը, որից՝
Մանկավարժներ
Աշակերտների թիվը
Նախակրթարան՝
դաստիարակ
Երեխաների թիվ

Ընդամենը
համայնքում

Աղյուսակ -2: Մեղրաշեն համայնքում գործող միջնակարգ դպրոցի և
նախակրթարանի վերաբերյալ ցուցանիշներ 01.01.2016թվականի դրությամբ

37
27
149
36
3
33

Համայնքի բյուջեի մասնակի ներդրումներով կազմակերպվում են տարբեր
էքսկուրսիաներ՝ Հայաստանի տեսարժան վայրեր դեռ մանկուց հայրենիքը
ճանաչելու և նրա հանդեպ երեխաների մեջ սեր սերմանելու նպատակով:
Համայնքում գործում է նաև Արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ը, ուսուցանվում են՝
դաշնամուր, դուդուկ, քանոն, նկարչություն, պար: Դպրոցը գործում է առանձին
մասնաշենքով նախատեսված 100 աշակերտի համար: Մասնաշենքը
ունի
վերանորոգման , ջեռուցման, ինչպես նաև նոր գույքով համալրման կարիք:
Նարկայումս հաճախում են 30 աշակերտ (համաձայն ավագանու 2016թվականի
նոյեմբերի 28-ի թիվ8 նիստով ուսման վարձավճար է սահմանվել 2000
դրամ):Վերանորոգոման
և համապատասխան գործիքներով համալրման
դեպքում կնկատվեն աշակերտների թվի աճ:Համայնքի բյուջեի միջոցներով
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սաները մասնակցում են տարբեր մրցույթների: Կազմակերպվում են համերգներ,
ցուցահանդեսներ:
Գործում է գրադարանը իր հարուստ գրքային պաշարով: Գրադարանը
գործում է
կուլտուրայի տանը , որը կառուցվել է 1950 ական թվականներին ,
այժմ գտնվում խարխուլ վիճակում և ունի վերակաուցման կարիք ինչը
հանդիսանում է համայնքի կարևորագույն խնդիրներից մեկը:
Համայնքի բյուջեի միջոցներով 2010 թվականին բարեկարգվել ,կանաչապատվել և
ցանկապատվել է գյուղի կենտրոնական մասը: Տնկվել է եղեևնի և 450 թուփ
վարդեր,տեղադրվել են զրուցարաններ , որտեղ տարվա տաք եղանակներին
իրենց հանգիստն են կազմակերպում համայնքի բնակչությունը, իսկ ձմռան
ամիսներին
հանգիստը
կազմակերպվում
է
կուլտուրայի
տան
առանձնասենյակում, որի ջեռուցումը կատարվում է գյուղապետարանի
միջոցներով:Կազմակերպվում են նարդու, շախմատի մրցույթներ: Այժմ արդեն
մասնակիորեն կառուցվել է սպորտհրապարակը՝ 2016թվականի տեղական
բյուջեի միջոցներով առանձնացվել և կաուցվել է ցանկապատ , իսկ հաջորդ
աշխատանքները
կավարտվեն
2017թվականին:
Համայնքում
մշտապես
կազմակերպվում են գեղեցիկ միջոցառումներ ՝մարտի 8, մայիսի 9 , ամանորյա և
այլն, որին ակտիվ մասնակցում են դպրոցի աշակերտները, արվեստի դպրոցի
սաները, համայնքի բնակիչները: Ամանորին համայնքի բյուջեի միջոցներով
զարդարվում է ամբողջ գյուղը, որի աշխատանքներին ակտիվ մասնակցում են
համայնքի բնակիչները:
Համայնքում գործում է եկեղեցին , որտեղ անցկացվում են քրիստոնեական բոլոր
ծիսակատարությունները,
մատուցվում
են
պատարագներ:
Կարելի
է
հպարտությամբ արձանագրել նաև այն փաստը, որ համայնքում ոչ մի տեսակի
աղանդներ չկան: Սակայն եկեղեցին շատ հին է և ունի վերակառուցման կարիք :
Համայնքապետարանն ունի վարչական շենք, որը գտնվում է Մեղրաշեն
համայնքի կենտրոնում: Շենքի ընդհանուր վիճակը լավ է,հիմնովին նորոգված ,
անցկացված է լոկալ ջեռուցման համակարգ ,աշխատակազմի համար
պայմանները լավ են, կահավորանքը նորացված, հագեցած է ժամանակակից
աշխատանքային տեխնիկայով: Համայնքապետարանի ամենամեծ սենյակը
(դահլիճ)վերջերս վերանորոգվել և կահավորվել է նոր գույքով: Այն ծառայում է
որպես քաղաքացիների սպասարկման , ժողովների կազմակերպման ,
լայնամասշտաբ սեմինարների անցկացման , նիստերի սենյակ:
Համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը, համայնքի աշխատակազմի
աշխատակիցների համայնքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող
արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի թվաքանակը, հաստիքացուցակը և
պաշտոնային դրույքաչափերը ,հաստատվել են համայնքի ավագանու 2016
թվականի նոյեմբերի 28-ի նիստով:Աշխատակազմերի կառուցվածքը
ներկայացված է սխեմ 1-ում ,իսկ թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային
դրույքաչափերը աղյուսակ 3-ում, աղյուսակ 4-ում
Աղյուսակ 3: Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի թվաքանակը,
հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը
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Պաշտոնիանվանումը

Հ/հ (համայնքայինծառայությանպաշտոններիմասովն
աև՝ծածկագիրը)

Հաստիքների
քանակը

Հաստիքային
միավորը

Պաշտոնային
դրույքաչափը
(ՀՀ դրամ)

1
1

180000
100000

1
1
1
1
1

105000
100000
100000
95000
95000

1
1
1
1

36500
36500
79000
54750
73000
39000
10937500

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
1
Համայնքի ղեկավար
1
Համայնքի ղեկավարի տեղակալ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
1
Աշխատակազմի քարտուղար (1.2-1)
1
Գլխավոր մասնագետ(2.3-1)
1
Գլխավոր մասնագետ(2.3-4)
1
1-ին կարգի մասնագետ (3.2-1)
1
1-րդ կարգի մասնագետ (3.2-2)
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
0,5
Գրադարանավար
0,5
Մշակույթի տան աշխատող
1
Վարորդ
0,75
Հավաքարար
1
պահակ
0,5
տնտեսվար
11,25
Ընդամենը
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Աղյուսակ 4: Արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-իաշխատակազմի թվաքանակը,

հաստիքացուցակը և

Հ/հ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Պաշտոնի անվանումը
Տնօրեն
Հաշվապահ
Քանոնահար
Դաշնակահար
Դաշնակահար
Բակապահ
հավաքարար

Ընդամենը

պաշտոնային դրույքաչափերը

Հաստիքային
միավորը
1
0,71
0.62
0.91
0.92
0.62
0.6

Հաստիքների
քանակը
1
1
1
1
1
1
1

5,38

7

Դրույքի չափը

Գումարը

85000
73000
77000
73000
73000
77000
73000

85000
51830
47730
66400
67080
45260
43800

527000

407100
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ՍԽԵՄԱ
ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Սխեմա 1

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Աշխ. քարտուղար
Համայնքային ծառայություն

Տեղակալ

Արվեստի դպրոց
ՀՈԱԿ-ի տնօրեն

Գլխավոր մասնագետ
հաշվապահ
Գլխավոր մասնագետ
դաշնամուր
1-ին կարգի մասնագետ
դաշնամուր
1-ին կարգի մասնագետ
քանոնահար
բակապահ

Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող
անձնակազմ

վարորդ

տնտեսվար

գրադարանավար

հավաքարար

ակումբավար

հավաքարա

պահակ
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Մեղրաշեն համայնքի տարեկան բյուջեն կազմում է 38000000դրամ ,
30%-ը ստացվում է
սեփական եկամուտների հաշվին: Համայնքն ունի սեփականություն, որի իրավունքը
պաշտպանված է ՀայաստանիՀանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքով: Համայնքի
սեփականություն կարող են լինել անշարժ և շարժական գույքը, դրամական միջոցները:
Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկը բերված է աղյուսակ 4-ում:
Համայնքի սոցիալ-տնտեսական յուրաքանչյուր ենթակառուցվածքի վիճակի գնահատումը
կատարվել է՝ օգտագործելով Ներդիր 1-ում բերված գնահատման չափանիշները
(գնահատականները):
Ներդիր 1. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքի վիճակի
գնահատականներ
ա) գերազանց, եթե ենթակառուցվածքը վերջերս է կառուցվել կամ վերանորոգվել,
գործում է անխափան.
բ) լավ, եթե ենթակառուցվածքն իր շահագործմանը խոչընդոտող լուրջ
թերություններ չունի.
գ) բավարար, եթե ենթակառուցվածքը դեռևս գործում է, բայց արդեն կապիտալ
նորոգման կարիք ունի.
դ) վատ, եթե ենթակառուցվածքը գործում է ամենացածր արտադրողականությամբ
կամ բոլորովին չի գործում.
ե) շատ վատ, եթե ենթակառուցվածքը քայքայված է, այն պետք է քանդել կամ
փոխարինել ուրիշով:

ՑԱՆԿ
Աղյուսակ 5:ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔ

Հ/Հ

Գույքի տեսակ

Չափման միավոր

Քանակ

Վիճակը

1
2
3

Գյուղապետարանի շենք
Մշակույթի տուն
Արվեստի դպրոցի շենք

հատ
հատ
հատ

1
1
1

բ
ե
գ

4
5
6
7
8

Երկաթբետոնե կամուրջ
Երկաթ գծի կառամատույց
Ներքին լուսավորության ցանց
Ոռոգման ջրի ներքին ցանց
Ճանապարհային ցանց
ասֆալտապատ
Ճանապարհային ցանց գրունտային
Գերեզմանոց
Հակակարկտային կայաններ

