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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Շիրակի մարզի Սարալանջ համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման հնգամյա ծրագիրը
(այսուհետ` ՀԶՀԾ) մշակելիս հաշվի է առնվել, որ համաձայն 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին
փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության 181-րդ հոդվածի, ՏԻՄը՝ համայնքի ավագանին և
համայնքի ղեկավարը, ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով, և 210-րդ հոդվածի, «Տեղական
ինքնակառավարման
մասին»
ՀՀ
օրենքը
պետք
է
համապատասխանեցվի
Սահմանադրությանը և ուժի մեջ մտնի 2017 թվականի հունվարի 1-ից: Հաշվի առնելով այդ
պահանջները` մշակվել է համայնքի զարգացման ոչ թե քառամյա, այլ հնգամյա ծրագիր:
ՀԶՀԾ-ն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով «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 մեթոդաբանության» և նույն
կազմակերպության կողմից 2016 թվականին մշակված «Համայնքի զարգացման քառամյա
ծրագրի մշակման և կառավարման մեթոդաբանության» կիրառման» ուղեցույցի1
մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և ծրագրային հիմքերը:
Ներկայացվող ՀԶՀԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է
Սարալանջ
համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀԶՀԾ-ի
բովանդակությունը պայմանավորված է ՀԶՀԾ-ի մշակմանը մասնակից համայնքի
աշխատանքային խմբերի (այսուհետ`ՀԱԽ-երի) կողմից կատարված աշխատանքով և
առաջարկներով, համայնքի կազմում ընդգրկված ռեսուրսային (մարդկային, գույքային,
ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով,
համայնքային
ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ
ֆինանսական միջոցների առկայությամբ: ՀԶՀԾ-ն մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են
դիտարկվել համայնքի տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման (հատկապես՝
գյուղատնտեսության, փոքր և միջին բիզնեսի, և այլնի) հնարավորությունները, արդյունավետ
կառավարման իրականացումը: ՀԶՀԾ-ն մշակվել է մասնակցային եղանակով՝ հաշվի առնելով
համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի առաջարկությունները: Հարցումների միջոցով վեր են
հանվել համայնքի բնակիչներին հուզող խնդիրները, դրանք գնահատվել են համայնքի
ժողովների ժամանակ ՀԱԽ-երի կողմից և դասակարգվել ըստ առաջնահերթության:
Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին»
ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը` համայնքի աշխատակազմի և համայնքի
ղեկավարին կից գործող տարեկան բյուջեի ու ՀԶՀԾ-ի մշակման խորհրդակցական մարմնի
(ԽՄ) հետ միասին մշակել է համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ն, որը քննարկվել և հաստատվել է
համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:

1

Ուղեցույցը մշակվել է ԳՄՀԸ-ի ֆինանսավորմամբ ՀՖՄ-ի կողմից իրականացվող ծրագրի շրջանակներում
3

Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ն ներկայացնում էՍարալանջ համայնքի սոցիալտնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման,
ֆինանսական և տնտեսական ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային
զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն, որը նախատեսում է
ռազմավարական քաղաքականությամբ համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծում և
նպատակային բյուջետավարման գործընթացի իրականացում: ՀԶՀԾ-ն ներառում է նաև
Սարալանջ համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի
բաղադրիչները: Այն Սարալանջ համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Սարալանջի
բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված
ծրագիր է, որը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:
ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդակցական մարմինը, փաստաթուղթը
մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն հնարավորինս համահունչ
լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային և տարածաշրջանային
զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման
մարմինների,
քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ
լիակատար փոխըմբռնում ՀԶՀԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ
համագործակցություն դրանց լուծման գործում:
ՀԶՀԾ-ի 1-ին բաժնում ներկայացվում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր և
ոլորտային փաստացի իրավիճակի և համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների
բնութագրումը և վերլուծությունը: Բաժնում ներառվել է նաև համայնքի ՈՒԹՀՎվերլուծությունը՝ հիմնվելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության ու գնահատման
արդյունքների վրա և ձևակերպելով համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման ներքին ու
արտաքին հիմնական հնարավորությունները, համայնքին սպառնացող հիմնական
վտանգները:
ՀԶՀԾ-ի 2-րդ բաժնում սահմանվում են համայնքի երկարաժամկետ տեսլականը, թե
ինչպիսին ենք ցանկանում տեսնել մեր համայնքը ապագայում, ռազմավարությունը և ՀԶՀԾ-ի
հիմնական նպատակները:
ՀԶՀԾ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացվում են պետության և միջազգային դոնոր
կազմակերպությունների հետ համայնքում գալիք հինգ տարիների ընթացքում նախատեսվող
(շարունակվող) համագործակցության ուղղությունները:
ՀԶՀԾ-ի 4-րդ բաժնում ներկայացվում են համայնքի ֆինանսական վիճակի
վերլուծությունը, գնահատումը և կանխատեսումը՝ ըստ համայնքի բյուջեի եկամտային
ուղղությունների (սեփական եկամուտներ, պաշտոնական տրանսֆերտներ, փոխառու
միջոցներ)՝ դիտարկելով նախորդ երկու և գալիք հինգ տարիների եկամտային ցուցանիշները:
ՀԶՀԾ-ի 5-րդ բաժնում ներկայացված են համայնքի զարգացման ծրագրերը: Դրանք
գնահատվել են ըստ սահմանված չափորոշիչների և սահմանվել են առաջնահերթություններ:
Ամփոփ ձևով ներկայացվել են առաջնահերթ այն ծրագրերը, որոնք մոտավոր հաշվարկներով
ակնկալվում է, որ հնարավոր կլինի իրականացնել կանխատեսվող ֆինանսական միջոցներով:
Գալիք հինգ տարիների ընթացքում իրականացման ենթակա ծրագրերը ձևակերպվել են՝
օգտագործելով ծրագրերի կազմման օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ներկայացնելով ծրագրերի
ֆինանսավորման աղբյուրները (համայնքի բյուջե, ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր
կազմակերպություններ, այլ) և դրանց մոտավոր արժեքներն՝ ըստ գալիք հինգ տարիների
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ներկայացվում է համայնքի սեփականություն համարվող
շենքերի ու շինությունների, հողամասերի կառավարման (օտարման, վարձակալության
տրամադրման) հնգամյա ծրագիրը:
ՀԶՀԾ-ի 7-րդ բաժնում ներկայացվում է ՀԶՀԾ-ի իրականացումը, մշտադիտարկումը
(մոնիթորինգը) և գնահատումը, վերահսկումը և վերանայումը:
ՀԶՀԾ-ի եզրափակում բաժնում ներկայացվում են համառոտ մոտեցումներ՝ ՀԶՀԾ-ի
իրականացման, վերահսկման և գնահատման, ծրագրերի իրականացման արդյունքների
քննարկման, ՀԶՀԾ-ում փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման գործընթացների
վերաբերյալ:
ՀԶՀԾ-ի հավելվածներ բաժնում ներկայացվում է մանրամասն և լայնածավալ
տեղեկատվություն տարբեր հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են համայնքի հիմնական
ցուցանիշների՝ գալիք հինգ տարիների կտրվածքով գնահատում և կանխատեսում, համայնքի
ոլորտային ծրագրերի՝ ըստ ծրագրերի օրինակելի ձևի ձևակերպումներ և այլն:
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1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
1.1 ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Սարալանջ գյուղը գտնվում է Արագած լեռան հյուսիս-արևմտյան լանջին, ծովի
մակարդակից 2010մ բարձրության վրա , աշխարհագրական դիրքը բարձր լեռնային :
Տարվա եղանակների բաշխվածությունը խիստ անհամաչափ է : Ձմռան տևողությունը
մոտ 6 ամիս է, խստաշունչ՝մինչև -350- 0ից ցածր:
Գարունը գրեթե չի զգացվում , ամառը զով է , աշունը համեմատաբար մեղմ է :
Համայնքը գտնվում է ուժեղ սեյսմիկ գոտում : Հաճախակաի են չորային , երաշտ
տարիները, որից շատ է տուժում գյուղատնտեսությունը՞ Սարալանջեցիները
հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ և հողագործությամբ, որն էլ
հանդիսանում է նրանց եկամտի հիմնական աղբյուրը: Երբեք չի կարելի համեմատել
ներկայիս Սարալանջ գյուղը նախկինի հետ: Եթե նախկինում գյուղում չկար ոչ մի
պտղատու ծառ , ներկայումս յուրաքանչյուր ընտանիք ընտանիք ունի իր սեփական
այգին ՝ տանձի , խնձորի, բալի, ընկույզի ծառներով: Վերջին 20 տարում բնակչության
թիվը ավելացել է 320 մարդով:
Գյուղը կամաց կամաց կառուցապատվում ու բարեկարգվում է : Գյուղի տարածքը
սահմանակից է Նահաապետավան, Հառիճ,Փոքր Մանթաշ , Գետափ, Սպանդարյան,
Անուշավան գյուղերին:
1.2 Շիրակի մարզի Սարալանջ գյուղը գտնվում է Արագած լեռան հյուսիս – արևմտյան
ստորոտում, նրանից 22կմ հեռավորության վրա:
Նախկին շրջկենտրոնից ՝ Արթիկ քաղաքից գտնվում է 6կմ հեռավորությոն վրա, իսկ
մարզկենտրոն Գյումրիից 30կմ հեռավորության վրա:Գյուղի բնակատեղին ունեցել է շատ հին
պատմություն :Հավանաբար այն մի քանի անգամ բնակեցվել ու լքվել է մեզ անհայտ
պատժառներով: ՊԱտմությունը սկսվում է շատ հին ժամանականերից, որի վկայությունն է
գյուղի արևելյան մասում գտնվող դամբարանադաշտը:
Բնակիչների նախնիները եկել են Արևմտյան Հայաստանի
Էրզրում և Կարս
գավառներից ՝ 1828-1829թթ ռուս-թուրքական պատերազմից հետո: Գյուղի նախկին անունն
եղել է Բաշգյուղ, որը 1946թվականին վերանվանվել է Սարալանջ:Մինչև 1938 թվականը
բնակչությունը ամբողջությամբ մասնակցել է կոլեկտիվացմանը:1958 թվականին Սարալանջ
գյուղը կոլեկտիվ տնտեսությունից անցել է խորհրդային տնտեսության՞
1927 թվականին գյուղացիների ուժերով կառուցվել է դպրոցի շենքն , որը սկզբնական
շրջանում եղել է տարրական դպրոց , այնուհետև ութամյա, իսկ 1970 թվականին դարձել է
միջնակարգ: Գյուղում կա միանավ եկեղեցի, որը կառուցվել 5-րդ դարում : Գյուղում կա երկու
գերեզմանոց, դամբարանատեղի: Գյուղն իր մասնակցությունն է ունեցել հայրենական Մեծ
պատրերազմին, տվել է 130 զոհ: 1975 թվականին կառուցվել է հուշակոթող ՝ նվիրված
հայրենական Մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակին:1994թվականին կառուցվել է նաև
հուշակոթող 1988թվականի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին: 1991-1992 թվականներին
գյուղում իրականացվել է հողերի սեփականաշնորհման ընդհանուր գործընթացը: Գյուղը տվել
է շատ գիտնականներ, դասախոսներ, ռազմական գործիչներ
6

1.2 ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Սարալանջ համայնքի բնակիչները ավանդապաշտ և ավանդապահ են՝ միաժամանակ
անտարբեր չլինելով նորի նկատմամբ: Ավանդաբար պահպանվել են նվիրվածությունը և
հարգանքը ընտանիքի նկատմամբ, հարգանքն աշխատանքի և աշխատող մարդու նկատմամբ:
Խոհանոցում պահպանվել են ավանդական ճաշատեսակներ, որոնցով շարունակում են
պատվել և զարմացնել հյուրերին: Սարալանջ համայնքի բնակչությունը 2016 թ. Հունվարի 1-ի
դրությամբ կազմում է 1300 մարդ (աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1. Համայնքի կազմի մեջ բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները
(01.01.2016 թ. Դրությամբ)
Հ/հ
1.