հատ
հատ
Հատ լամպ
կմ
կմ

2
1
213
5.5
2.9

գ
գ
բ
գ
դ

կմ
հատ
հատ

13
1
5

դ
բ
բ

9
10
11

Զբաղվածության մակարդակը միջինից բարձր է, համայնքի բնակչության ընդհանուր
թվաքանակից զբաղվածների թիվը կազմում է 934 մարդ, այդ թվում՝ գյուղատնտեսական
աշխատանքներով՝ 570 մարդ, այլ բնույթի ոչ գյուղատնտեսական աշխատանքներով՝ 188 մարդ,
շուրջ 120 մարդ մեկնում է արտագնա աշխատանքի:
Համայնքում առկա են փոքր և միջին ձեռնարկատիրություններ, ուսումնական հաստատություններ
և այլ կառույցներ: Չկան գործող պետական արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որտեղ
ազգաբնակչությունը կունենա հիմնական աշխատանք, հացի խնդիրը լուծում են
սեփականատերերի մոտ ունեցաց սակավ աշխատանքով և ֆինանսական միջոցներով:
Համայնքում գործում են սեփական սննդի առևտրի 4 կետեր, գործում է ալրաղաց, եվրո դուռ
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պատուհանների արտադրամաս: Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրաընցված
ընտանիքների թիվը կազմում 57:
Համայնքը աչքի է ընկնում գյուղատնտեսությամբ և անասնապահությամբ զբաղվածների մեծ
քանակով: Համայնքում տարեց տարի զարգանում է կարտոֆիլի արտադրությունը, ինչպես նաև
Մղրաշենցուն բնութագրիչ ավանդական ճյուղը՝ մեղվաբուծությունը: Համայնքը դասվում է
գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող գյուղերի շարքին Համայնքի վարչական տարածքը
հա է որից
հա գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են այդ թվում
վարելահողեր
հա արոտավայրեր
հա այլ հողատարածքներ
հա Մեղրաշեն
համայնքի հողային ֆոնդի բաշխումը բերված է աղյուսակ
ում Ցանկատարածությունների՝
ըստ մշակվող կուլտուրաների աղյուսակ 8 ում,անասնապահության՝ըստ պահվող անասունների
տեսակների ստացված արդյունքների վերլուծությունները և կանխատեսումները բերված են
աղյուսակ 7 ում:
Համայնքում հողագործությունը իրականացվում է անհատական տնտեսությունների
միջոցով, սեփականաշնորհված և վարձակալված հողամասերում: Վարելահողերի մեծ մասը
օգտագործվում են ցորենի, գարու, կարտոֆիլ, ճակնդեղի արտադրության նպատակով և գրեթե
անմշակ հողեր չկան: Գյուղատնտեսության ոլորտում նկատվում է լուրջ առաջընթացներ: Այսօր
գյուղացու համար խնդիր չի հանդիասանում սերմացուի, դիզ վառելիքի, թունաքիմիկատների ձեռք
բերումը, քանի որ կառավարության աջակցությամբ ձեռք է բերվում մատչելի գներով :Սակայն
խնդիր է արտադրված մթերքի սպառման շուկան: Չեն գործում հիմնական գյուղմթերքների
ընդունման կետեր և ինքնարժեքները շատ ցածր են, այդ պատճաով գյուղացիները գյուղմթերք
արտադրում են սահմանափակ քանակությամբ և առևտուր իրականացնում են մանրածախով:Այս
խնդիրների լուծման արդյունքում գյուղ մթերքների արտադրության բնագավառում կգրանցվեն
առավել բարձր ցուցանիշներ:
Համայնքում գործում են ֆերմերային տնտեսություններ, որոնք արտադրում են գյուղմթերքներ
(հացահատիկ, կարտոֆիլ, ճակնդեղ, ստեփխին հնդկաձավար, գարի և այլն), և ապահովում
արտադրվող մթերքի 50%-ից ավելին:
Այնուհանդերձ Մեղրաշեն գյուղը 2016թվականը եզրափակեց բավականին բարձր
ցուցանիշներով՝ համայնքի բյուջեն կատարվել է 110%-ով:Ցորենի միջին բերքատվությունը կազմել
է 25-35ց, գարունը 20-25ց:Չնայած այն բանի, որ 2013-2014թթ տեղացած սաստիկ
կարկտահարության պատճառած վնասների պատճառով նկատվել էր գյուղատնտեսական
ցուցանիշների կտրուկ անկում: Տարիների ընթացքում կատարելագործվում է ավանդական
զբաղմունքները՝ կարտոֆիլի , ճակնդեղի և այլ մթերքների արտադրողականության
բարձրացում,որը նաև մեծ նպաստ է բերում հարևան համայնքի բնակչության համար
աշխատատեղեր ստեղծելով:Այս ցուցանիշների ապահովման գործում մեծ դեր ունեցան նախորդ
Կայուն զարգացման ծրագրերում պլանավորած աշխատանքների իրագործումը՝ հակակարկտային
կայանների տեղակայումը, փակ խողովակաշարով ներքին ոռոգման ցանցի կառուցումը,խմելու
ջրի ջրագծի ներքին համակարգի լիովին փոփոխում, ներքին լուսավորության ցանցի անցկացում և
ընդլայնում, աղբավայրի կառուցում, ներհամանքային ճանապարհների փոսալցումը և
հարդեցումը :
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Հաշվետվություն
Հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման
(ըստ նպատակային նշանակության և սեփականության սուբյեկտների առ 01.07.2016թ)

Աղյուսակ 6

ÀÜ¸²ØºÜÀ ÐàÔºð ¥1+2+3+4+5+6+7+8+9¤

ÐÐ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓ³Ýó

1
966.13

2
811.23

3

105.11
334.89
1406.13
110.79
110.67

ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëáõµÛ»Ïï

811.23
110.79
110.67

105.11
334.89
594.90

5

û·ï³·áñÍ Ù³Ý ¨
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³
Ý ãïñí³Í

å»ï³Ï³Ý

6
129.70

7
25.20

129.70

105.11
334.89
465.20

û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³
Ý ãïñí³Í

4
154.90

ïñí³Í
³ÝÑ³ïáõÛó
û·ï³·áñÍ
Ù³Ý
ïñí³Í
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³
Ý

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
(5+6+7)

Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
(9+10+11)

¶

ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ

´
í³ñ»É³ÑáÕ
µ³½Ù ïÝÏ³ñÏÝ»ñ, ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
³Û¹ ÃíáõÙª åïÕ³ïáõ ³Û·Ç
Ë³ÕááÇ ³Û·Ç
³ÛÉ µ³½Ù³ÙÛ³
ËáïÑ³ñù
³ñáï
³ÛÉ ÑáÕ³ï»ëù»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
µÝ³Ï»ÉÇ Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý
³Û¹ ÃíáõÙª ïÝ³Ù»ñÓ ÑáÕ»ñ
³Û·»·áñÍ³Ï³Ý (³Ù³é-Ý)
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³éáõó³å.
Ë³éÁ Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ û·ï³·áñÍÙ³Ý
³ÛÉ ÑáÕ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý
·ÛáõÕïÝï»ë³Ï³Ý, ³ñï³¹ñ.
å³Ñ»ëï³ñ³ÝÝ»ñÇ
ÁÝ¹»ñù û·ï³·áñÍÙ³Ý
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
¾Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ
Ï³åÇ
ïñ³ÝëåáñïÇ
ÏáÙáõÝ³É »ÝÃ³Ï³éáõóí³Íù
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
³Û¹ ÃíáõÙª ³ñ·»ÉáóÝ»ñ
³ñ·»É³í³Ûñ»ñ
³½·³ÛÇÝ å³ñÏ»ñ
³éáÕç³ñ³ñ³Ï³Ý
Ñ³Ý·ëïÇ
å³ïÙ³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
³Ýï³é
Ã÷áõï
í³ñ»É³ÑáÕ
ËáïÑ³ñù
³ñáï
³ÛÉ ÑáÕ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
·»ï»ñ
çñ³Ùµ³ñÝ»ñ
É×»ñ
çñ³ÝóùÝ»ñ
ÑÇ¹ñáï»Ë. ¨ çñïÝï. ³ÛÉ ûµ.
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¥2+3+4+8+12¤

1. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³ Ï³Ý
2.´Ý³Ï³í³Ûñ»ñÇ
7. ²Ýï³é³ÛÇÝ
8. æñ³ÛÇÝ

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4
5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8

4.¾Ý»ñ·»ïÇÏ
³ÛÇ,
3. ²ñ¹ÛáõÝ³µ.,
5. Ð³ïáõÏ å³Ñå³ÝíáÕ ïñ³ÝëåáñïÇ ÁÝ¹»ñùû·ï. ¨
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ
, Ï³åÇ,
³ÛÉ ³ñï.
ÏáÙáõÝ³É Ýß³Ý³ÏáõÃ. Ûµ.
»ÝÃ³Ï. Ûµ.

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1
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

Îá¹Ç NN

ÐáÕ³ï»ëù, ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ

²

NN

Üå³ï³Ï³ÛÇÝ
Üß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ

Ò¨ N22
ÑáÕ³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¨ µ³ßËÙ³Ý
(Áëï Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý, ÑáÕ³ï»ëù»ñÇ áõ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëáõµÛ»ÏïÝ»ñ 2016Ã. )
Ø³ñ½
ÞÇñ³Ï
8
Ð³Ù³ÛÝù
Ø»Õñ³ß»Ý
83

8

11

2.35

0.42

0.42

1.93

1.93

14.99
12.74
140.87

110.79

14.99
12.74
28.15

14.99
12.74
28.15

1.93

1.93

13.89

0.1385

13.7515

13.7515

13.89
0.04
0.05
21.77
0.02
21.88

0.1385

13.7515
0.04
0.05
3.60
0.02
3.71

13.7515
0.04
0.05
3.60
0.02
3.71

18.17

18.17

18.17

18.17

2.22
2.22

2.22
2.22

2.22
2.22

0.34
2.75

0.34
2.75

0.34
2.75

3.09

3.09

3.09
20.10

20.10

1588.08

922.1585

645.8685

129.70

516.1215
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Անասնապահություն
Ըստ բուծվող տեսակների ստացված արդյունքների վերլուծություն և կանխատեսում

Աղյուսակ 7
Հ/Հ

Ցուցանիշի անվանումը

Փաստացի
2014թ

1
2
3
4
5

Տնտեսությունների թիվը անասուն
ունեցող և չունեցող, ընդամենը
Բացակայող տնտեսությունների թիվը
Խոշոր եղջերավոր անասուններ
ընդամենը
Խոզեր ընդամենը

6

Ոչխարներ բոլոր ցեղերի, ընդամենը
Այծեր ընդամենը

7

Ձիեր, ընդամենը

8

Ճագարներ, ընդամենը

9

Թռչուններ, ընդամենը

10

Մորթատու գազաններ

11

Մեղվաընտանիքներ (հատ)

12

Ավանակներ

13

Ջորիներ

14

Գոմեշներ

2015

Կանխատեսվող
2016
340

360

350

25

10

657

746

73
577
32

99
624
20
5

122
544
20
1

2275

2721

2136

838
1

898

970
1

2017

2018

2019

2020

10
715

Ցանքատարածություններ
Ըստ մշակվող կուլտուրաների ստացված արդյունքների վերլուծություն և կանխատեսում

Աղյուսակ 8
Հ/Հ

Ցուցանիշի
անվանումը

Փաստացի
2014թ

Կանխատեսվող

2015

2016

/հա/

/ց/

/հա/

/ց/

/հա/

/ց/

1

Աշնանացան ցորեն

560

10.0

567

27

530

35

2

Գարնանացան գարի

244

10.0

240

22

250

25

3

Հնդկացորեն

0

0

1

10

4

Կարտոֆիլ

43

200

250

38

270
300

40

5

Բանջարեղեն

5.5

240

6

280

7

6

Կերային մշակաբույս

46

26

49

25

48

32

147

12

167.5

7

Տնամերձ այգիներ

12

90

12

2017

2018

2019

2020

հա

հա

հա

հա
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Համայնքի գյուղատնտեսական ցուցանիշների վերլուծություն ըստ տարիների
1.

Անասնապահություն

3000

2500

2000

1500

Խոշոր եղջերավոր անասուններ
/գլուխ/
խոզեր /գլուխ/

1000

ոչխարներ /գլուխ/
թռչուններ /թև/

500

մեղվաընտանիքներ/փեթակ/
0
2014թ

2015թ

2016թ

2017թ/կանխ./ 2018թ/կանխ./ 2019թ/կանխ./ /2020թ/կանխ.
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2. Հողագործություն
600