Համայնքի անվանումը
Սարալանջ

Մշտական
բնակչության
թվաքանակը
1300

Մշտական տնային
տնտեսությունների
թվաքանակը
335 տ/տ.

Առկա տնային
տնտեսությունների
թվաքանակը
296 տ/տ.

Համայնքի առկա բնակչության թիվը կազմում է1180 մարդ, այդ թվում տղամարդիկ՝ 601
և կանայք՝ 699: Ըստ բնակավայրերի համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական
կազմը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:
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Հ/հ

1.

2.

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

Ցուցանիշները

Առկա բնակչության թիվը, այդ թվում`
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
Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ
Հաշմանդամներ, այդ թվում`
Մանկուց հաշմանդամներ
Աշխատունակներ

10. Զբաղվածներ
11. Գործազուրկներ
Ընտանեկան նպաստների պետական
13.
համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը
Արցախյան պատերազմում զոհվածների
14.
ընտանիքների թիվը
Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքների թիվը, այդ
15.
թվում`
Անօթևան ընտանիքներ
Բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք
16.
ունեցող ընտանիքների թիվը
Արտագնա աշխատանքի մեկնող ունեցող տնային
17.
տնտեսությունների թիվը
Արտագնա (սեզոնային) աշխատանքի մեկնողների
18.
թիվը

Սարալանջ
համայնք

Աղյուսակ 2. Համայնքի առկա բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները
(01.01.2016 թ. Դրությամբ)

1300
601
699
56
20
49
43
63
79
450
426
114
114
109
0
8
0
0
7
31
4
1005
750
300
51
0
0
0
8
180
350
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1.3ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

Սարալանջ համայնքում տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են
ընտրությունների արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությունները` համայնքի
ղեկավարն ու համայնքի ներկայացուցչական մարմինը` ավագանին իր 5 անդամներով :
Սարալանջ համայնքի աշխատակազմը բաղկացած է 9 աշխատակցից:
Համայնքապետարանն չունի վարչական շենք, այն տեղավորված է վագոն տնակներում:
Համայնքապետարանը հագեցած է տեխնիկայով, սակայն այն բավարար չէ աշխատակազմի
լիարժեք գործունեությունն ապահովելու համար:
Համայնքի
ղեկավարի
վարձատրության
չափը,
համայնքի
աշխատակազմի
աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և
պաշտոնային դրույքաչափերը
հաստատվել են համայնքի ավագանու 2016 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 31-Ա որոշմամբ
(աղյուսակ 3):
Աղյուսակ 3. Սարալանջ համայնքի աշխատակազմը
Հ/հ

1.
2.
3.
4.
5
6

7
8
9

Պաշտոնի անվանումը
Հաստիքների
Հաստիքային
(համայնքային ծառայության պաշտոնների մասով
քանակը
միավորը
նաև՝ ծածկագիրը)
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
Համայնքի ղեկավար
1
1
Համայնքի ղեկավարի տեղակալ
1
1
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
Աշխատակազմի քարտուղար (1.2-1)
1
1
Գլխավոր մասնագետ-հաշվապահ (3.1-1)
1
1
2-րդ կարգի մասնագետ (3.3-1)
1
1
2-րդ կարգի մասնագետ (3.3-2)
1
1
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
Գրադարանավար
1
1
Օպերատոր
1
1
Հավաքարար
1
1

Ընդամենը

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է
կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը:

Պաշտոնային
դրույքաչափը
(ՀՀ դրամ)
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Սարալանջ

համայնքի

աշխատակազմի
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Գծապատկեր
1. Սարալանջ
համայնքի աշխատակազմի
կառավարման
կազմակերպական
կառուցվածքը
Թումանյանի
համայնքապետարանի
աշխատակազմի կառավարման
կազմակերպական
կառուցվածք

Սարալանջ համայնքի ղեկավար

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ

գլխավոր

Աշխատակազմի

մասնագետ

քարտուղար

հաշվապահ

Աշխատակազմի
երկրորդ կարգի 2
մասնագետ

օպերատոր

գրադարանավ

Հավաքարար

ար
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1.3 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ
Համայնքի սեփականությունն են հանդիսանում նրա կազմի մեջ մտնող նախկին
համայնքների սեփականություն համարվող գույքը, որի ցանկը սահմանվել է ՀՀ
կառավարության 14.03.1997թ. թիվ 51 որոշմամբ և գույքը գտնվում է բավարար վիճակում և
հաստատվել է ավագանու 2016թվականի նոյեմբերի 25-ի թիվ 34-Ա որոշմամբ::

1.4 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Սարալանջ համայնքի վարչական տարածքում գործում է
ոչ համայնքային
ենթակայության տակ գտնվող ,,Սարալանջի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ-ը, ,,Հայ փոստ,,
բաժանմունքը, Արթիկի ԲԿ-ի մանկաբարձական կետը: Նշված կազմակերպությունների հետ
ՏԻՄ-երի համագործակցությամբ արվում է ամեն
հնարավորը տվյալ ոլորտներում
ծառայությունների արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով:

1.5 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Բնակիչներն աղբը դնում են մայթերին, որտեղից աղբահավաք մենքենան հավաքում է:
Համայնքի տարածքում գիշերային (արտաքին) լուսավորության ցանցը ապահովում է
համայնքի անհրաժեշտ գիշերային լուսավորության ծածկույթի 40 %-ը:
Համայնքում
լուսավորության ցանցը կառուցված է մասամբ: Խմելու ջրի մատակարարումը համարվում է
համայնքի կարևորագույն խնդիրներից մեկը:
Համայնքի բնակելի կառուցապատումն իրականացված է առանձնատներով, առանց
հատակագծի: Արդյունքում, բնակավայրն ունի խառը տեսք:
Սարալանջ տնամերձ
հողամասերի միջին չափը 1500 քմ է:
Բնակավայրն ունի օրական 18 ժամյա ջրամատակարարում: Կա խմելու ջրի ՕԿՋ-ն,
որը գտնվում է անբավարար վիճակում և կարիք ունի վերակառուցման: Խողովակաշարի
ներքին և արտաքին ցանցը գտնվում է վատ վիճակում: Խմելու ջուրը բերված է ինքնահոս
եղանակով :
Համայնքը գազաֆիկացված չէ:
Համայնքը ունի երկու գերեզմանատուն, որից մի գերեզմանատան մի մասը
ցանկապատված է, և հետագայում նախատեսված է ամբողջությամբ ցանկապատել:

ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
Համայնքում բնակելի տները հիմնականում առանձնատներ են, որոնց թիվը կազմում է
280: Որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 25.000 քմ :
Սարալանջ համայնքում բնակֆոնդի վիճակը, ընդհանուր առմամբ, գնահատվում է
բավարար: Առանձնատները հիմնականում 1961-1975-ականների և 1998-2001թվականների
կառույցներ են՝ պարբերաբար վերանորոգումներով գտնվում են լավ վիճակում:
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1.6 ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 2612,29 հա, որից գյուղատնտեսական
նշանակության հողերը կազմում են 2412,63 հա, բնակավայրերի հողերը՝ 183,28 հա,
արտադրական նշանակության հողերը՝ 10,14 հա, էներգետիկայի, տրանսպորտի և կապի,
կոմունալ ենթակայության հողերը՝ 1,26 հա, հատուկ պահպանության հողերը՝ 2,34հա, և
ջրային հողերը՝ 1,64 հա:
1991 թվականին հանրապետությունում իրականացված հողի սեփականաշնորհման
ժամանակ համայնքի բնակավայրերում սեփականաշնորհված հողերի մեկ հողաբաժնի
չափն ներկայացված է աղյուսակ 4-ում:
Աղյուսակ 4. Համայնքի սեփականաշնորհված հողերի մեկ հողաբաժնի չափը
Հ/հ
1.

Համայնքի
անվանումը
Սարալանջ

Մեկ հողաբաժնի
չափը
1հա

վարելահող
0,75 հա

Այդ թվում՝
տնամերձ
0.25 հա

խոտհարք
-

1.7 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքի սեփականաշնորհված և վարձակալությամբ տրված վարելահողերում
ցանվում են հացահատիկային մշակբույսեր՝ ցորեն, գարի և այլ կուլտուրաներ: Սակայն
հողատարածքների ջրովի չլինելու պատճառով համայնքաբնակները մեծ եկամուտներ չեն
ստանում: Հողատեսքերի դիրքադրությունը միանգամայն բարենպաստ է հացահատիկային
կուլտուրաների արտադրության ու անասնապահության համար:
Հացահատիկային
կուլտուրաների արտադրությունն ու անասնապահությունը հանդիսանում են Սարալանջ
համայնքի տնտեսական զարգացման կանխորոշող ոլորտ: Սակայն այս երկու ոլորտները
ներկայումս ունեն միջին զարգացվածության տեմպ, որը պայմանավորված է ոլորտների
ցածր կապիտալացման աստիճանով ու վերամշակման տեխնոլոգիաների բացակայությամբ:
Համայնքաբնակները զբաղվում են նաև անասնապահությամբ: Հիմնականում
յուրաքանչյուր տնտեսություն իր արտադրանքը սպառում է իր տնտեսության ներսում:
Վերջին տարիներին Սարալանջ համայնքում «Գյուղատնտեսության նախարարության
գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից կառուցվել և
թարմացվել է անասունների ջրելատեղիները և հովիվների համար կացարանի շենք:
Համայնքաբնակները
իրենց
տնամերձ
հաղամասերում
աճեցնում
են
բանջարաբոստանային կուլտուրաներ և բազմատեսակ պտուղներ, սակայն ոռոգվում է
համայնքի ոռոգելի տարածքի ընդամենը 40 %-ը ինքնահոս համակարգի միջոցով:
Հավելված 6-ում ներկայացված է համայնքում առկա անասնագլխաքանակի
վերաբերյալ տվյալներն՝

1.8 ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքում շրջակա բնական միջավայրի պահպանության առումով առաջնային
խնդիր է համայնքի սանմաքրումը: Սարալանջ համայնքի չունի կենտրոնացված կոյուղի:
Համայնքում բնության և շրջակա բնական միջավայրի պահպանության բնագավառում
անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝
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 ավելացնել գյուղի կանաչապատ տարածքները,





բարեկարգել փողոցները,
կառուցել կենտրոնացված աղբավայր,
աղբի նախնական տեսակավորման համար փողոցներում տեղադրել աղբամաններ,



համայնքի փողոցներում իրականացնել ծառատունկ, ,

1.9 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Սարալանջ համայնքն ունի 8.2 կմ երկարությամբ ներբնակավայրային երկարությամբ
ճանապարհ, 2 կմ երկարութմաբ փողոցներ (միջբնակավայրային ճանապարհներ), մոտ 18 կմ
երկարությամբ դաշտամիջյան ճանապարհներ: Ճանապարհների և փողոցների մեծ մասն
անբարեկարգ է: Ճանապարհները հիմնականում գրունտային են, որոնք էլ լինելով
թեքությունների վրա, հաճախակի տեղացող հորդառատ անձրևների պատճառով
ամբողջովին քայքայվում են և որոշ տեղերում դառնում դժվար կամ գրեթե անանցանելի:
Համայնքի տարածքում ճանապարհներից ասֆալտապատ է միայն երկու կմ երկարությամբ
հանրապետական նշանակության Սարալանջ համայնքով անցնող Արթիկ-Ապարան-Երևան
ավտոմայրուղին, որը կառուցապատվել է 2012թվականին ,,Լինս ,, հիմնադրամի միջոցներով:
Համայնքում միջբնակավայրային տրանսպորտ
գործում է,
նաև սեփական
ավտոմեքենաների և տաքսիների (մատչելի գներով) թիվը բավականացնում է մարդկանց
բնականոն տեղաշարժին:
Համայնքում կա տեղադրված մեկ կանգառ, բայց անհրաժեշտ է նաև տեղադրել
բազմաֆունկցիոնալ կանգառներ (ներառյալ ինֆորմացիոն վահանակներ՝ համայնքում
մատուցվող ծառայությունների և այլնի մասին, ցուցանակներ, համայնքում գտնվող
պատմամշակութային և հետաքրքրաշարժ վայրերի քարտեզներ), որոնք էլ ավելի կխթանեն
զբոսաշրջության զարգացումը: Համայնքաբնակների սեփականությունը հանդիսացող
տրանսպորտային միջոցների նկարագիրն ու քանակները ներկայացված են հավելված 7-ում:

1.10

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սարալանջ համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի
կողմից: Համայնքում գործում են հանրային սննդի խանութներ:Համայնքում չկան գործող ոչ
կառավարական
կազմակերպություններ
(ՀԿ-ներ,
հիմնադրամներ,
քաղաքական
կուսակցություններ և այլն): Սարալանջ համայնքում գործում են «Արոտ օգտագործողների
սպառողական կոոպերատիվ»-ներ, որոնք համալրված լինելով որոշակի գյուղտեխնիկայով,
մատուցում են գյուղատնտեսական աշխատանքների ծառայություններ:
Համայնքի տարածքում առևտրային տվյալները (նաև նախկինում աշխատած)
ներկայացված են հավելված 8-ում:

1.11

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Սարալանջ համայնքում գործում են հիմնական 1 դպրոց. Որը ունի հիմնովին
վերանորոգման կարիք, որովհետև գտնվում է շատ անմխիթար վիճակում: Դպրոցը
ջեռուցվում է էլեկտրաէներգիայով,:
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Համայնքում գործում է դպրոցին կից հենակոտային նախակրթարան ,որը դարձյալ
ջեռուցվում է էլեկտրոէներգիայով և աշխատում է 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով,
տրվում է երկանգամյա սնունդ:

Աղյուսակ 5-ում ներկայացված է վերը նշված ուսումնական հաստատությունում
աշխատողների և ուսուցանվող երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Հ/հ

1.
2.
3.
4.

1.12

Ցուցանիշները

Դպրոցներում աշխատողների թիվը, որից՝
Մանկավարժներ
Աշակերտների թիվը
ՆՈՒՀ-երում աշխատողների թիվը
ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների թիվը

Ընդամենը
համայնքում

Աղյուսակ 5. Սարալանջ համայնքի հիմնական դպրոցի, նախադպրոցական ուսումնական
հաստատության երաբերյալ ցուցանիշներն

25
18
131
2
13

ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Համայնքը հարուստ չէ մշակութային օջախներով, սակայն այդ բացը կարող են
լրացնել տարածաշրջանում գտնվող մշակութային հին և մեծ ճանաչում ու նշանակություն
ունեցող օջախները` Հառիճի վանական համալիրը և Արթիկի Լմբատավանքը:
Համայնքին պատկանող մշակույթի տունը չի գործում, գտնվում է
վթարային
վիճակում և ունի հիմնովին վերանորոգման կարիք: Ընդհանրապես, նախատեսվում է բոլոր
կազմակերպչական աշխատանքների և անհրաժեշտ ռեսուրսների ներդրման միջոցով
զարգացնել երիտասարդների մշակութային և ժամանցային առօրյան: Համայնքն ունի գործող
գրադարան, որը տեղավորված է համայնքապետարանին հատկացված տնակներում

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ
Բուժկետը
տեղավորված
է
համայնքապետարանում,
ունի
մեկ
բուժ
աշխատող:Ներդրվել է ընտանեկան բժշկի համակարգը: Ժամանակին իրականացվում են
մանկահասակ երեխաների պարտադիր բուժական միջոցառումները:
Համայնքապետարանը կազմակերպում և անց է կացնում ներհամայնքային ֆուտբոլի,
շաշկու, շախմատի մրցումներ: Քայլեր են ձեռնարկվում համայնքում տարաբնույթ
սպորտային խմբակներ կազմակերպելու ուղղությամբ: Սպորտը առավել զարգացնելու
համար համայնքին անհրաժեշտ է ունենալ մեծ սպորտային կոմպլեքս: Համայնքի
տարածքում սպորտդահլիճ առկա է միայն դպրոցում, սակայն սպորտդահլիճում պակասում
է համապատասխան գույքը, ունի վերանորոգման կարիք: Համայնքում առկա են բացoթյա
խաղահրապարակ, որը կից է դպրոցի շենքին:

1.13
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Քանի որ համայնքի տարածքում չկան գործող մեծ գործարաններ կամ արտադրամասեր,
ուստի բնակչության աշխատանքի տեղավորվելու և աշխատելու հույսը մնում է միայն՝
համայնքապետարանում, դպրոցում, և համայնքապետարանի կողմից կատարվող
ծրագրերով սեզոնային աշխատանքներով:Համայնքապետարանը իր հնարավորությունների
շրջանակներում օգնություն է ցուցաբերում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին:
13
Աղյուսակ 06-ում ներկայացված են համայնքում եղած աշխատունակ և գործազուրկ
մարդկանց, նպաստառու ընտանիքների, հաշմանդամների և ծնողազուրկ ու հաշմանդամ
երեխաների վերաբերյալ ցուցանիշներ:

Հ/հ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ցուցանիշները

Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ
Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ
Հաշմանդամներ, այդ թվում`
Մանկուց հաշմանդամներ
Աշխատունակներ
Զբաղվածներ
Գործազուրկներ
Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգում գրանցված
ընտանիքների թիվը

Ընդամենը
համայնք

Աղյուսակ 06. Սարալանջ համայնքի աշխատունակների և գործազուրկների, նպաստառու
ընտանիքների, հաշմանդամների և ծնողազուրկ ու հաշմանդամ երեխաների
վերաբերյալ ցուցանիշները
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Համայնքապետարանը ստեղծել է իր պաշտոնական վեբ կայքը՝ www.saralanj.am որի
նպատակը բնակչությանը համայնքի կառավարման վերաբերյալ իրազեկումն է, «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված հրապարակայնության և
թափանցիկության
ապահովումը,
տեղական
իշխանություն-բնակչություն
կապի
ամրապնդումը և բնակչության շրջանում տեղական իշխանության նկատմամբ
վստահության բարձրացումը: Համայնքապետարանում տեղադրված են տեղեկատվական
ցուցատախտակներ, որոնց միջոցով ապահովվում է համայնքի ղեկավարի եւ ավագանու
կայացրած որոշումների հրապարակայնությունը:
Համայնքի ավագանին.

18.04.2016թ. N 11-Ն որոշմամբ հաստատել է «Համայնքի ղեկավարին կից
խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը»
Ավագանին 18.04.2016թ. N 11-Ա որոշմամբ հաստատել է համայնքի ղեկավարին կից
համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման,
քաղաքաշինության, հողօգտագործման, տնտեսական ենթակառուցվածքների, կոմունալ
տնտեսության, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և տրանսպորտային հարցերի,
մշակույթի, երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների, առողջապահության և
սպորտի հարցերով խորհրդակցական մարմնի (ԽՄ) կազմը՝ բաղկացած 10 հոգուց:
Ստորև ներկայացվում է հաստատված խորհրդակցական մարմնի կազմը.
1) Հովհաննիսյան Ցոլակ – Սարալանջ համայնքի ղեկավար, ԽՄ նախագահ
2) Ասոյան Ռիմա –Սարալանջ համայնքի գլխավոր մասնագետ, ԽՄ քարտուղար
3) Ահարոն Հովսեփյան – Սարալանջ համայնքի ավագնու անդամ ԽՄ անդամ (դիմումի
համաձայն)
4) Ղազարյան Արամ – համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ԽՄ անդամ (դիմումի համաձայն)
5) Ռոման Մարտիրոսյան – համայնքի բնակիչ, ԽՄ անդամ (դիմումի համաձայն)
14
6) Արման Ենգոյան –համայնքի բնակիչ , ԽՄ անդամ (դիմումի համաձայն)
7) Մակիչ Սարգսյան – Սարալանջի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն, ԽՄ անդամ (դիմումի
համաձայն)
8) ԿԱռլեն ՀԱրոյան– համայնքի բնակիչ, ԽՄ անդամ (դիմումի համաձայն)

9) Վարսիկ Մարտիրոսյան – Սարալանջի համայնքապետարանի 2-րդ կարգի մասնագետ
ԽՄ անդամ (դիմումի համաձայն)
10) Տիգրան Սիմոնյան - համայնքի բնակիչ, ԽՄ անդամ (համաձայնությամբ)
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ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Արտակարգ
իրավիճակների
առաջացման
դեպքում
քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային
իշխանության կողմից պարտադիր կատարվող գործառույթ: Համայնքային իշխանության
ենթակառուցվածքների ներգրավմանը զուգահեռ, Քաղպաշտպանության շտաբի մեջ
ներառված ծառայությունները ներկայացնում են համայնքային այլ պատկանելիության,
մասնավոր հատվածի մի շարք կազմակերպություններ (կապի, տրանսպորտի, բժշկական,
սանիտարա-հիգիենիկ ծառայությունների և այլ ոլորտներից), առանց որոնց անհնար է
քաղպաշտպանության շտաբի ֆունկցիոնալ գործունեության արդյունավետ ապահովումը:
Սարալանջ համայնքի քաղպաշտպանության շտաբի պետն ի պաշտոնե համարվում է
համայնքի
ղեկավարը,
որի
անմիջական
հանձնարարությամբ
գործում
են
քաղպաշտպանության շտաբի առանձին ծառայությունները` ծառայությունների պետերի
համակարգմամբ:
Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացան
գործում բնակչության էվակուացման համար մշակված է պլան, համապատասխան որի,
բնակելի, հասարակական շենքերի, մյուս շենքերի ու շինությունների համար նախատեսված
է հարմարավետ մոտեցումներով աշխատանքների տարման կոմունիկացիոն սխեմաներ:
Եղած թաքստոցները հաշվառված են համայնքապետարանի կողմից: Անհրաժեշտություն կա
թաքստոցները ավելացնել բնակչության թվին համապատասխան:
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Համայնքի գործարար միջավայրի ձևավորումն ապահովող և հետագայում այդ
միջավայրը զարգացնող կազմակերպությունների մասին տեղեկատվությունը ներկայացված
է ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ բաժնում:
Սարալանջ համայնքի հիմնական ցուցանիշների գնահատումն ու կանխատեսումն
ներկայացված են հավելված 1-ում:
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
Համայնքի իրավիճակի վերլուծության արդյունքում վեր են հանվել մի շարք
հիմնահարցեր, որոնք ամփոփ կերպով ներկայացված են ստորև.


