500

400

Աշնանացան ցորեն

300

Գարնանացան գարի
200

Հնդկացորեն
Կարտոֆիլ

100

Կերային
մշակաբույսեր
Տնամերձ այգիներ

0
2014թ/հա/

2016թ/հա/

2018թ/կանխ./

2020/կանխ /հա/

17

Մեղրաշեն համայնքի ներհամայնքային ճանապարհային ցանցի երկարությունը կազմում
է 16 կմ, որից 2.9 կմ ասֆալտապատ է մնացածը ամբողջությամբ գրունտային է: 13 կմ
հատվածը ունի վերանորոգման, ասֆալտապատման կարիք :
Համայնքի հաշվեկշռում կա 2 կամուրջ , որոնք երկաթբետոնից են և կառուցված են
հեղեղատների հուների վրա :
Համայնքի բնակելի ֆոնդը կազմում է
առանձնատուն քարակերտ են, թեք տանիքներով,
կառուցվաել են բնակիչների սեփական միջոցներով: Համայնքի բնակարանային ֆոնդում կա
գրանցված ուսուցիչների համար նախատեսված բազմաբնակարան 1 շենք, որը գտվում է
սեփականաշնորհման գործընթացում:
Գյուղը գազաֆիկացված է: Նոր թաղամասի գազաֆիկացումը կատարվել է համայնքի բյուջեի
միջոցներով: Համայնքում գազաֆիկացման ցանցի վերագործարկման աշխատանքները
սկսվել են
թվականից և շարունակվում են մինչև օրս
թվականի հունվարի ի
դրությամբ գազամատակարարմամբ ապահովված են համայնքի բոլոր ընտանիքները
Համայնքում լուծված է փողոցային լուսավորության խնդիրը,համայնքի բյուջեի միջոցներով
կատարվել է ընդլայնում ինչը նպաստել է երեկոյան և գիշերային ժամերին այդ փողոցներով
երթևեկող վարորդների բնակիչների առավել անվտանգ և ապահով երթեվեկությանը:
Նախորդ տարիներին մեծ աշխատանքներ են կատարվել ջրամատակարարման
ասպարեզում Վերանորոգվել է Արթիկ -1 պոմպակայանը , կառուցվել է ներքին ոռոգման
ջրատարը փակ խողովակաշարով , կառուցվել է 7 կմ երկարությամբ 530 մմ տրամաչափի
փակ խողովակաշարով Կառնուտ- Մեղրաշեն ոռոգման ջրատարը
Համայնքը խմելու ջուր ստանում է Մանթաշի ջրամբարից փակ խողովակաշարով: Ոռոգման
ջուրը ստանում է Մանթաշի ջրամբարից բաց համակրգի միջոցով և Կառնուտի ջրամբարից
փակ խողովակաշարով:
Կառուցվել է 5.6 կմ երկարությամբ խմելու ջրի Մանթաշ- Մեղրաշեն ջրատարը ,
ամբողջովին փոփոխվել և կառուցվել է նոր խմելու ջրի ներքին ցանց , ջրագիծը հասցվել է
նորակառույց թաղամաս , արդյունքում լուծվել է բնակչության խմելու և ոռոգման ջրի
հարցը Սակայն ջրամատակարարման հարցը լուծված է մասամբ և
դեռ կա
մատակարարման որակի գլոբալ խնդիր
Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանությունը նորմալ կենսագործունեության
ամենաանհրաժեշտ գործոնն է որի հետևանքով էլ համայնքի առջև ծառացած
կարևորագույն խնդիրներից մեկը ազգաբնակչության կենցաղային աղբի տեղափոխման և
համայնքի տարածքի մաքրության հարցն է Համայնքում մի շարք տնտեսվարող
սուբյեկտների գործունեությունը հանրային սննդի կազմակերպման և արտադրական
հիմնարկների գործունեության բնագավառում մի կողմից շատ օգտակար է քանի որ
համայնքի շատ բնակիչներ ապահովված են
աշխատանքով մյուս կողմից նրանց
շրջակայքը ամենօրյա մաքրման աղբի հեռացման խնդիր ունի Բնակչության կենցաղային
աղբի հեռացումը և համայնքի տարածքի աղբահանության կազմակերպումը այսօր
բավարար հիմքերի վրա է Համայնքի
բյուջեի միջոցներով կառուցվել է աղբավայր:
Յուրաքանչուր ամսվա 1- ին և 15-ին համայնքի բյուջեի միջոցներով վարձակալվում է
աղբահանող մեքենա, և իրականացվում է աղբահանման աշխատանքները:
Փողոցների սանիտարական մաքրման կենցաղային աղբահանության,
տարածքների
մաքրման աշխատանքներն իրականացվում են համայնքի բյուջեի միջոցներով:Սակայն
սանիտարական մաքրման և աղբահանության ասպարեզում անելիքները դեռևս շատ են
Տնտեսության առջև ծառացել են բազմաթիվ խնդիրներ որոնց շուտափույթ լուծումը
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կօժանդակի աղբահանության աշխատանքների հավուր պատշաճի իրականացմանը
Այդպիսի խնդիրներից են աղբահան մեքենայի ձեռք բերումը , աղբահանություն
իրականացնող բանվորների մշտական աշխատանքի ընդունում:
Նախատեսվում է շարունակել այս աշխատանքների կատարումը նաև հաջորդ տարիներին
ավելացնելով աղբահանության ծավալները մշակելով նոր մեխանիզմներ աղբահանության
վարձավճարների գանձման ուղղությամբ բնակչության շրջանում աշխատանք տանել
շրջակա միջավայրի մաքրության և պահպանության ապահովման գործում բարելավել
ծառայությունների
մատուցման
որակը Մեղրաշեն
համայնքի
ներհամայնքային
ճանապարհային ցանցի երկարությունը կազմում է 16 կմ,
թվականներին իրականացվել
են համայնքի փողոցների բարեկարգման և ասֆալտապատման ընթացիկ և կապիտալ
վերանորոգման աշխատանքներ որի արդյունքում
ասֆալտապատ ճանապարհը
համայնքում կազմում է մոտ 2.9 կմ , մնացածը ամբողջությամբ գրունտային է,որը
հարթեցվել և խճալցվելէ 2014թ համայնքի բյուջեի միջոցներով: Սակայն շատ են նաև
ճանապարհային տնտեսության հետ կապված խնդիրները,
13 կմ հատվածը ունի
վերանորոգման, ասֆալտապատման կարիք , իսկ հին ասֆալտապատված տարածքներն էլ
ունեն նորացման կարիք: Նշված աշխատանքները պահանջում են զգալի ֆինանսական
ներդրումներ Համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին անհնար է նշված ծրագրերի
իրականացումը
ուստի նախատեսվում է որոնել դոնոր կազմակերպություններ
նախատեսված ծրագրերը իրականացնելու համար:
Համայնքի հեռախոսակապը իրականացվում է ֆիքսված կապի միջոցով , գործում են նաև
ԲիԼայն
ՎիվաՍել և ՅՈՒ Քոմ բջջային ցանցերը, ապահոված է ինտերնետ
կապով:Համայնքապետարանում աշխատանքները գերատեսչությունների և այլ
համագործակցվող կազմակերպությունների հետ իրականացվում են բացառապես
էլեկտրոնային տարբերակով: Բացված է «meghrashen.am» էլեկտրոնային կայք էջը , որը մեծ
հնարավորություն է ստեղծում ակտիվ շպմանը ազգաբնակչության հետ, ինչպես նաև
ապահովում է ՏԻՄ-ի թապանցիկ գործունեությունը: Համայնքում գործում է << Հայփոստ>> -ի
մասնաճյուղը իր առանձին շենքով չնայած այն բանի , որ վերջինս չի գտնվում համայնքի
գույքի հաշվեկշռում, բայց գտնվում է շատ վատ վիճակում , որտեղ անհնար է մատուցել
թապանցիկ, ճիշտ և որակյալ ծառայություններ: :
Բնակչությունը հնարավորություն ունի դիտելու ավելի քան հեռուստաալիք, սակայն
բնակչության մեծ մասը օգտվում է արբանյակային ալեհավաքներից:
Համայնքի վարչական տարածքում գործող միակ առողջապահական հիմնարկը բժշկական
ամբուլատորիան է, որը տեղակայված է գյուղապետարանի մասնաշենքում: Վերանորոգված
է և գտնվում է բարվոք վիճակում, ջեռուցվում է էլեկտրաէներգիայով՝ գյուղապետարանի
միջոցներով: Ամբուլատորիան ապահով-ված է առաջին բուժօնության անհարժեշտ
պարագաներով : Աշխատում է 1բուժ. Քույր, ժամանակին և բարեխղճորեն անցկացվում են
երեխաների բոլոր պատվաստումները: Գյուղապետարանի կողմից անընդմեջ աջակցություն
և վերահսկողություն է իրականացվում որպեսզի պատշաճ մակարդակով կազմակերպվի
համայնքի բնակչության բժշկական սպասարկումը
2.3Համայնքում իրականացվող ծրագրերը
1996թվականին Մեղրաշեն համայնքում ձևավորվեցին տեղական ինքնակառավարման
մարմիններ ժողովրդի իշխանություն իրականացնելու և համայնքային խնդիրները լուծելու
նպատակով:Չի կարելի չնշել այն փաստը, որ Մեղարշեն համայնքում 1996 թվականից մինչ
այսօր անընդմեջ վերընտրվում են նույն տեղական ինքնակառավարման մարմինները ,
ինչը նպաստել է համայնքի զարգացմանը և կազմված բոլոր ծրագրերի իրագործմանը : 1996
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թ-ին ինչպես նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետությունում , այնպես էլ Մեղրաշեն
գյուղական համայնքը ապրում էր հետպատերազմյան ճգնաժամ, 90-ականների
անիրատեսական սեփականաշնորհումը քայքայել էր տնտեսությունը , բնակիչները կորցրել
էին իրենց հավատը դեպի բարեկեցիկ ապագան, յուրաքանչյուր ծրագիր թվում էր
անիրականանալի: Կազմվեց առաջին եռամյա ծրագիրը, որտեղ զետեղվեցին համայնքի
առջև ծառացած բազմաթիվ խնդիրներց կարևորագույնները: Պետք էր շահել բնակչության
վստահությունը և հույս ներշնչել դեպի աշխատանքը, համայնքի զարգացումը , որոնք
ծրագրերի իրականացման կարևորագույն մասն են կազմում,ինչպես նաև բնակչության
համախմբումը և քայլ առ քայլ առաջ մղելու միջոցներ գտնելը:Այնուհետև տարիների
ընթացքում համախմբվածությունը, աշխատասիրությունը տվեց իր դրական արդյունքը:
1996-թվականին երազանք թվացող ծրագրերը կարելի է համարել իրականացված:
Մինչև այսօր միայն ու միայն համայնքի զարգացմանը միտված ,պլանավորված ծրագրերը
քայլ առ քայլ կատարվել են և ստացել ակնհայտ դրական արդյունք: Այս գործում իրենց
բացմառիկ ներդրումներն են ունեցել կառավարությունը և այլ միջազգային դոնոր
կազմակերպությունները: Սերտ համագործակցության միջոցով բազմաթիվ անլուծելի
թվացող խնդիրներ ստացել են իրենց լուծումները ի նպաստ համայնքի և
ազգաբնակչությանը:Սակայն այս ամենի կողքին համայնքն ունի աջակցության և
միջամտության կարիք համայնքում առաջնահերթ համարվող ծրագրերի իրականացման
գործում:
Առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել խոշոր չափերի
ծրագրեր որոնք համայնքի զարգացման խնդիրները կլուծեն հիմնովին՝
պաշտպանել համայնքի բնակչության իրավունքները և օրինական շահերը
բարելավել համայնքի բնակչության կոմունալ կենցաղային պայմանները
ապահովել համայնքի շինությունների պահպանումը շահագործումը և բարեկարգումը
նպաստել մշակույթի մարզական և առողջապահական օջախների նորմալ
գործունեությանը
համայնքի տարածքում ստեղծել նոր աշխատատեղեր զարգացնելով փոքր և միջին
բիզնեսը գյուղատնտեսությունը
հատուկ ուշադրություն դարձնել կրթության օջախների նորմալ գործունեությանը
միջոցներ ձեռնարկել սոցիալապես անապահով խավերի սոցիալական պայմանների
բարելավման ուղղությամբ
բարձրացնել գյուղապետարանի աշխատակազմի և գյուղապետարանի ենթակայության
տակ գտնվող հիմնարկների կառավարման արդյունավետությունը
ներհամայնքային
ճանապարհների
բարեկարգում
տարիների
ֆինասական
վերլուծությունները և գալիք տարիների կանխատեսումները:

2.4Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի վերլուծություն, գնահատական և կանխատեսում:
Համայնքի տարեկան բյուջեն կազմում է 38000000 դրամ՝,որից 30%-ը բաժին է ընկնում
սեփական եկամուտներին: Առաջիկա հինգ տարիներին կատարվելիք ծրագրերերը մշակելիս
մանրամասնորեն վերլուծվել է նախորդ տարիների բյուջեները՝ եկամուտները,
եկամուտների ստածման աղբյուրները, կազմվել են ծրագրեր լրացուցիչ եկամուտների
աղբյուրներ գտնելու վերաբերյալ , ինպես նաև պարզաբանումներ են կատարվել
նպատակային ծեխսերի վերաբերյալ և այս միտումով կանխատեսվել են հինգ տարիների
համար պլանավորված ծրագրերի իրականացման համար պահանջվող միջոցները և
ստացման աղբյուրները:
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Եկամտի տեսակը
2014թ

Փաստացի
2015թ
2016թ

4874.7

5082.9

1.1

Ð³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ
áõ ïáõñù»ñ
ÐáÕÇ Ñ³ñÏ

3427.7

3405.2

1.2
1.3

¶áõÛù³Ñ³ñÏ
î»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñ

1064.0
383.0

Առանց տեղ.տուրքի գանձվող
վճարներ
Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷. համարվող
հողի վարձավճար

Կանխատեսվող
2017թ 2018թ
2019թ
5919.4

5990.0

6140.0

6240.0

4152.8

3750.9

3800.0

3900.0

3900.0

1439.7
238.0

1492.0
274.0

1628.5
540.0

1650.0
540.0

1700.0
540.0

1800.0
540.0

1679.2

1483.9

1730.0

1660.0

1750.0

1800.0

2250.0

1651.5

1495.3

1657.0

1650.0

1650.0

1650.0

1800.0

ä³ßïáÝ³Ï³Ý ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñ
¹áï³óÇ³
Պետբյուջեից սուբվենցիա

21345.1

25316.2

25737.3

25380.2

26000.0

26000.0

28000.0

-

1200.0

-

-

Կապիտալ ներքին
դրամաշնորհներ
Կապիտալ արտաքին աղբյուրներ
Տեղական վճար
Օրենքով և իրավ.ակտերով
սահմանված համայնք բյուջե
մուտք.ենթակա գումար
î³ñ»ëÏ½µÇ ³½³ï ÙÝ³óáñ¹

3400.0

2000.0

-

-

10.0

20.0

ºÏ³ÙáõïÝ»ñ` ÁÝ¹³Ù»ÝÁ

Ծախսի տեսակը

Փաստացի
2014թ 2015թ
2016թ

Կանխատեսվող
2017թ 2018թ
2019թ

1 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,
պետական կառավարում, ֆինանսական
և հարկաբյուջետային
հարաբերություններ,

19216.0

19570.0

2 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1779.6

2370.5

2633.0

3000.0

2400.0

2000.0

2200.0

3 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

480.0

450.0

450.0

450.0

450.0

600.0

600.0

4 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

150.0

5692.2

2423.2

250.0

500.0

500.0

500.0

5 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

1355.0

1010.0

1334.3

1100.0

1200.0

1500.0

1700.0

6 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

5072.0

3500.0

3600.0

2400.0

3150.0

3800.0

3800.0

7 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

4700.0

2600.0

1120.0

1500.0

1600.0

1500.0

1300.0

1

5
6

7
8.
9.
10
11.
12.
13.

1

5819.8

2020թ

10.0

1000.0
36400.0

10.0
1356.3

20.0
-

4520.1

6084.1

7363.7

2900.0

38836.9

42682.4

42417.

37519.6

19696.0

10.0
-

10.0
-

26748.5

21000.0

1000.0
36600.0

800.0
39110.0

2020թ

21000.0
22000.0
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

9249.6

32752.6

35318.7

38309.0

37519.6

6100.0

5700.0

7010.0

36400.0

36600.0

39110.0

2.5.Համայնքի սոցիալ –տնտեսական զարգացումը խոչընդոտող գործոնները
Համայնքում , ինչպես ամբողջ տարածաշջանում այս կամ այն ծրագրերի լիարժեք
իրականացմանը խոչընդոտող գործոնները մի քանիսն են , որոնք փոխկապակցված են
,ակնհայտ և չափելի, դրանցից կարևորագույններն են՝
 Ֆինանսական միջոցների սակավությունը
 Արտադրվող ապրանքների իրացման շուկաների բացակայությունը, ինքնարժեքների
ցածր գները և սակավ աշխատուժը
 Ծայրամասային մարզերում կառավարության և տնտեսվարող սյուբեկտների
անուշադրությունը
 Իրացման խնդրի հետ կապված փոքր քանակությամբ արտադրողականությունը
 Արտագաղթը սոցյալ տնտեսական վիճակի, անհետաքրքիր մշակութային կյանքի,
տարբեր բնագավառներում (սպորտ, արվեստ ևայլն) միջոցների բացակայության
պատճառով հաջողություններ չունենալու պատճառով
 Սակավ աշխատույժ՝ ցածր ծնելիության մակարդակի, հիվանդաբեր, աղտոտված
մթնոլորտի պատճառով մահացության թվի աճի և արտագնա աշխատանքի
մեկնողների տարեցտարի մեծացող ՝ քանակության պատճառով:
Այս ամենին մշտապես ականատես լինելն և կատարվող վերլուծություններն են առիթ
հանդիսանում ՀՀԶԾ –ներ կազմելուն, ինչպես նաև կազմած յուրաքանչյուր ծրագիր
կյանքի կոչելու, ուստի համայնքապետի, համայնքի ավագանու, համայնքապետարանի
աշխատակազմի և ազգաբնակչության ակտիվ շփման արդյունքում հավաքագրվել են
վերը շարադրված խոչընդոտները ծնող հանգամանքնեը: Բազմաթիվ անգամներ
քննարկվել և տրվել են վերլուծություններ այնուհետև հստակեցվել և վեր են ածվել
պլանների ըստ կարեվորության և հրատապության ևս այդ պլանները հինգ տարիների
ընթացքում դառնալու են ամենօրյա կտարվելիք պահանջ:
2.6 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերը

Համայնքի ուժեղ կողմերը
գյուղատնտեսության բոլոր բնագավառներում արձանագրված բարձր ցուցանիշները
համայնքում բարձրագույն և միջնակագ մասնագիտական կրթություն ունեցողների մեծ
քանակը
բարոյահոգեբանական առողջ մթնոլորտը
զբաղվածության միջինից բարձր ցուցանիշ
գործող եկեղեցին
համայնքի ղեկավար ավագանի բնակիչներ ամուր կապը և փոխըմբռնում:
համայնքի ղեկավարի երկարամյա փորձ և ազգաբնակչության վստահությունը
բարեխիղճ հարկատուներ
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քաղաքացիական ակտիվ հասարակություն

Համայնքի թույլ կողմերը
գյուղի աշխարհագրական դիրքը
ազգաբնակչության սոցիալ տնտեսական պայմանների ոչ բարձր մակարդակը
գյուղատնտեսական մթերքների իրացման հետ կապված դժվարությունները.
ջրային ռեսուրսների սակավությունը.
5) Հանգստի , մշակութային, սպորտային կյանքի ցածր մակարդակը
6)ֆինսական միջոցների սղությունը
7)երիտասարդության շրջանում անհետաքրքիր միջավայրը և գործազրկությունը
8)Փոքր և Միջին ձեռնարկությունների սակավությունը
3Համայնքի
ռազմավարություն,նպատակների սահմանում և գործողությունների
պլանավորում
Գյուղապետարանի ռազմավարական քաղաքականությունն է հետևողականորեն
բարեփոխումներ անցկացնել համայնքի բնակչության սոցիալ տնտեսական պայմանների
բարելավման նպատակով գյուղը դարձնել առավել բարեկարգ և մաքուր:
3.1 Համայնքի զարգացման տեսլական
Զարգացող աշխարհի շեմին ինչպես նաև զարգացման հետ համահունչ քայլելու համար
անհրաժեշտ է ճշգրիտ, նպատակային պլանավորված ամենօրյա աշխատանք:
Այդ ամենը հասանելի դարձնելու առիթով պետք է թիմային և համախմբված աշխատանք:Այս
միտումով է առաջնորդվում մեղրաշենցի և այդ է պատճառը , որ վերջինս հստակ և պարզ
կարողանում է նկարագրել ինչ է ուզում և ինչպես հասնել դրան:Ուստի ծրագիրը կազմելիս
հաշվի են առնվել բոլոր նպաստավոր պայմանները, խոչընդոտները և այն հանգամանքը թե
մեղրաշենցին իչպես է ուզում տեսնել Մեղրաշենը հինգ տարի անց՝և իչպիսի ծրագրերի
իրականացմամբ կունենանք պահանջվածը՝
3.2 Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ
Համայնքում առկա իրականացվելիք ծրագրերի առանձին ձևակերպումները ըստ ոլորտային
ծրագրերի օրինակելի ձևի

Ծրագիր 1
Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող Մանասի խարաբա կոչվող հանդամասում
անասունների խմելու ջրի խմոցների կառուցում
(Ծրագրի անվանումը)

գյուղատնտեսություն
(Ոլորտի անվանումը)

Մեղրաշենի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի նկարագրությունն ու հիմնավորումը
Համայնքի արոտները գտնվում են գյուղից բավական մեծ հեռավորության վրա, սակայն
անասունների խմելու ջրի համար նախատեսված խմոցներ չկան:

Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները
Նախատեսվում է կառուցել խմոցներ անասունների խմելու ջրի համար, ինչը
անասունների կաթնատվության բարձրացմանը:

կնպաստի

Ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք կարևոր խնդիրներ
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Ծրագրի իրականացման համար համայնքը համագործակցել է Հայաստան ՓՄՁ ԶԱԿ
հիմնադրամի հետ. որի արդյունքում նախատեսում է ծրագիրը ավարտին հասցնել 2017-2018
թթ

Ծրագրից սպասվող արդյունքները
Իրականացնելով այս ծրագիրը կբարձրանա անասնապահության արդյունքում ստացվող
եկամուտների ցուցանիշները, կբարելավեն համայնքի բնակչության սոցիալ տնտեսական
պայմանները

Ծրագրի ֆինանսական միջոցների գնահատում
Նախնական մոտավոր հաշվարկներով կառուցման աշխատանքների արժեքը կկազմի մոտ
10.0 միլիոն դրամ Տեղական բյուջեից կկատարվի 15%ներդրում, իսկ 85%
կապահովիՀայաստան ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամը :
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ
1.

2.

3.

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2017թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

կազմել
ծրագրի
իրականացման
նախագծա նախահաշվային
փաստաթղթերը
կազմակերպել
գնումների
գործընթաց
կնքել պայմանագրեր
շինարարական
աշխատանքների կատարման և այդ
աշխատանքների
իրականացման
ընթացքում հսկողության վերաբերյալ

Ծրագիր 2 Գյուղի վարելահողերի նախկինում մոտ 500 հա ոռոգվող վարելահողերի
ոռոգման համակարգի վերականգնում , երկրորդ կարգի ոռոգման համակարգի
կառուցում
(Ծրագրի անվանումը)

գյուղատնտեսություն
(Ոլորտի անվանումը)

Մեղրաշենի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը

Ա. Ծրագրի նկարագրությունն ու հիմնավորումը
Համայնքում հողագործությունը իրականացվում է անհատական տնտեսությունների
միջոցով, սեփականաշնորհված և վարձակալված հողամասերում:
Վարելահողերի մեծ մասը օգտագործվում են ցորենի, գարու, կարտոֆիլ, ճակնդեղի
արտադրության նպատակով: Համայնքում գրեթե անմշակ հողեր չկան: Գյուղատնտեսության
ոլորտում նկատվում է լուրջ առաջընթացներ: Այսօր գյուղացու համար խնդիր չի
հանդիասանում սերմացուի, դիզ վառելիքի, թունաքիմիկատների ձեռք բերումը, քանի որ
կառավարության աջակցությամբ ձեռք է բերվում մատչելի գներով , սակայն կարևոր են նաև
ջրային ռեսուրսներով ապահովումը:

Բ. Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները
Գյուղատնտեսական բնակավառում ցուցանիշների բարձրացման նպատակով համայնքի
ղեկավարի, ավագանու անդամների և համայնքի բնակիչների ընդանհուր քննարկման
արդյունքում որոշվեց , որ գլխավոր խթան է հանդիսանում ջրային ռեսուրսի ապահովումը:
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Հնարավորության դեպքում վերականգնել հինը և կառուցել երկրորդական կարգի ոռոգման
համակարգ:

Գ. Ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք կարևոր խնդիրներ
Սակայն բնակլիմայական պայմաններում ջրային ռեսուրսների ապահովումը դժվարին
խնդիրներից մեկն է համարվում թե սղության, և թե իրականացման համար պահնջվող
ֆինանսական միջոցներից ելնելով:

Ծրագրից սպասվող արդյունքները
Ծրագիրն իրականացնելով
նկատելի աճ:

կունենանք

գյուղատնտեսության

ոլորտի

ցուցանիշների

Ծրագրի ֆինանսական միջոցների գնահատում
Ծրագրի իրականացումը նախատեսվում է իրականացնել 2019-2021թվականների
ընթացքում Ֆինանսական միջոցներ են ակնկալվում պետբյուջեից, միջազգային
կազմակերպություններից:
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ
1.