Համայնքի գազաֆիկացման անհրաժեշտություն
Մանկապարտեզի շենքի կառուցում
Համայնքում կանաչապատման և ծաղկապատման տարածքների հիմնում ,զբոսայգու
կառուցում
Գյուղմթերքների իրացման դժվարությունների
Համայնքում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման անհրաժեշտություն
Համայնքի վարչական նստավայրում շենքային և գույքային անբավարար պայմաններ
Սարալանջի բուժմանկաբարձական կետի շենքային և գույքային անբավարար
պայմաններ
Սարալանջի հիմնական դպրոցի շենքային և գույքային անբավարար պայմաններ
Քաղաքացիական
պաշտպանության
և
արտակարգ
իրավիճակների
շտաբի
համապատասխան սենյակի հիմնում և նոր գույքով համալրման անհրաժեշտություն
Խմելու ջրի ներհամայնքային ցանցերի հիմնանորոգման անհրաժեշտություն
Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների անբարեկարգ վիճակ
Ներհամայնքային
փողոցների
գիշերային
լուսավորվածության
ընդլայնման
անհրաժեշտություն
Դաշտավարության բնագավառում գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման անհրաժեշտություն
Համայնքում մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանման և
ընդլայնման անհրաժեշտություն
Մշակույթի տան հիմնանորոգում
Համայնքի
երեխաների
և
երիտասարդների
գիտելիքների
(ժամանակակից
տեխնոլոգիաներ) բարձրացման անհրաժեշտություն
Գերեզմանատների ցանկապատերի կառուցման շարունակություն
Մանկական խաղահրապարակի հիմնում
Մշակույթի տան շրջակայքի պարիսպապատման աշխատանքների և կանաչապատման
կատարում
Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակների հիշատակին նվիրված հուշարձանի
կառուցում
Հայրենական Մեծ պատերազմին՝ 1941-1945թթ նվիրված հուշարձանի վերանորոգում
Համայնքում սպորտային հրապարակի հիմնում
Համայնքւմ հանգստյան գոտիների հիմնում, ծառատնկում և կանաչապատում
ՕԿՋԻ վերակառուցում

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԹՀՎ-ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝
 Համայնքն ունի զարգացման մեծ ներուժ իր բնական և մարդկային ռեսուրսներով
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Գյուղն ունի աշխարհագրական լավ դիրք, թիքնած սարերի փեշին թեքության վրա, որն
ապահովվությունն է հեղեղումներից
Համայնքն ունի 5-րդ դարի եկեղեցի, որն արդեն 2016թվակնին վերանորոգվել է
բարերարի կողմից





Արթիկ-Ապարան-Երևան հանրապետական նշանակության ճանապարհի վրա է
գտնվելը
Համայնքում բարձրագույն և մասնագիտական կրթուրթյուն ունեցողների մեծ քանակը
Համայնքում իրականացվող ծրագրերում բնակչության ակտիվ մասնակցությունը

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի թույլ կողմերն են՝











Գյուղամիջյան ու դաշտամիջյան անբարեկարգ ճանապարհների առկայությունը
Գազաֆիկացման բացակայությունը
Մշակույթի տան կենցաղային սպասարկման որևէ ծառայության առկայություն
Վարչական շենքի բացակայություն
Մեծ քանակությամբ աշխատանք փնտրողների առկայությունը
Ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանների ցածր մակարդակը
Խմելու որոշ ջրագծերի անմխիթար վիճակը
Գիշերային լուսավորության ոչ լիարժեք իրականացումը
Ոռոգման ցանցի ոչ լիարժեք գոյությունը

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Սարալանջի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի
առնել համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային
տարածքային զարգացման հաշվարկված հնարավորություններից: Ըստ այդ հաշվարկների,
համայնքի տարածքում կարող է բնակվել առավելագույնը 3000 մարդ` չխախտելով
տարածքի էկոլոգիական հավասարակշռությունը, ընդ որում աճի տեմպերի համար
ժամկետներ չեն կանխատեսվում, քանի որ այն կախված է հանրապետության ընդհանուր
տնտեսական
զարգացման
տեմպից,
քաղաքական
իրավիճակից,
բնակչությանը
աշխատատեղերով ապահովելու մակարդակից:
Սարալանջ համայնքում աշխատատեղերի մեծ քանակ կարելի է ակնկալել բնական
ռեսուրսների, հիմնականում հումքային, սպասարկման ոլորտի, գյուղատնտեսության
հնարավորությունները ռացիոնալ օգտագործելով: Զարգացման հիմնական ուղղությունների
իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների,
համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և
գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը
պետության և դոնոր կազմակերպությունների հետ:

2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶՀԾ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
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Համայնքի տեսլականն է՝

Սարալանջի բնակչությանը որակյալ ծառայություններ մատուցելու և սոցիալ –
տնտեսական բնականոն կյանքի
զարգացում ապահովելու համար անհրաժեշտ է
զարգացնել գյուղատնտեսությունը ՝ հողագործությունը և անասնապահությունը :

Նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ
ռազմավարությունը՝
 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,
 ապահովել գյուղում գործող կոպերատիվին պատկանող տեխնիկական վիճակի
բարելավում
















Համայնքի զարգացման 2017-2021թթ. հնգամյա ծրագրի հիմնական նպատակններն են՝
Ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներհամայնքային փողոցներ
Ունենալ բարեկարգ առանձնատներ
Բարելավել համայնքապետարանի նստավայրի շենքային և գույքային պայմանները
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
Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը
Համայնքի բնակիչներին ապահովել
հանգստի կազմակերպման, շփումների
ապահովման հաճելի պայմաններով
Ունենալ բարեկարգ և սպորտային գույքով
հագեցած գործող սպորտային
ենթակառուցվածքներ
Ստեղծել համայնքում հանդիսություններ կազմակերպելու բավարար պայմաններ
Արդյունավետ օգտագործել ոռոգման ջրի պաշարները
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Նպաստել գյուղատնտեսական աշխատանքների հեշտացմանը՝ ունենալով հարթեցված
դաշտամիջյան ճանապարհներ
Նպաստել կենդանիների մթերատվության բարձրացմանը

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ)
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
Սարալանջում գալիք 2017-2021թթ. ընթացքում նախատեսվում է սերտորեն
համագործակցել պետության, միջազգային կազմակերպությունների, մասնավոր սեկտորի և
այլ շահագրգիռ կողմերի հետ:
Պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով համայնքը նախատեսում
է համագործակցել ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կառույցների
և առանձնացված
ստորաբաժանումների հետ՝ հետևյալ ծրագրերի իրականացման նպատակով.
 Գյումրի քաղաքի հետ, որը համարվում է տարածաշրջանային կենտրոն, մշտական
հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության կազմակերպում և ապահովում՝
համագործակցության ներգրավելով մասնավոր տրանսպորտային կազմակերպությունների:
 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացում, ինչը ենթադրում 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:
Պլանավորվող հինգ տարիների ընթացքում նախատեսվում է շարունակել
համագործակցությունը համայնքի և ՀՀ Շիրակի մարզում գործունեություն ծավալող՝
միջազգային
և
տեղական
դոնոր
կազմակերպությունների,
քաղաքացիական
հասարակության և մասնավոր հատվածի սուբյեկտների, այլ կազմակերպությունների և
անհատների հետ: Օրինակ, ակնկալվում է «Վորլդ Վիժն - Հայաստան» կազմակերպության և
ծրագրի աջակցությամբ համայնքի դպրոցում նախակրթարանում անցկացնել լոկալ
ջեռուցման համակարգ և դրանով ապահովել նախակրթարանի գործունեությունն ամբողջ
տարվա ընթացքում և ավելի շատ խմբերով: Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի COAF
հետ ծրագրերի իրականացում: Ինչպես նաև ,,Կանաչ էներգիան,, հանուն ՀՀ Շիրակի
մարզում ,,կանաչ,, սոցիալ –տնտեսական առաջընթացի ,, ծրագրի իրականացում:
Սարալանջ համայնքում առկա համագործակցության շրջանակներում իրականացվող
ծրագրերն են.
1.Հողերի էրոզիայի ինտեգրված վերահսկողության Հարավային Կովկասի լեռնային
տարածքներում ծրագրով Գերմանյայի Դաշնային հանրապետության և Ավստրիայի
Զարգացման համագործակցության անտառի հիմնում
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Հավելված 9-ում ներկայացված են նշյալ ծրագրերի առանձին ձևակերպումներն՝ ըստ
ոլորտային ծրագրի օրինակելի ձևի:

3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ
Համայնքի բյուջեի մուտքերը, կարելի է ասել, ձևավորվում են բացառապես վարչական
բյուջեի միջոցների հաշվին:Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են
սահմանափակ թվով եկամտատեսակների՝ հարկերի, տեղական տուրքերի և գույքի
վարձակալությունից
եկամուտների
հաշվին:
Համայնքի
բյուջեի
կանխատեսվող
եկամուտների մեծ մասը (2016թ.՝ 81.3%, 2017թ.՝ 74.1%, 2018թ.՝ 75.7%, 2019թ.՝ 74.4%, 2020թ.՝
76.5%,) ձևավորվում են պետական բյուջեից համայնքներին տրամադրվող ֆինանական
համահարթեցման դոտացիաների հաշվին (աղյուսակ 7):
Քանի որ համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասում մուտքեր գրեթե չեն կանխատեսվում,
ապա պլանավորվող հինգ տարիների կապիտալ ծախսերը մեծամասամբ կիրականացվեն
համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող
հատկացումների և տարեսկզբի ազատ մնացորդի հաշվին:
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Աղյուսակ 7. Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ.
բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը
հազար դրամ
Հ/հ

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

2015թ.
փաստ.

2016թ.
փաստ.

2017թ.
նախ.

2018թ.
կանխ.

2019թ.
կանխ.

2020թ.
կանխ.

2021թ.
կանխ.

29502.3

31643.7

32656.5

34625.1

35771.8

37237.5

38270.2

I.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2
2.1
2.2
2.3
ա)

բ)
գ)

դ)

2.4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
(1+2+3)*
ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ
Գույքային հարկեր անշարժ
գույքից
Գույքահարկ շենքերի և
շինությունների համար
Հողի հարկ
Գույքային հարկեր այլ գույքից
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

25976.5

28046.1

28241.5

29425.1

30271.8

31582.2

32414.7

3964.9

4024.7

4149.4

4179.0

4216.5

4266.9

4349.4

2904.0

2821.3

2801.5

2751.5

2701.5

2666.9

2666.9

1.7

0.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2902.3
963.9

2821.1
1137.4

2800.0
1242.9

2750.0
1300.0

2700.0
1365.0

2665.4
1450.0

2665.4
1510.0

963.9

1137.4

1242.9

1300.0

1365.0

1450.0

1510.0

97.0

66.0

105.0

127.5

150.0

150.0

172.5

97.0

66.0

105.0

127.5

150.0

150.0

172.5

20950.8

23041.7

23061.8

24200.8

25000.0

26250.0

27000.0

20950.8

23041.7

23061.8

24200.8

25000.0

26250.0

27000.0

20950.8

23041.7

23061.8

24200.8

25000.0

26250.0

27000.0.

ա)

բ)

3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

Պետական բյուջեից կապիտալ
ծախսերի ֆինանսավորման
նպատակային հատկացումներ
(սուբվենցիաներ)
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

1060.8

979.7

1030.3

1045.3

1055.3

1065.3

1065.3

553.8

481.5

530.3

540.3

550.3

560.3

560.3

500.0

494.2

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

0.0
7.0

0.0
4.0

0.0

0.0
5.0

0.0
5.0

0.0
5.0

0.0
5.0

3.7
3.8
3.9

II.

1

2
3
4

III.