2.

3.

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2019թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

4

2020-2021թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

կազմել
ծրագրի
իրականացման
նախագծա նախահաշվային
փաստաթղթերը
կազմակերպել
գնումների
գործընթաց
կնքել պայմանագրեր
շինարարական
աշխատանքների կատարման և այդ
աշխատանքների
իրականացման
ընթացքում հսկողության վերաբերյալ

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ
1.

2.

3.

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

կազմել
ծրագրի
իրականացման
նախագծա նախահաշվային
փաստաթղթերը
կազմակերպել
գնումների
գործընթաց
կնքել պայմանագրեր
շինարարական
աշխատանքների կատարման և այդ
աշխատանքների
իրականացման
ընթացքում հսկողության վերաբերյալ

Ծրագիր 3Նոր գյուղտեխնիկայի և գյուղգործիքների ձեռք բերում:
(Ծրագրի անվանումը)

գյուղատնտեսություն
(Ոլորտի անվանումը)

Մեղրաշենի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը

Ա. Ծրագրի նկարագրությունն ու հիմնավորումը
. Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները
Համայնքում գործող գյուղ տեխնիկան խորհրդային ժամանակներից ստացված
ժառանգություններն են, որոնք այլևս վերանորգման ենթակա չեն: Անհատները որոշակի
հայտայտումներով փորձում են շահագործել, շատ քչերին է հաջողվել ձեռք բերել նոր
տեխնիկա , ինչը լուրջ խոչընդոտ է գյուղատնտեսության բնագավառում: Համայնքը
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անրհրաժեշտություն ունի նոր գյուղսարքավորումների, որպեսզի գյուղատնտեսական
աշխատանքները կկատարվեն ժամանակին և արդյունավետ:

Գ. Ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք կարևոր խնդիրներ
Չկան համապատասխան միջոցներ: Անհրաժեշտ է որպեսզի գործեն կոոպերատիվներ
համալրված ժամանակակից գյուղսարքավորումներով և տեխնիկայով, ինչի առկայության
պայմաններում կմատուցվեն բարձր մակարդակով գյուղատնտեսական ծառայություններ:
Ծրագրի իրականացման համար հստակ սամանած ժամկետներ և ֆինանսական միջոցներ
չկան:

Ծրագիր

Դպրոց տանող Ճանապարհի սալապատում
(Ծրագրի անվանումը)

Ճանապարաշինություն
(Ոլորտի անվանումը)

Մեղրաշենի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը

Ա. Ծրագրի նկարագրությունն ու հիմնավորումը
Համայնքում գործում է միջնակարգ դպրոցը :Դպրոց հաճախում է 149 երեխա /տես
աղյուսակ 9/ Անմխիթար վիճակում է դպրոցի ճանապարհը: Այն նախկինում եղել է
ասֆալտապատ , բայց ժամանակի ընթացքում քայքայվել է առաջացնելով խոշոր չափի
ջրափոսեր , որոնք սեզոնային փոփոխման հետ մեկտեղ դառնում են ավելի ու ավելի
անանցանելի և վտանգավոր:

Բ. Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները
Համայնքի բյուջեի միջոցներով բազմաթիվ անգամ կատարվել են փոսալցումներ ,սակայն
ժամանակի ընթացքում բացվում են նորերը ,իսկ հները՝ մեծանում , ուստի այս խնդիրը
պահանջում է հիմնովի լուծում:

Գ. Ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք կարևոր խնդիրներ
Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2017-2018թթ: Սակայն անհրաժեշտ է հայտատել
միջոցներ , քանի որ համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին հնարավոր չէ վերջնականապես
իրականացնել անհրաժեշտ պահանջը:

Ծրագրից սպասվող արդյունքները
Ծրագիրն իրականացնելով կունենանք բարվոք վիճակում գտնվող համայնք, կնվազեն
ավտովթարների և դժբախտ պատահաների ռիսկերը:

Ծրագրի ֆինանսական միջոցների գնահատում
Նախնական մոտավոր հաշվարկներով աշխատանքների կազմակերպման
աննհրաժեշտ է 4-5 միլիոն դրամ Տեղական բյուջեից կկատարվի ներդրում:

համար

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ
1.

2.

3.

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2017թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

կազմել
ծրագրի
իրականացման
նախագծա նախահաշվային
փաստաթղթերը
կազմակերպել
գնումների
գործընթաց
կնքել պայմանագրեր
շինարարական
աշխատանքների կատարման և այդ
աշխատանքների
իրականացման
ընթացքում հսկողության վերաբերյալ
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Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ
1.

2.

3.

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2018թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

կազմել
ծրագրի
իրականացման
նախագծա նախահաշվային
փաստաթղթերը
կազմակերպել
գնումների
գործընթաց
կնքել պայմանագրեր
շինարարական
աշխատանքների կատարման և այդ
աշխատանքների
իրականացման
ընթացքում հսկողության վերաբերյալ

Ծրագիր 5 Գյուղամիջյան ճանապարհների խճապատում
(Ծրագրի անվանումը)

Ճանապարաշինություն
(Ոլորտի անվանումը)

Մեղրաշենի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը

Ա. Ծրագրի նկարագրությունն ու հիմնավորումը
Մեղրաշեն համայնքի ներհամայնքային ճանապարհային ցանցի երկարությունը կազմում է
16 կմ,
թվականներին իրականացվել են համայնքի փողոցների բարեկարգման և
ասֆալտապատման ընթացիկ և կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ որի
արդյունքում ասֆալտապատ ճանապարհը համայնքում կազմում է մոտ 2.9 կմ , մնացածը
ամբողջությամբ գրունտային է,որը հարթեցվել և խճալցվելէ 2014թ համայնքի բյուջեի
միջոցներով: Բ. Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները
Շատ են նաև ճանապարհային տնտեսության հետ կապված խնդիրները, 13 կմ հատվածը
ունի վերանորոգման,խճապատման , ասֆալտապատման կարիք , իսկ հին
ասֆալտապատված տարածքներն էլ ունեն նորացման կարիք :

Գ. Ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք կարևոր խնդիրներ
Ծրագրից սպասվող արդյունքները
Ծրագիրն իրականացնելով կունենանք բարվոք վիճակում գտնվող համայնք, կնվազեն
ավտովթարների և դժբախտ պատահաների ռիսկերը:

Ծրագրի ֆինանսական միջոցների գնահատում
Նշված աշխատանքները պահանջում են զգալի ֆինանսական ներդրումներ Համայնքի
բյուջեի միջոցների հաշվին անհնար է նշված ծրագրերի իրականացումը ուստի
նախատեսվում է որոնել դոնոր կազմակերպություններ նախատեսված ծրագրերը
իրականացնելու համար:Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2019-2021թվականների
ընթացքում:
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Ծրագիր

Գերեզմանոցի տարածքի ընդարձակում պարսպապատում
(Ծրագրի անվանումը)

Շինարարություն
(Ոլորտի անվանումը)

Մեղրաշենի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը

Ա. Ծրագրի նկարագրությունն ու հիմնավորումը
Համայնքի գերեզմանատունը ունի անհատական առանձնացված տարածք : Տարածքը
ցանկապատված է և այսօր գրեթե նոր գերեզմանատեղի հատկացման համար տեղ չկա:
Անհրաժեշտ է ցանկապատի տեղահանում և սահմանների ընդլայնում:

Ծրագրի ֆինանսական միջոցների գնահատում
Ծրագիրը ակնկալվում է իրականացնել 2018-2019թթ տեղական բյուջեի միջոցներով:Ըստ
նախնական հաշվարկների ծրագրի իրականացումը կկազմի1.5մլն դրամ:
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը

Ծրագիր 7 Սպորտ հրապարակի կահավորում
(Ծրագրի անվանումը)

Սպորտ
(Ոլորտի անվանումը)

Մեղրաշենի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը

Ա. Ծրագրի նկարագրությունն ու հիմնավորումը
Համայնքում թերի է սպորտի ոլորտը: Չկար բավարար պայմաններ հատկապես
երիտասարդներին համար սպորտային պարապմունքների անցկացման համար: Որոշ փոքր
խմբակներ պարապմունքներն իրականացնում են դպրոցի, արվեստի դպրոցի ոչ
հարմարավետ սենյակների պայմաններում:

Բ. Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները
Ծրագիրը մասամբ իրականացվել է 2016թ համայնքի բյուջեի միջոցներով, սակայն
սպորտհրապարակը ունի կահավորման խնդիր: Ծրագրի լիարժեք կատարումն կնպաստի
համայնքի երիտասարդների մոտ ձևավորել աողջ ապրելակերպի մշակույթ:

Գ. Ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք կարևոր խնդիրներ
Այս ամենի կողքին կա ևս ֆինանսական միջոցների հայտայտման և ծրագրի վերջնական
ավարտին հասցնելու խնդիրը:

Ծրագրից սպասվող արդյունքները
Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք առողջ և մարզված երիտասարդություն և
հնարավոր է նաև նոր ձեքբերումներ սպորտային ասպարեզում:
Ծրագրի ֆինանսական միջոցների գնահատում
Ըստ նախնական հաշվարկների Ծրագրի վերջնական ավարտին հասցնելու և կահավորելու
համար անհրաժեշտ է 4-5 մլն դրամ: Նախատեսվում է , որ համայնքը կկատարի ներդրում
30%-ի չափով ,70% չափով աջակցություն ակնկալվում է այլ դոնոր հասարակական
կազմակերպություններից:
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
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Հ/հ
1.

2.

3.

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2020թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

կազմել
ծրագրի
իրականացման
նախագծա նախահաշվային
փաստաթղթերը
կազմակերպել
գնումների
գործընթաց
կնքել պայմանագրեր
շինարարական
աշխատանքների կատարման և այդ
աշխատանքների
իրականացման
ընթացքում հսկողության վերաբերյալ

Ծրագիր 8 Արվեստի դպրոցի հիմնանորոգում
(Ծրագրի անվանումը)

Շինարարություն
(Ոլորտի անվանումը)

Մեղրաշենի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը

Ա. Ծրագրի նկարագրությունն ու հիմնավորումը
Համայնքում գործում է Արվեստի դպրոց, որը գտնվում է համայնքապետարանի
ենթակայության տակ: Դպրոցը գործում է առանձին մասնաշենքում , կազմակերպվում է
դաշնամուրի, ժող գործիքների , նկարչության դասընթացներ:Ունի 30 աշակերտ:
Մասնաշենքը գազաֆիկացված է, ունի վերանորոգման կարիք:

Բ. Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները
Վերանորոգումը , նոր գործիքներով համալրումը և աշխատանքային բավարար
պայմանների ստեղծումը կնպաստի աշակերտների թվի աճին, ինչպես նաև արվեստի այլ
բաժինների բացմանը:Կնպաստի մշակութային կյանքի մակարդակի բարձրացմանը:
Գ. Ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք կարևոր խնդիրներ
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշ են հասարակական կազմակերպությունների
աջակցությունը ոչ միայնֆինանսական միջոցների նվիրատվությամբ այլև անհրաժեշ
պարագաների տեսքով / նկարչական , երաժշտակա գործիքներ/:

Ծրագրից սպասվող արդյունքները
Հայտնի է , որ հայը աշխարհում հնուց ի վեր հայտնի է եղել իր առանձնահատուկ
արհեստներով: Սակայն ժամանակի ընթացքում բարձրակարգ արհեստավորները սոցիալ –
տնտեսական դժվար պայմաններից ելնելով իրենց արվեստի հրաշքները ստեղծում են այլ
երկրներում, ավելի նպաստավոր պայմաններում, որոնք հետսհետե ձուլվում են օտար
մշակույթին և կորցնում հայի դեմքը: Ուստի նպասենք մշակութային միջավայրի բավարար
պայմանների ապհովմնանը և մշտապես արդիական պահենք հայկական մշակույթը:
Ստեղծենք պայմաններ մշտապես թարմացվելու և զարգանալու համար:

Ծրագրի ֆինանսական միջոցների գնահատում
Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020թվականին տեղական բյուջեի
միջոցներից ներդրում կատարելով և ներդրումային հասարակական ծրագերերի
աջակցությամբ
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Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ
1.

2.

3.

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2018թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

կազմել
ծրագրի
իրականացման
նախագծա նախահաշվային
փաստաթղթերը
կազմակերպել
գնումների
գործընթաց
կնքել պայմանագրեր
շինարարական
աշխատանքների կատարման և այդ
աշխատանքների
իրականացման
ընթացքում հսկողության վերաբերյալ

Ծրագիր 9 Եկեղեցու Վերակառուցում
(Ծրագրի անվանումը)

Շինարաություն
(Ոլորտի անվանումը)

Մեղրաշենի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը

Ա. Ծրագրի նկարագրությունն ու հիմնավորումը
Համայնքում գործում է եկեղեցին , որտեղ անցկացվում են քրիստոնեական բոլոր
ծիսակատարությունները, մատուցվում են պատարագներ: Կարելի է հպարտությամբ
արձանագրել նաև այն փաստը, որ համայնքում ոչ մի տեսակի աղանդներ չկան: Սակայն
եկեղեցին շատ հին է և ունի վերակառուցման կարիք :

Բ. Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները
Եկեղեցին ունի զորեղ ազդեցություն ,այն կաուցված է սուրբ հողի վրա և անվանվում է Լույս
գերեզման: Համայնքի բյուջեի միջոցներով կատարվել են կոսմետիկ հարդարման
աշխատանքներ , սակայ ն եկեղեցին ունի վերակառուցման խնդիր:

Գ. Ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք կարևոր խնդիրներ
Ծրագրի իրականացման համար անհնրաժեշտ է հովանավորներ, պետ բյուջե,
հասարակական և միջազգային կազմակերպություններ:

Ծրագրից սպասվող արդյունքները
Ունենալ գեղեցիկ և պատմաճարտարապետական նշանակություն ունեցող սրբավայր:

Ծրագրի վերաբերյալ կատարված հաշվարկներ :
Իրականացման հստակ սահմանված ժամանանակետներ և ֆինանսական միջոցներ չկան:

Ծրագիր 10 Հանդիսությունների սրահի կառուցում
(Ծրագրի անվանումը)

Շինարարություն
(Ոլորտի անվանումը)

Մեղրաշենի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը

Ծրագրի նկարագրությունն ու հիմնավորումը
Մեղրաշեն համայնքը ծայրամասային համայնք է: Դեպի գլխավոր մայրուղի ունի մեկ ելք:Մոտ
քաղաքներից Գյումրի , Արթիկ գտնվում է բավականին հեռու: Համայնքում էլ մեծ մասշտաբի
բարեկարգ տարածքներ չկան , որպեսզի տրամադրվի բնակչությանը արարողությունների
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անցկացման համար: Բնակիչները վարձակալում են տարբեր դալհիճներ որոնք շատ հեռու են
գտնվում համայնքից և շատ ծախսատար են և այդ ծախսերը մուտքագրվում են այլ համայնքների
բյուջե հանդիսանալով լրացուցիչ եկամուտներ բյուջեում:

Բ. Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները
Ծրագրի իրականացմամբ կունենանք կրկնակի առավելություն՝ ազգաբնակչությանը օգնություն
անիմաստ չծախսելու առումով և այլ եկամուտներ բյուջեին:

Ծրագրից սպասվող արդյունքները
Ոնենալ առանձնացված վայր ,որտեղ կանցնացվեն միջոցառումներ:

Ծրագրի ֆինանսական միջոցների գնահատում
Ծրագրի իրականացման համար հաշվարկված չեն անհրաժեշտ ֆինասական միջոցները
քանի որ դեռևս համագործակցող կազմակերպություններ չկան:
Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2017-2018-2019թվականներին տեղական բյուջեի
միջոցներից ներդրում կատարելով և ներդրումային հասարակական ծրագերերի, աջակցությամբ

Ծրագիր 11 Մշակույթի տան կառուցում
(Ծրագրի անվանումը)

Շինարարություն
(Ոլորտի անվանումը)

Մեղրաշենի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը

Ծրագրի նկարագրությունն ու հիմնավորումը
Համայնքում կա մշակույթի տուն , որը կառուցվել է 1950-ական թվականներին, սակայն այսօր
գտնվում է խարխուլ վիճակում: Ձմռան ամիսներին հանգիստը կազմակերպվում է մշակույթի
տան
առանձնասենյակում,
որի
ջեռուցումը
կատարվում
է
գյուղապետարանի
միջոցներով:Կազմակերպվում են նարդու, շախմատի մրցումներ:

Բ. Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները
Ծրագրի իրականացումը համարվում է համայնքի կարևորագույն խնդիրներից մեկը, Ինչի
կազմակերպման արդյունքում կունենանք բարեկարգ ,առողջ և հետաքրքիր մշակութային
մթնոլորտ համայնքում:

Գ. Ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք կարևոր խնդիրներ
Ծրագիրն ունի իր դժվարին և անլուծելի թվացող խնդիրները, որի իրականացման համար
անհրաժեշտ բարերարների աջակցությունը:

Ծրագրից սպասվող արդյունքները
Ոնենալ առանձնացված վայր , որը կնպաստի մշակութային կյանքի մակարդակի բարձրացմանը:

Ծրագրի ֆինանսական միջոցների գնահատում
Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2021թվականին տեղական բյուջեի միջոցներից
ներդրում կատարելով և ներդրումային հասարակական ծրագերերի, բարերարների
աջակցությամբ:
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4 ՀՀԶԾ ֆինանասավորում
Առաջնահերթ ծրագրերի ընտրություն, համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագրերի
կազմում
Ծրագրերը գնահատվել են ըստ ոլորտների և առաջնահերթության: Այնուհետև,
ընտրվել և ներկայացվել են թեքանի ծրագրերի իրականացման համար են բավարարում
գալիք 5 տարվա կանխատեսումների շրջանակներում բաժին հասնող ֆինանսական
միջոցները:
 Որոշվել է գալիք 5 տարիների կտրվածքով համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի
չափը:
 Գնահատված ընդհանուր մուտքերից հանվել են 5 տարվա ընթացքում պարտադիր
իրականացվող ծրագրերի համար անհրաժեշտ գումարները, ինչպես նաև առկա
համագործակցության շրջանակներում իրականացվող և ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերի
գծով համայնքի բյուջեից հատկացվող համաֆինանսավորման գումարները:
 Համայնքի բյուջեի մուտքերը, կարելի է ասել,ձևավորվում են բացառապես վարչական
բյուջեի միջոցների հաշվին:


Աղյուսակ15. Համայնքի 2014-2015թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և
2016-2020թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը
հազար դրամ



Հ/հ

I.
1
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3
3.1

Մուտքերի անվանումը
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ`
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)*
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
(1+2+3)*
ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ
Գույքային հարկեր անշարժ
գույքից
Գույքային հարկեր այլ գույքից
Ապրանքների օգտագործման
կամ գործունեության
իրականացման թույլտվության
վճարներ
Ապրանքների
մատակարարումից և
ծառայությունների մատուցումից
այլ պարտադիր վճարներ
Այլ հարկային եկամուտներ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ
Ընթացիկ արտաքին
պաշտոնական դրամաշնորհներ
Կապիտալ արտաքին
պաշտոնական դրամաշնորհներ
Ընթացիկ ներքին պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Կապիտալ ներքին
պաշտոնական դրամաշնորհներ
Կապիտալ արտաքին
պաշտոնական դրամաշնորհներ
ստացված միջ.կազմակերպ.
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ*
Տոկոսներ

2014թ.
փաստ.