Ա.
1
1.1

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)
ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Արժեթղթեր
-թողարկումից և
տեղաբաշխումից մուտքեր
-հիմնական գումարի մարում

2431.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2431.3

1094.5

3597.6

4415.0

5200.0

5500.0

5655.3

5855.5

1094.5

3597.6

4415.0

5200.0

5500.0

5655.3

5855.5

1.2

1.3

2
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

Բ.
1
1.1

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
որից` ծախսերի
ֆինանսավորմանը չուղղված
համայնքի բյուջեի միջոցների
տարեսկզբի ազատ մնացորդի
գումարը
ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Արժեթղթեր
-թողարկումից և
տեղաբաշխումից մուտքեր

1094.5

3597.6

4415.0

5200.0

5500.0

5655.3

5855.5

814.2

2289.4

2917.6

3447.7

3500.0

3551.0

3651.0

280.3

1308.2

1497.4

1752.3

2000.0

2104.3

2204.5

1.2

1.3

-հիմնական գումարի մարում
Վարկեր
-վարկերի ստացում
-ստացված վարկերի հիմնական
գումարի մարում
Փոխատվություններ
-փոխատվությունների ստացում
-ստացված փոխատվությունների
գումարի մարում

*) Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում
բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ
Համայնքի բյուջեի 2020թ. մուտքերի մի մասը՝ 31582.2 դրամը նախատեսվում է տեղափոխել որպես 2021թ.
բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ:

4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ
ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից,
համայնքում ներկայումս արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ ՏԻՄ-ի
կողմից ընտրված ռազմավարությունից և առաջիկա հինգ տարիների համար սահմանված
հիմնական նպատակներից, ՀԶՀԾ-ի կառավարման ՀԱԽ-երի և ԽՄ-ի կողմից քննարկվել և
որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի ցանկը (աղյուսակ16)՝ ընդգրկելու համայնքի 2017-2021թթ.
ՀԶՀԾ-ում: Այդ ծրագրերի մի մասի իրականացումը համարվում է տեղական
ինքնակառավարման մարմինների լիազորություն, իսկ մյուս մասը դուրս է վերջիններիս
լիազորությունների շրջանակից, սակայն դրանց իրականացումը խիստ կարևոր
նշանակություն ունի բնակչության բարեկեցությունը և համայնքի համալիր ու առաջանցիկ
զարգացուը ապահովելու համար:

25

ՀԱԽ-ի կողմից առաջարկվող ծրագրերի ցանկ՝ ՀԶՀԾ-ում ընդգրկելու համար
Աղյուսակ7.1 Պարտադիր իրականացվող ծրագրերի ցանկ
Հ/հ

Համայնքի անվանումը

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի ընդհանուր
արժեքը
(հազ. դրամ)

ՏԻՄ-երի լիազորություններ

1

Սարալանջի
համայնքապետարանի

Կառավարման ապարատի պահպանում

84932.7, որից՝
2017թ.՝ 14902.4
2018թ.՝15647.5
2019թ.՝ 16429.8
2020թ.՝18072.8

2021թ՝19880.2

2

Սարալանջի
համայնապետարանին

Աղյուսակ 7.2

Հ/հ

Ծառայությունների և ապրանքների
ձեռքբերում

55821.5, որից՝
2017թ.՝ 9794.5
2018թ.՝ 10284.2
2019թ.՝ 10798.4
2020թ.՝ 11878.3
2021թ.՝13066.1

ՀԶՀԾ-ում ընդգրկելու համար Սարալանջի ՀԱԽ-ի կողմից առաջարկվող
ծրագրերի ցանկ

Համայնքի
անվանումը

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի
ընդհանուր
արժեքը
(հազ. դրամ)

ՏԻՄ-երի լիազորություններ
Համայնքում հանգստյան գոտիների հիմնում, կանաչապատում և
ծառատտկում
Գերեզմանատների պարիսպապատման աշխատանքների
շարունակություն
Ոռոգման ներքին ցանցի վերանորոգում և 400մ կառուցում
Ներհամայնքային ճանապարհների սալապատում

5000.0

Սարալանջ

Համայնքի լուսավորության գիշերային ցանցի անցկացման
աշխատանքների շարունակություն

1500.0

Սարալանջ

Սպորտային հրապարակի/ֆուտբոլ, վոլեյբոլ/ կառուցում

150.0

1

Սարալանջ

2

Սարալանջ

3
4

Սարալանջ
Սարալանջ

5
6

800.0

2500.0
7000.0

ՏԻՄ-երի լիազորություններից դուրս ծրագրեր
7

Սարալանջ

Գազաֆիկացում

97000.0

8

Սարալանջ

15000.0

9

Սարալանջ

10

Սարալանջ

Մանկապարտեոզի շենքի կառուցում
Համայնքային կենտրոնի՝մշակույթի տան շենքի հիմնանորոգում, /
նիստերի դահլիճը, գրադարանի սենյակը, մեծահասակների սենյակը/
գույքային պայմանների բարելավում
Խմելու ջրի ներհամայնքային ցանցերի հիմնանորոգում

75000.0
3000.0

Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում
Համայնքում ծրագրերի ցանկը սահմանելուց հետո դրանք գնահատվել են ըստ
առաջնահերթության՝ հիմք ընդունելով հետևյալ չափորոշիչները.
 Շահառուների թիվ
 Համայնքի կարողությունների հզորացում
 Իրատեսականություն
 Հրատապություն
Ըստ սահմանված չափորոշիչների ծրագրերը գնահատվել են առավելագույնը 10
բալանոց սանդղակով: Գնահատականները ներկայացված են աղյուսակ 8.1-ում:
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Աղյուսակ 8. 1 Պարտադիր իրականացվող ծրագրեր

Սարալանջի համայնքի

3

Սարալանջի համայնքում

4

Սարալանջի
համայնքապետարանի

Ծրագրի առաջնահերթույունը

2

Կառավարման
ապարատի
պահպանում
Բնակչությանը
սոցիալական
օգնության
տրամադրում
Աղբահավաքման
աշխատանքների
իրականացում
Ծառայությունների
և ապրանքների
ձեռքբերում

Ընդամենը (բալ)

Սարալանջի
համայնքապետարան

Հրատապություն

1

Իրատեսականություն

համայնքի անվանումը

Ծրագրի
ընդհանուր
արժեքը
(հազ. դրամ)

Համայնքի կարողությունների
հզորացում

Հ/հ

Ծրագրի
անվանումը

Շահառուների թիվ

Գնահատման
չափանիշներ (0-10
բալ)

84932.7

X

X

X

X

X

1

3500.0

X

X

X

X

X

2

6000.0

X

X

X

X

X

3

55821.5

X

X

X

X

X

4
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Հ/հ

համայնքին
վանումը

1

Սարալանջ

2

Սարալանջ

Ծրագրի անվանումը

Համայնքում հանգստյան գոտիների հիմնում,
կանաչապատում և ծառատտկում
Գերեզմանատների պարիսպապատման աշխատանքների
շարունակություն

Ծրագրի ընդհանուր
արժեքը
(հազ. դրամ)

800.0
5000.0

3
4

Սարալանջ
Սարալանջ

5

Սարալանջ

6
7
8
9

10

Ոռոգման ներքին ցանցի վերանորոգում և 400մ կառուցում
Ներհամայնքային ճանապարհների սալապատում
Համայնքիլուսավորության գիշերային ցանցի անցկացման
աշխատանքների շարունակություն

2500.0
7000.0
1500.0

Սարալանջ

Սպորտային հրապարակի/ֆուտբոլ, վոլեյբոլ/ կառուցում

150.0

Սարալանջ
Սարալանջ

Գազաֆիկացում
Մանկապարտեոզի շենքի կառուցում
Համայնքային կենտրոնի՝մշակույթի տան շենքի
հիմնանորոգում, / նիստերի դահլիճը, գրադարանի սենյակը,
մեծահասակների սենյակը/ գույքային պայմանների
բարելավում

97000.0
15000.0

Խմելու ջրի ներհամայնքային ցանցերի հիմնանորոգում

3000.0

Սարալանջ

Սարալանջ

75000.0

Աղյուսակ 8. 2 Սարալանջի համայնքի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

Առաջնահերթ ծրագրերի ընտրություն, համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագրերի
կազմում
Ծրագրերի առաջնահերթությունները` ՀԱԽ-երի կողմից սահմանվելուց հետո
ընտրվել է ևՍարալանջ համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագրում ըստ առաջնահերթ
ոլորտային այն ծրագրերը, որոնք գալիք 5 տարիների կանխատեսվող ֆինանսական
միջոցների շրջանակներում հնարավոր կլինի իրականացնել: Ընդ որում, ծրագրերն ի
սկզբանե առանձնացվել և ներկայացվել են ըստ հետևյալ խմբերի՝
 Պարտադիր իրականացվող ծրագրերի ցանկ
 Առկա համագործակցության շրջանակներում իրականացվող և ընթացքի մեջ գտնվող
ծրագրերի ցանկ
 Ըստ համայնքի առաջնահերթություն շահած ոլորտային ծրագրերի ցանկ
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Պարտադիր իրականացվող ծրագրերն ըստ առաջնահերթության չեն գնահատվել:
Դրանք ի սկզբանե դիտարկվել են որպես առաջնահերթ և պարտադիր կատարման ենթակա:
Այս մոտեցումը ցուցաբերվել է ելնելով այն տրամաբանությունից, որ համայնքում պետք է
գործի աշխատակազմ և հետևաբար պետք է նախատեսված լինեն վերջինիս պահպանության
հետ կապված ծախսեր: Համայնքում պարտադիր իրականացվող ծրագրերի ցանկը
ներկայացված է աղյուսակ 8.2-ում:
Առկա համագործակցության շրջանակներում իրականացվող և ընթացքի մեջ գտնվող
ծրագրերը նույնպես ըստ առաջնահերթության չեն գնահատվել: Պատճառն այն է, որ այդ
ծրագրերն արդեն ընտրված և որոշված են եղել նախքան ՀԶՀԾ-ի մշակումը: Բացի այդ, նշյալ
ծրագրերը ժամանակին ընտրելիս կիրառվել է բնակիչների մասնակցությունն ապահովող
տարբեր գործիքակազմ և դրանք ընտրվել են՝ հաշվի առնելով համայնքի բնակիչների
կարծիքը: Առկա համագործակցության շրջանակներում իրականացվող և ընթացքի մեջ
գտնվող ծրագրերը ներկայացված է աղյուսակ 20-ում:
Ըստ
համայքնի
ոլորտային
ծրագրերը
գնահատվել
են
ըստ
առաջնահերթության:Առաջիկա հինգ տարիները բավարար են
նախատեսված
առաջնահերթություն ներկայացվող ծրագրերը լիարժեք համայնքում իրականացնելու
համար:
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 Որոշվել է գալիք 5 տարիների կտրվածքով համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի
չափը, որը նախատեսվում է ծախսել պլանավորվող 5 տարիների ընթացքում՝ 178561.1
hազար դրամ2,
 Գնահատված ընդհանուր մուտքերից հանվել են 5 տարվա ընթացքում պարտադիր
իրականացվող ծրագրերի համար անհրաժեշտ գումարները՝ 150254.2 դրամ, ինչպես նաև
առկա համագործակցության շրջանակներում իրականացվող և ընթացքի մեջ գտնվող
ծրագրերի գծով համայնքի բյուջեից հատկացվող համաֆինանսավորման գումարները՝
28306.9 դրամ,
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Աղյուսակ 8.3. Համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիր (Պարտադիր իրականացվող ծրագրերի ցանկ)

Ընդամենը

խմ
Ծառայություն
ներ,
ապրանքներ

2019

2020

2021

Պետ բյուջե,
այլ

4

Ծառայությունների և
ապրանքների ձեռքբերում

ընտանիք

2018

Դոնոր
կազմակերպ
ություններ

3

աշխատող

2017

Համայնքի
բյուջե

2

Կառավարման ապարատի
պահպանում
Բնակչությանը սոցիալական
օգնության տրամադրում
Աղբահավաքման
աշխատանքների
իրականացում

Չափի
միավորը

Ծրագրի արժեքը
(հազ. դրամ)

1

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի
քանակական
ծավալը

Հ/հ

Ծրագրի ֆինանսավորման
աղբյուրները

Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների

9

84932.7

14902.4

15647.5

16429.8

18072.8

19882.2

84932.7

-

-

30-40

3500.0

700.0

700.0

700.0

700.0

700.0

3500.0

-

-

3000

6000.0

1400.0

1150.0

1150.0

1150.0

1150.0

6000.0

-

-

X

55821.5

9794.5

10284.2

10798.4

11878.3

13066.1

55821.5

-

-

150254.2

17976.9

27781.7

29078.2

31801.1

34798.3

150254.2

30

Ջրագծերի ներքին ցանցի վերանորոգում
,,ՎՕՍ,, բարեգործությունների
կորպորացիայի իրականացում

Փողոցների լուսավորությոն ցանցի
անցկացում
2

3

Հողերի էրոզիայի ինտեգրված
վերահսկողության Հարավային
Կովկասի լեռնային տարածքներում
անտառի հիմնում
Ընդամենը

ըստ
հավելված 9ում
ներկայացված
ցանկի
ըստ
հավելված 9ում
նկարագրված
չափերի
ըստ
հավելված 9ում
նկարագրված
չափերի

Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների

Ծրագրի ֆի

2017

2018

2019

2020

2021

Համայնքի
բյուջե

1

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի
քանակական
ծավալը
Ծրագրի արժեքը (հազ.
դրամ)

Հ/հ

Չափի միավորը

Աղյուսակ 9. Համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիր (Առկա համագործակցության
շրջանակներում իրականացվող և ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերի ցանկ)

2500.0

500.0

500.0

500.
0

500.0

500.0

2500.0

1500.0

1500.0

-

-

-

-

1500.0

3350.0

-

-

-

-

-

5350.0

500.0

500.
0

500.0

500.0

4000.0

36

1

2

3

4

6

7
8

Գազաֆիկացում

9

10

11

Մանկապարտեոզի շենքի
կառուցում
Համայնքային
կենտրոնի՝մշակույթի տան
շենքի հիմնանորոգում, /
նիստերի դահլիճը,
գրադարանի սենյակը,
մեծահասակների սենյակը/
գույքային պայմանների
բարելավում
Խմելու ջրի ներհամայնքային
ցանցերի հիմնանորոգում

Ընդամենը Սարալանջ համայնքի ծրագրերը

Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)

Համայնքում հանգստյան
գոտիների հիմնում,
կանաչապատում և
ծառատտկում
Գերեզմանատների
պարիսպապատման
աշխատանքների
շարունակություն
Ոռոգման ներքին ցանցի
վերանորոգում և 1500մ
կառուցում
Ներհամայնքային
ճանապարհների
սալապատում
Համայնքիլուսավորության
գիշերային ցանցի անցկացման
աշխատանքների
շարունակություն
Սպորտային
հրապարակի/ֆուտբոլ,
վոլեյբոլ/ կառուցում

Ծրագրի քանակական
ծավալը

X

X

800.0

200.
0

150.0

150.0

150.0

150.
0

800.0

քմ

100

5000.0

1000
.0

1000.0

1000.0

1000.0

1000
.0

5000.0

քմ

1500

2500.0

500.
0

500.0

500.0

500.0

500.
0

2500.0

մ

4000

7000.0

-

1750.0

1750.0

1750.0

1750
.0

7000.0

հատ

13

1500.0

1500
.0

-

-

-

-

1500.0

150.0

-

150.0

Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների

2017

2018

2019

2020

2021

150.0
37000.
0

97000.0
15000.0

75000.0

3000.0
206950.0

Ծրագրի ֆին

30000.0
8000.0

2500
0.0

800.
0
2900
0.0

Համայնքի բյուջե

Ծրագրի անվանումը

Չափի միավորը

Հ/հ

Իրականացման վայրը
(բնակավայրը)

Աղյուսակ 10. Համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիր (Ըստ առաջնահերթություն շահած
ծրագրերի ցանկ)

25000.0

25000.
0

-

550.0

550.0

550.0

29100.0

65950.
0

34750.0

3000
0.0
7000
.0

-

550.
0
1395
0

-

3000.0
19950.0
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1

2

3

Ծրագրի անվանումը

Պարտադիր իրականացվող
ծրագրեր (աղյուսակ 9)
Առկա համագործակցության
շրջանակներում
իրականացվող և ընթացքի
մեջ գտնվող ծրագրերի ցանկ
(աղյուսակ 10)
Ըստ բնակավայրերի
առաջնահերթություն շահած
ծրագրեր (աղյուսակ 11)

Ընդամենը

150254.2

Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների

2017

2018

17976.9

7350.0

5350.0

206950.0

29000.0

364554.2

52326.9

2019

29078.2

500.0

29100.
0
57381.
7

2020

31801.1

Ծրագրի ֆինա
Համայնքի
բյուջե

Հ/հ

Ծրագրի արժեքը
(հազ. դրամ)

Աղյուսակ 11. Համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիր

2021

34798.
3

150254.2

500.0

500.0

500.0

4000.0

65950.0

34750.0

13950
49248.
3

19950.0

95528.2

67051.1

174204.2

Համայնքում պարտադիր իրականացվող ծրագրերը նախկին տարիներին մշտապես
իրականացվել են և առաջիկայում ևս նույնությամբ իրականացվելու են: Դրանք համարվում են
համայնքի ամենաառաջնահերթ ծրագրերը և ձևակերպվելու են համայնքի տարեկան
բյուջեների շրջանակում համապատասխան ծախսային նախահաշիվներով: Այդ պատճառով
ՀԶՀԾ-ում դրանց առանձին ձևակերպման անհրաժեշտությունը չկա:
Առկա համագործակցության շրջանակներում իրականացվող և ընթացքի մեջ գտնվող
ծրագրերի ձևակերպումներն՝ ըստ ոլորտային ծրագրի օրինակելի ձևի, ներկայացված են

5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ (ՇԵՆՔԵՐԻ,
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼՆ) ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
(ՕՏԱՐՄԱՆ,ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ) ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ
Համայնքի
սեփականություն
համարվող
գույքի
(այդ
թվում՝
հողերի)
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 2017-2021 թթ. ընթացքում համայնքը ունի օտարման
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շենք կամ շինություն: Առկա են օտարման ենթակա հողամասեր, այն էլ՝ քիչ քանակությամբ
(աղյուսակ 12):
Աղյուսակ 12. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շենքերի, շինությունների,
հողամասերի և այլն) կառավարման (օտարման, վարձակալության տրամադրման)
հնգամյա ծրագիրը, 2017-2021թթ.
Վիճա
կի
գնահ
ատակ
անը

Ենթակաէ
օտարման,
վարձակալու
թյան
տրամադրմ
ան

Հ/հ

Գույ
քի
անվա
նումը

Հասցեն

Տարածքը /
մակերեսը
/ քանակը
(մ2/ հատ)

1.

Հողա
մասեր

Գ.Սարալան
ջ

1.3 հա

Նպատ.
նշան.հողա
տեսքեր

-

-

1.3

-

-

Օտարում

2.

Արոտ
ներ

գ.Սարալանջ

450.0 հա

Պետական
սեփականո
ւթյան

-

300.0

-

-

--

Վարձակալո
ւթյուն

600քմ

Համայնքայ
ին
սեփականո
ւթյուն

-

600ք
մ

-

-

-

օտարում

3.

շենք

Գ.Սարալանջ

Այլ
բնութագրի
չներ

2017 2018 2019 2020 2021

6. ՀԶՀԾ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ) ԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ
ՀԶՀԾ-ի իրականացումը
Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶՀԾում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և համայնքային ծրագրերն
են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան
աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶՀԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում
(չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի
գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։
ՀԶՀԾ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային կամ համայնքային ծրագրի ղեկավարն
անձնական պատասխանատվություն է կրում ծրագրով նախատեսված աշխատանքների
համակարգման, համապատասխան ծախսերի կատարման, արդյունքների ստացման,
հաշվետվությունների պատրաստման և համայնքի ղեկավարին ներկայացման համար:
Հիմք ընդունելով համայնքի 2011-2021թթ. ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և
ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիրը) և հավելված 10-ում ներկայացված՝ համայնքի
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ոլորտային ծրագրերի նկարագրերը, հավելված 11-ում ներկայացվում է ՀԶՀԾ-ի ոլորտային
ծրագրերի իրականացման տեղեկատվությունը՝ ըստ ՏԻՄ-երի գործունեության առանձին
ոլորտների:
ՀԶՀԾ-ի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը)
ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի
կառավարման գծով ԽՄ-ի և ՀԱԽ-երի կողմից կիսամյակը մեկ անգամ։
ՀԶՀԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային և համայնքային ծրագրերի ու
միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:
Աղյուսակ 13-ում ներկայացված է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։
Աղյուսակ 13. ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման
վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը
Ոլորտ.
Ծրագիր.
Միջոցառում.
Արդյունքային ցուցանիշները
տեսակը
անվանումը
Մուտքային
Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական)
Ելքային (ժամկետայնության)
Արդյունավետության
Ծախսեր, հազար դրամ

պլան.

2017 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 պաշտպանվածությունը սխալներից ու
ձախողումներից, ժամանակին ու ճշգրիտ տեղեկատվության ստացումը ՏԻՄ-երի ավելի
հիմնավորված որոշումների կայացման համար: ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունը ենթադրում է՝
 ՀԶՀԾ-ի մշակման, քննարկման և իրականացման ընթացակարգերի հստակ պահպանում,
 ոլորտային ծրագրերով առաջադրված խնդիրների կատարման արդյունքների ստուգում,
 ոլորտային ծրագրերի պահանջներից շեղումների պարզաբանում և պատճառների
բացահայտում,
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 ՀԶՀԾ-ի ծրագրերի իրականացումից ստացված արդյունքների ամփոփում և համադրում
ծրագրերի նպատակների, խնդիրների և նախատեսված արդյունքների հետ:
ՀԶՀԾ-ի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝ ի
գիտություն:
ՀԶՀԾ-ի տարեկան և հնգամյա գնահատումը
ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան կամ հնգամյա գնահատումը կատարում են
համատեղ ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն և ՀԱԽ-երը՝ հիմնվելով
ՀԶՀԾ-ի կիսամյակային մոնիթորինգների արդյունքների վրա:
ՀԶՔԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և նախատեսված
աշխատանքների կատարման ցուցանիշների գնահատման ձևանմուշը ներկայացված է
աղյուսակ 24-ում:
Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում և անցկացնում է ՀԶՀԾ-ի իրականացման
տարեկան հաշվետվության աշխատանքային քննարկումներ: Համայնքում անցկացված
հանրային քննարկումների արդյունքներով, ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով
ԽՄ-ն լրամշակում է ՀԶՔԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագիծը,
պատրաստում է դրանց վերաբերյալ ավագանուն տրամադրվող տեղեկատվությունը
(ամփոփաթերթը և տեղեկանքը) և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին: Համայնքի
ղեկավարը ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության լրամշակված նախագիծը և
դրան կից փաստաթղթերը ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և որոշման
կայացմանը:
ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի կազմման, քննարկման և
որոշման կայացման վերաբերյալ ընթացակարգերը նույնությամբ վերաբերում են նաև ՀԶՀԾ-ի
իրականացման հնգամյա հաշվետվության նախագծի կազմմանը, քննարկմանը և որոշման
կայացմանը:
ՀԶՀԾ-ի վերանայումը
Հիմնվելով ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի
ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀԶՀԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում,
համայնքի ղեկավարը ՀԶՀԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր
և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները
ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:
Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և
(կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶՀԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի
ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության
առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:
ՀԶՀԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո,
հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
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ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
ՀԶՀԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք հինգ տարիների գործունեության ուղեցույցը:
2017-2021թթ. ընթացքում ՀԶՀԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված
լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի
ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶՀԾ-ի իրագործումը
հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին,
որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶՀԾ-ում տեղ գտած
դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի
յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:
Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և
արդյունավետ
համագործակցեն
պետական
կառույցների,
միջազգային
դոնոր
կազմակերպությունների, տեղական ՀԿ-ների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:
ՀԶՀԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն
համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶՀԾ-ի ներքին վերահսկողության
արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:
Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶՀԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա
արդյունքների
ուսումնասիրություն,
ամփոփում,
ձեռքբերումների
գնահատում
և
թերությունների
բացահայտում:
Նախորդ
տարվա
արդյունքների
հիման
վրա
համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ
Հ/հ
1.
2.

4.
8.

10.
11.
12.
13.
14.

15

16.

17.
23.
30.