2015թ.
փաստ.

2016թ.
նախ.

2017թ.
կանխ.

2018թ.
կանխ.

2019թ.
կանխ.

2020թ.
կանխ.

38836.9

42682.4

42417.0.

37519.6

36400.0

36600.0

39110.0

34316.8

36598.3

34953.1

43019.6

35400.0

35600.0

38310.0

4874.7

5082.9

5818.8

5919.4

5990.0

6140.0

6240.0

3427.7

3405.2

4152.8

3750.9

3800.0

3900.0

3900.0

1064.0

1439.7

1492.0

1628.5

1650.0

1700.0

1800.0

383.0

238.0

274.0

540.0

540.0

540.0

540.0

24745.1

28516.2

25737.3

25380.2

26000.0

26000.0

28000.0

21345.1

25316.2

25737.3

25380.2

26000.0

26000.0

28000.0

3397.0

3320.0

3410.0

3460.0

4070.0

-

1200.0

3400.0

2000.0

4697.0

2999.2
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3.2

Շահաբաժիններ

3.3

Գույքի վարձակալությունից
եկամուտներ
Համայնքի բյուջեի եկամուտներ
ապրանքների
մատակարարումից և
ծառայությունների
մատուցումից, այդ թվում
Վարչական գանձումներ
Մուտքեր տույժերից,
տուգանքներից
Ընթացիկ ոչ պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Կապիտալ ոչ պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Այլ եկամուտներ*

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
II.

1
2
3
4
III.

Ա.
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.3
2.4

2.5

2.6

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ
ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)
Հիմնական միջոցների
իրացումից մուտքեր
Պաշարների իրացումից մուտքեր
Բարձրարժեք ակտիվների
իրացումից մուտքեր
Չարտադրված ակտիվների
իրացումից մուտքեր
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ
ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ
ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ)
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)
ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)
ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Արժեթղթեր
Վարկեր
Փոխատվություններ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Բաժնետոմսեր և կապիտալում
այլ մասնակցություն
Համայնքի բյուջեի միջոցների
տարեսկզբի ազատ մնացորդը

1651.5

1495.3

1657.0

1650.0

1650.0

1679.2

1483.9

1730.0

1660.0

1750.0

10.0

20.0

10.0

10.0

10.0

10.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1356.3

0.0

1650.0

1800.0

1800.0

2250.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4520.1

6084.1

1000.0

1200.0

800.0

4520.1

6084.1

7363.7

2900.0

1000.0

1000.0

800.0

4520.1

6084.1

7363.7

2900.0

1000.0

1000.0

800.0

4520.1

6084.1

7363.7

2900.0

1000.0

1000.0

800.0

7363.7

2900.0

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
որից` ծախսերի
ֆինանսավորմանը չուղղված
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Բ.
1
1.1
1.2
1.3

համայնքի բյուջեի միջոցների
տարեսկզբի ազատ մնացորդի
գումարը
ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Արժեթղթեր
Վարկեր
Փոխատվություններ
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3
4

5
6

Դպրոցի
տանողճանապարհների
բարեկարգում
Գյուղամիջյան ճանապարհի
խճապատում
Գերեզմանոցի տարծքի
ընդլայնում
Արվեստի դպրոցի
վերանորոգում
Դպրոցի վերանորոգում
Մշակույթի տան
վերակառուցում
Սպորտհրապարակի
կաուցում
Հանդիսությունների սրահի
կաուցում

Պետ բյուջե,
այլ

2

Համայնքի Մանասի
խարաբեք կոչվող
հանդամասում անասունների
համար կառուցել խմելու ջրի
խմոցներ
Գյուղի վարելահոի ղերի /
նախկինում ջրովի մոտ
500հա/ ոռոգման ջրով
ապահովում և երկրորդական
կարգի ոռոգման համակրգի
կառուցում
Գյուղգործիքների և
գյուղտեխնիկայի ձեռք բերում

Դոնոր
կազմակերպ
ություններ

1

Ծրագրիանվանումը

Ծրագրի
ֆինանսավորմանաղբյուրները

Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների

Համայնքի
բյուջե

Հ/հ

Ծրագրիարժեքը
(հազ. դրամ)

Աղյուսակ 19. Համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիր( իրականացվող ծրագրերի ցանկ)

10000,0

1500.0

8500.0

-

40000.0

4000.0

10000

26000

5000.0

3500.0

1000.0

500.0

2000.0

2000.0

1500.0

1500.0

10000.0

2000.0

8000.0

30000.0

2500.0

2750.0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6000.0
5000.0
30000.0

3000.0

15000.0

9000.0
2000.0

Եկեղեցու վերակաուցում
Ընդամենը
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5.ՀԶՀԾ իրականացումը, մշտադիտարկումը(մոնիթորինգը) և վերահսկումը
ՀԶՀԾ-իիրականացումը
Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶՀԾ-ում
համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային ծրագրերն են, որոնց իրականացման
համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում,
ՀԶՀԾ-իիրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլաղբյուրների հաշվին
նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալի ք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։
ՀԶՀԾ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային կամ ծրագրի ղեկավարն անձնական
պատասխանատվություն է կրում ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համակարգման,
համապատասխան ծախսերի կատարման, արդյունքների ստացման, հաշվետվությունների
պատրաստման և համայնքի ղեկավարին ներկայացման համար:

ՀԶՀԾ-ի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը)
ՀԶՀԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է կիսամյակը մեկ անգամ ըստ ոլորտային ծրագրերի ու
միջոցառումների ,աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:
Աղյուսակ 10-ում ներկայացված է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։
Աղյուսակ 10. ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը
Ոլորտ.
Ծրագիր.
Միջոցառում.
Արդյունքային ցուցանիշները
տեսակը
անվանումը
Մուտքային
Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական)
Ելքային (ժամկետայնության)
Արդյունավետության
Ծախսեր, հազար դրամ

պլան.

մոնիթորինգի և գնահատման

2016 թ., 1-ին կիսամյակ / տարեկան
փաստ. շեղում
մեկնաբանություն

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի
կառավարման գծով ԽՄ-ն կներկայացնի համայնքի ղեկավարին,վերջինս էլ օրենքով սահմանված
կարգով այն կներկայացնի համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:
ՀԶՀԾ-ի վերահսկումը
ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունը ապահովում է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի ամբողջական
իրականացումը, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն առաջադրված խնդիրները կատարելու,
ակնկալվող արդյունքները ձեռք բերելու և սահմանված նպատակներին հասնելու համար, ծրագրերի
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պաշտպանվածությունը սխալներից ու ձախողումներից, ժամանակին ու ճշգրիտ տեղեկատվության
ստացումը ՏԻՄ-երի ավելի հիմնավորված որոշումների կայացման համար: ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունը
ենթադրում է՝
1.ՀԶՀԾ-ի մշակման, քննարկման և իրականացման ընթացակարգերի հստակ պահպանում,
2.ոլորտային ծրագրերով առաջադրված խնդիրների կատարման արդյունքների ստուգում,
3.ոլորտային ծրագրերի պահանջներից շեղումների պարզաբանում և պատճառների բացահայտում,
4.ՀԶՀԾ-ի ծրագրերի իրականացումից ստացված արդյունքների ամփոփում և համադրում ծրագրերի
նպատակների, խնդիրների և նախատեսված արդյունքների հետ:
5. ՀԶՀԾ-ի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
Այսպիսով, համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հնգամյա ծրագիրը հիմք կհանդիսանա
համայնքի տարեկան ծրագրերի և բյուջեների մշակման աշխատանքները կազմակերպելիս, քանի որ
ծրագիրը կազմելիս հաշվի են առնվել տեղական բյուջեի եկամուտները , ինչպես նաև համայնքի
բնակիչների ՝ նախատեսված ծրագրերին աջակցելու պատարաստակամությունը: Անցյալ տարիների
փորձը ցույց տվեց, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ աշխատանքը
մեծապես կախված է բյուջետավարման գործընթացի ճիշտ կազմակերպումից:
Շատ կարևոր է եկամուտների աղբյուրներ գտնելը,
ֆինանսական միջոցների ադյունավետ
հավաքագրման կազմակերպումն ու նպատակային օգտագործումը: Ծրագրում տեղ են գտել մի շարք
խնդիրներ , որոնց իրականացումը անխզելիորեն կապված են պետական
և դոնոր
կազմակերպությունների աջակցությունների հետ:
Ելնելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման քառամյա ծրագրի ռազմավարությունից և
ընդհանուր նպատակներից, գյուղապետարանի աշխատա-կազմը մշակում է կոնկրետ ծրագրեր,
որոնցով կարելի է հարց ներկայացնել հանրապետական բյուջեից ներդրումներ ստանալու համար,
փնտրել ինվենստիցիաների նոր աղբյուրներ, ներգրավել բնակիչների սեփական միջոցները, տարբեր
սոցիալական հիմնադրամների համայնքի առջև ծառացած խնդիրների լուծման համար:
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