Ցուցանիշներ

Չափի
միավոր

Համայնքի վարչական
հա
տարածքը
Բնակչության թիվը
մարդ
Ընդհանուր մակերեսը՝ ըստ
հազ. քմ
կառավարման ձևերի
Բնակարանների թիվը՝ ըստ
բնակար.
կառավարման ձևերի
Անհատական բնակելի
տուն
տների թիվը
Անհատական բնակելի
հազ.քմ
տների մակերեսը
Վթարային շենքերի թիվը
շենք
Գործող վերելակների թիվը
- // Տեղափոխվող աղբի քանակը տոննա
Այդ թվում՝բնակչությունից
Աղբավայրի առկայությունը
հազ. քմ
և զբաղեցրած տարածքը
Սանիտարական մաքրման
հա
տարածքը
Ոռոգման ցանցի
կմ
երկարությունը
Ոռոգելի տարածքի
հա
մակերեսը
Միջբնակավայրային
կմ
ճանապարհի երկարությունը
Միջբնակավայրային
փողոցների և ճանապարհի
հազ.քմ
մակերեսը
Ներբնակավայրային
փողոցների և
կմ
ճանապարհների
երկարությունը
Ներբնակավայրային
փողոցների և
հազ.քմ
ճանապարհների մակերեսը
Առևտրիև ծառայությունների
Օբյեկտների թիվը, այդ
հատ
թվում՝
հիմնական դպրոցների թիվը
հատ
Աշակերտների թիվը
մարդ
Կենսաթոշակառուների
մարդ
թիվը

2014թ.
փաստ.
2612.29

2015թ.
փաստ.
2612.29

1320

1325

1332

2020թ.
կանխ
.
2612.2
9
1400

295

298

300

305

221.97

221.97

221.97

221.97

221.97

2016թ.
փաստ

2017թ.
կանխ.

2612.29

2612.29

1300

290

2018թ.
կանխ.
2612.29

2019թ.
կանխ.
2612.29

0
0

0
0

0
0
35
35

0
0
40
40

0
0
43
43

0
0
48
48

0
0
55
55

0

0

0

0

0

0

0

15

18

18

21

23

2.2

2.2

2.5

2.8

2.8

3.0

3.1

0

0

0

0

0

0

0

2կմ

2կմ

2կմ

2կմ

2կմ

2կմ

2կմ

325.0

325.0

325.0

325.0

325.0

325.0

325.0

8.7

8.7

8.2

8.4

9

9.3

9.5

316.8

317.0

318.1

317.2

319.1

320.2

320.1

4

4

5

6

7

7

8

1
140

1
150

1
165

1
170

1

1

1
131

114

114
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31.
32.
33.
35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Հաշմանդամների թիվը
Արտագնա/սեզոնային/
աշխատանքի մեկնողների
թիվը
Գործազուրկների թիվը
Ընտանեկան նպաստ
ստացող ընտանիքների թիվը
Բնակչության մեկ շնչին
ընկնող բյուջետային
եկամուտը
Բնակչության մեկ շնչին
ընկնող բյուջետային ծախսը
Սեփական եկամուտների
տեսակարար կշիռը
համայնքի բյուջեի
ընդհանուր եկամուտների
մեջ
Կապիտալ ծախսերի
տեսակարար կշիռը բյուջեի
ընդհանուր ծախսերի մեջ
Համայնքի բյուջեի
եկամուտների փաստացի
կատարումը հաստատված
պլանի նկատմամբ
Համայնքի բյուջեի
եկամուտների փաստացի
կատարումը ճշտված պլանի
նկատմամբ
Համայնքի բյուջեի ծախսերի
փաստացի կատարումը
հաստատված պլանի
նկատմամբ
Համայնքի բյուջեի ծախսերի
փաստացի կատարումը
ճշտված պլանի նկատմամբ
Համայնքի աշխատողների
աշխատանքի
վարձատրության ծախսերի
տեսակարար կշիռը բյուջեի
ընդհանուր ծախսերի մեջ

մարդ

20

23

25

32

33

մարդ

230

235

210

205

190

մարդ

210

217

225

ընտ.

62

63

51

հազ.
դրամ

33.4

52.3

հազ.
դրամ

33.4

52.3

%

46.5

61.8

%

23

%

200

37
190

40
150

230

235

248

60

50

57

65

26.0

31.8

34.8

38.0

44.1

26.0

31.8

34.8

38.0

44.1

18.9

25.9

24.3

22.9

25.9
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17.3

29.3

32

34.6

40.7

100

100

90-100

90-100

90-100

90-100

90-100

%

100

100

90-100

90-100

90-100

90-100

90-100

%

95

96

90-100

90-100

90-100

90-100

90-100

%

96

96.5

90-100

90-100

90-100

90-100

90-100

%

58

37.7

62.7

53.7

51.4

49.1

44.2

44

45

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ
ԳՈՒՅՔԻ ՑԱՆԿԸ
Հավելված 2.1. Սարալանջ
գնահատում
Հ/
հ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Կառույց
Գյուղապետարան
ի տնակների
հավաքածու
Մշակույթի տան
շենք
Ուսուցչի տուն
Համակարգիչ,,Պեն
տիում 4,,
Բազմաֆունկցիոն
ալ սարք /տպիչ/
Երկաթյա կասսա
Սեղան
Աթոռ
Պահարան
Կրակմարիչ
Երկաթյա
գրադարակ
Կախովի
ցուցափեխկ
Գեղարվեստական
գրականություն
Թատերական
աթոռներ
Գրասեղան
Գրասեղան
դիմադիրով
Հեռուստացույց
Հեռուստացույցի
տակդիր
Համակարգիչ
տպիչ
Տումբա մեծ

գյուղի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակի

Կառուցմ
ան
տարեթիվ

Ծավալ

Ընդհանուր
վիճակի
գնահատա
կան

Փողոց 3, թիվ 1

1989թ.

140 քմ

վատ

Փողոց 1 , թիվ 33

1979թ.

450 քմ

շատ վատ

Փողոց 6, թիվ 10

1970թ.

Շատ վատ

2008թ

լավ

2008թ

բավարար

Հասցե

Նորոգման /
վերականգնման /
փոխարինման կարիք

Այլ
նշումներ
Շենքի
կառուցում

անհրաժեշտ է
վերակառուցել
վերանորոգել

Լավ
Լավ
լավ
վատ
Լավ
Վատ
Լավ
Լավ
Շատ վատ
Լավ
Լավ
Լավ
2010

Լավ

2012

Լավ
Լավ

21. Գրասեղան

Լավ

22. Բազմոց
23. Ժուռնալի սեղան
24. Տումբա փոքր

Լավ
Լավ
Լավ

25. Աթոռ

2012

Լավ

26. Համակարգիչ
Համակարգիչ ASER
27.
ASPIRE
Ռադիո
28.
մալուխային

2013

Լավ

2013

Լավ

2013

Լավ
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կապուղի
Նիվա մակնիշի
ավտոմեքենա
Համակարգիչ
30.
SAMSUNG
29.

Համայնքի
անվանումով
31.
էլեկտրական
ցուցավահանակ
32. խողովակներ
33. Պահարն
34. պահար

2005թ

Լավ

2015թ

Լավ

2016թ

Լավ

2016թ
2016թ

վատ
լավ
լավ

Աշխատակազմի
վարչական շենք
Ներբնակավայրային
փողոցներ
Հանրապետական
նշանակության
ճանապարհներ
Ոռոգման համակարգ
Աղբատար մեքենա
Ջրամատակարարման
համակարգ
Ջրահեռացման
համակարգ
Փողոցների լուսավորման
համակարգ
Բուժմանկաբարծական

Վիճակը

Ենթակառուցվածքի
անվանումը
Առկա

Հ/հ

Սարալանջ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՎԻՃԱԿԸ

+

լավ

+

վատ

+

լավ

+
-

անբավարար
-

+

անբավարար

+/մաս
ամբ/
+

լավ
անբավարար
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կետ

Գրադարան

+

անբավարար

+

անբավարար

Մշակույթի
տուն/կենտրոն,
ակումբ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հ/հ

Համայնքի
անվանումը

1.

Սարալանջ

Հանրակրթական դպրոցի
տեսա
անվանումը
կը
հիմնա
կան

Առողջապահական հիմնարկի
անվանու
տեսակը
մը
Բուժմանկաբարձակ
ան կետ

Փոստային բաժանմունքի
առկայությունը
Առկա է

Հ/հ

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Ցուցանիշները

Համայնքի վարչական
տարածքը (հա), որից`
Գյուղատնտեսական
նշանակության հողեր (հա),
այդ թվում`
Արոտավայր
Վարելահողեր
Խոտհարք
Պտղատու այգի
Այլ հողեր
Բնակավայրերի հողեր (հա),
որից`
Բնակելի կառուցապատման
Հասարակական
կառուցապատման
Խառը կառուցապատման
Ընդհանուր օգտագործման
Այլ հողեր
Արտադրական
նշանակության հողեր (հա)
Էներգետիկայի
տրանսպորտի և կապի,
կոմունալ ենթակայության
հողեր (հա)
Անտառային հողեր (հա)
Հատուկ պահպանության

Ընդամենը
համայնքում

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ

2612.21
2412.63
1789.15
442.75
180.73
183.28
142.75
2.34
14.02
24.17
10.14

1.26
2.34
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հողեր (հա)
Հատուկ նշանակության
հողեր (հա)
Ջրային հողեր (հա)

8.
9.

2.64

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հ/հ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ընդամենը
համայնքում

(01.01.2016 թ. դրությամբ)

Ցուցանիշները

Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը, որից`
Կովեր
Խոզերի գլխաքանակը
Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը
Ավանակների և ջորիների գլխաքանակը
Ձիերի գլխաքանակը
Հավերի և այլ թռչունների գլխաքանակը
Մեղվաընտանիքների քանակը

948
488
44
370
962
204

Հ/հ

1.
2.
3.
4.

5.

Ցուցանիշները

Մարդատար ավտոմեքենաներ
Բեռնատար ավտոմեքենաներ
Կոմբայններ
Վարի տրակտորներ, որից՝
Թրթուռավոր
Անվավոր(Կիրովեցներ(
Բելառուսներ

Ընդամենը
համայնքում

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԱԲՆԱԿՆԵՐԻ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ՆԿԱՐԱԳԻՐՆ ՈՒ ՔԱՆԱԿՆԵՐՆ

86
8
2
1
1
6
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8. ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԵՎ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հ/հ

Համայնքի
անվանումը

Արտադրական կազմակերպություններ

Առևտրային կազմակերպություններ


1.

Սարալանջ

հինգ (հինգ) սննդի և տնտեսական
ապրանքների խանութներ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9. ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ
ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԻ
Ծրագիր 01
Հողերի էրոզիայի ինտեգրված վերահսկողության Հարավային Կովկասի լեռնային
տարածքներում ծրագրով Գերմանյայի Դաշնային Հանրապետության և Ավստրիայի
Զարգացման համագործակցությամբ անտառի հիմնում
(Ծրագրի անվանումը)

Գյուղատնտեսություն և բնապահպանություն
(Ոլորտի անվանումը)

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

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 3350.0 դրամ

Ծրագրի հիմնավորումը
Այս ծրագրի միջոցով կբարելավվի Սարալանջի վարչական տարածքում գտնվող
արոտատեղերի հողերի էրոզիան, կբարելավվի նաև հետագայում բնակչության
աշխատատեղերի խնդիրը որոշակի չափով:
Ծրագրի նպատակները
Նախատեսվում է նշված նպատակին հասնելու համար շարունակել կատարել ծառատնկման
աշխատանքները:
50

Ծրագրի խնդիրները
 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում, լրացում
 Տնկիների ձեռքբերում, տեղափոխում և ծառատնկման ածխատանքների իրականացում
 Աշխատանքների տեխնիկական վերահսկում
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ
1.
1

2

2.

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2017թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

Կնքել պայմանագրեր տնկիներ
ներմուծող և աշխատանքներն
իրականացնող
կազմակերպությունների
և
մասնագիտական խմբի հետ
Իրականացնել
տնկիների
տեղափոխման աշխատանքները
Իրականացնել համապատասխան
ծառատնկման և տեխնիկական
բոլոր աշխատանքները
Վերահսկել
աշխատանքների
կատարումը
և
ընդունել
համապատասխան ակտը

3

4

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Այդ ծրագրի իրականացման միջոցով կբարելավվի նշված տարածքների հողերի էրոզիայի
խնդիրները, ինչպես նաև հետագայում այն կդառնա համայնքի համար հանգստի գոտի:
Կապը այլ ծրագրերի հետ
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Հ/հ
2.

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

2017

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
- Այլ պետությունների համայնքներից

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ
Ա.
Բ.
1.

Ծրագրի ծախսերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

Գյուղատնտեսություն և
բնապահպանություն

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2017
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
3350.0
3350.0
3350.0

3350.0

3350.0

3350.0
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գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Հ/հ

Ա.
Բ.
1.1

Ծրագրի ծախսերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Այդ թվում տնկիների ձեռքբերում

2017

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

3350.0

3350.0

3350.0

3350.0

3350.0
3350.0

3350.0
3350.0

Հենասյուներ և
Ցեմենտ և ավազ

52

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10. ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ
ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐ
Ծրագիր 01
Համայնքային կենտրոնի ՝մշակույթի տան շենքի հիմնանորոգում/նիստերի դահլիճ,
գրադարանի սենյակ/ գույքային պայմանների բարելավվում
(Ծրագրի անվանումը)

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
(Ոլորտի անվանումը)

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

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 75000.0դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 Հիմնանորոգում
Ծրագրի հիմնավորումը
Համայնքային կենտրոնի՝ մշակույթի տան շենքի հիմնանորոգումը հնարավորություն կտա
համայնքապետարանի աշխատակազմին տեղափոխվել և իր գործունեությունը իրականացնել
ավելի հարմարավետ և բարեկարգ տարածքում:Ներկայումս համայնքապետարանը իր
աշխատանքները իրականացնում է ժամանակավոր տեղադրված վագոն տնակներում:
Ծրագրի նպատակները

1. Մշակույթային խմբակների գործունեության կազմակերպում և մշակույթի ոլորտում
բնակչությանը որակյալ ծառայությունների հնարավորությունների մատուցում:
2. Համայնքապետարանի աշխատանքների գործունեության համար բավարար պայմանների
ստեղծում:
Ծրագրի խնդիրները
 Նախապատրաստել համայնքային կենտրոնի
հիմնանորոգման աշխատանքների
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
 Հայտարարել մրցույթ և ընտրել համապատասխան կապալառուին
 Իրականացնել համայնքային կենտրոնի հիմնանորոգման աշխատանքները
 Իրականացնել
տեխնիկական վերահսկողություն և հիմնանորոգումից հետո ընդունել
կատարված աշխատանքների վերաբերյալ համապատասխան ակտը

53

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

1.

2.

Հ/հ

3.

4.

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2017թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

4

2018թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

Նախապատրաստել
համայնքային
կենտրոնի
հիմնանորոգման
աշխատանքների նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերը
Հայտարարել մրցույթ
կապալառուին

և

ընտրել

Ծրագրերի իրականացման քայլերը
/ գործողությունները

1

2

3

Իրականացնել համայնքային
կենտրոնի հիմնանորոգման
աշխատանքները
Իրականացնել տեխնիկական
վերահսկողություն
և
հիմնանորոգումից
հետո
ընդունել
կատարված
աշխատանքների վերաբերյալ
համապատասխան ակտը

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Մշակույթի տան հիմնանորոգման արդյունքում կունենանք բարեկեցիկ և
ժամանակակից համայնքային կենտրոն, գրադարան, նիստերի դահլիճ և մեծահասակների
համար խաղասենյակ:
Հիմնանորոգման արդյունքում կբարելավվի համայնքապետարանի աշխատակազմի
աշխատանքները: Համայնքում կստեղծվի երեխաների և երիտասարդների մշակույթային
կյանքը ակտիվացնելու հնարավորություն: Կապահովվի նաև համայնքի երիտասարդության
ազատ ժամանցը : Հիմնանորոգումը կխթանի նաև բնակչության կենսամակարդակի
բարձրացմանը :
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Համայնքային կենտրոնի ՝ մշակույթի տան հիմնանորոգման ծրագրի իրականացման
ծախսերը՝ 75000.0 ֆինանսավորվելու է կառավարության և համայնքի բյուջեի միջոցների
հաշվին:
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բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ
Ա.
Բ.

Ծրագրի ծախսերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐՐԻ ԾԱԽՍ (Ա+Բ)
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
Կառավարությունից
Միջազգային կազմակերպություններից

2017
51200.0
1200.0
50000.0

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019 2020
2021
Ընդամենը
23800.0
75000.0
800.0
2000.0
23000.0

73000.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Հ/հ

Ա.
Բ.
1.1

Ծրագրի ծախսերը

2017

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Այլ հիմնական միջոցներ

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

51200.0

23800.0

75000.0

51200.0

23800.0

75000.0

51200.0

23800.0

75000.0

Ծրագիր 02
Սարալանջ համայնքի գազաֆիկացում
(Ծրագրերի անվանումը)

Սոցիալական պաշտպանություն
(Ոլորտի անվանումը)

Սարալանջի համայնքապետարան
(Ծրագրերի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝ 97000.0 դրամ
Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 Նորը
Ծրագրերի հիմնավորումը
Համայնքի գազաֆիկացման բացակայության պատճառով Սարալանջ համյնքի
բնակիչները ձմռանը տների ջեռուցումը կատարում են հիմնականում վառելափայտով և
ավանդական վառելիքների միջոցով:Հետևաբար գազաֆիկացման միջոցով բնակիչները իրենց
բնակարանները ձմռանը կարող են ջեռուցել գազի միջոցով:
Ծրագրերի նպատակները
1.Համայնքի գազաֆիկացումը հնարավորություն կտա բարելավվել բնակիչների կենցաղային և
տնտեսական վիճակը:
Ծրագրերի խնդիրները
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 Նախապատրաստել համայնքի
գազաֆիկացման
աշխատանքների նախագծանախահաշվային տեխնիկական փաստաթղթերը
 Դիմել Հայ-Ռուս գազարդ ընկերությանը գազաֆիկացումն անցկացնելու նպատակով,
հայտարարել մրցույթ
 Իրականացնել համայնքի բնակիչների բնակարանների գազաֆիկացման աշխատանքները
և տեղադրել գազօջախները
 Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն և ընդունել համայնքի գազաֆիկացման
աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը
Ծրագրերի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

1.

2.

3.

4.

Ծրագրերի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2018թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

Նախապատրաստել
համայնքի
գազաֆիկացման
աշխատանքների նախագծանախահաշվային
տեխնիկական
փաստաթղթերը
Դիմել Հայ-Ռուս գազարդ
ընկերությանը
գազաֆիկացումն
անցկացնելու նպատակով,
հայտարարել մրցույթ
Իրականացնել
համայնքի
բնակիչների բնակարանների
գազաֆիկացման

աշխատանքները և տեղադրել
գազօջախները
Իրականացնել տեխնիկական
վերահսկողություն և ընդունել
համայնքի
գազաֆիկացման
աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը

Ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները
Ծրագրերի իրականացումը հնարավորություն կտա, որպեսզի հետագայում համայնքի
բնակարանները
ջեռուցվեն
առանձին
ջեռուցման
համակարգերով:
Համայնքի
գազաֆիկացման
արդյունքում կունենանք նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած
խոհանոցներ:
Կապը այլ ծրագրերի հետ
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Այս ծրագրերը անմիջականորեն կապված են համայնքի ծրագրերի ոլորտային
աղյուսակում նշված` թիվ 10, թիվ 01 և թիվ 17 ծրագրերի հետ:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Սարալանջ համայնքում գազաֆիկացման
ծրագրի իրականացման
ընդհանուրը 97000.0 դրամ, ֆինանսավորվելու է Հայ Ռուս գազարդի հաշվին:

ծախսերը՝

բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրերի ծախսերը

Ա.
Բ.
9.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Հայռուսգազարդ

2017

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2020
Ընդամեն
2018
2019
2021
ը
68000.0 29000.0
97000.0

68000.0

29000.0

97000.0

գ/ ծրագրերի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Հ/հ

Ա.
Բ.
1.1

Ծրագրերի ծախսերը

2017

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Այլ հիմնական միջոցներ

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2020
Ընդամեն
2018
2019
2021
ը
68000.0

29000.0

97000.0

68000.0

29000.0

97000.0

Ծրագիր 03
Ներհամայնքային ճանապարհների սալապատում
(Ծրագրերի անվանումը)

Տնտեսական հարաբերություններ (ճանապարհաշինություն)
(Ոլորտի անվանումը)
(Ծրագրերի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)
Սարալանջի համայնքապետարան

Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգում /սալապատում, խչապատում/ (գ.
Սարալանջ)՝ 7000.0 հազար դրամ
Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը
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 Ընթացիկ աշխատանքներ հիմնանորոգում
Ծրագրի հիմնավորումը

Սարալանջ համայնքի առկա 9.0 կմ ներհամայնքային ճանապարհները գտնվում են
շատ անմխիթար վիճակում, որոնք բնակիչների համար դարձել են դժվար անցանելի:
Ներհամայնքային ճանապարհների վատթար վիճակը խոչընդոտ է հանդիսանում նաև
գյուղատնտեսական աշխատանքները կատարելուց:
Ծրագրի նպատակը

1. Համայնքում ունենալ հարթ և բարեկարգված ներհամայնքային ճանապարհներ դրանով
իսկ բարձրացնելով բնակչության կենսամակարդակը:
Ծրագրի խնդիրները
 Համայնքի տարածքում (առանց բնությանը վնասելու) գտնել բավարարաչափ հողի և
սալաքարերի պաշարներ(տուֆ քարև խճաքար):
Աշխատանքներն
իրականացնելու
համար
ձեռք
բերել
բավարարաչափ
տրանսպորտային նյութեր (դիզ. վառելիք)
 Կազմակերպել
հողի,սալաքարի և խճաքարի տեղափոխման ու ճանապարհների
հարթեցման աշխատանքները
Ծրագրերի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

1

2

3

Ծրագրերի իրականացման քայլերը
/ գործողությունները
Համայնքի տարածքում (առանց
բնությանը վնասելու) գտնել
բավարարաչափ հողի և խեճի
պաշարներ
Աշխատանքներն իրականացնելու
համար ձեռք բերել բավարարաչափ
տրանսպորտային նյութեր (դիզ.
վառելիք)
Կազմակերպել հողի և խեճի
տեղափոխման ու ճանապարհների
հարթեցման աշխատանքները

1

2

3

4

2017թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

Ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները
Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքում կունենանք հարթ և բարեկարգ
ճանապարհներ, ինչը կնպաստի բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
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Ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուր 7000.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են
համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:
բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ

Ա.
4.
Բ.

Ծրագրերի ծախսերը

2017

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2020
Ընդամ
2018
2019
2021
ենը

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)

-

1750.0

1750.0

1750.0

1750.0

1750.0

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Տնտեսական հարաբերություններ
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

-

1750.0
1750.0

1750.0
1750.0

1750.0
1750.0

1750.0
1750.0

1750.0
1750.0

գ/ ծրագրերի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Հ/հ

Ա.
1.2

Բ.

Ծրագրերի ծախսերը

2017

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Ծառայությունների և ապրանքների
ձեռքբերում, որից
- Այլ տրանսպորտային ծախսեր
- Տրանսպորտային նյութեր
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
1750.0

1750.0

1750.0

1750.0

7000.0

1750.0

1750.0

1750.0

1750.0

7000.0

1750.0

1750.0

1750.0

1750.0

7000.0

1250.0
500.0

1250.0
500.0

1250.0
500.0

1250.0
500.0

5000.0
2000.0

Ծրագիր 04
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
(Ոլորտի անվանումը)

Սարալանջի համայնքում հանգստյան գոտիների հիմնում,կանաչապատում,նստարանների
տեղադրում և ծառատնկում
(Ծրագրերի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Սարալանջի համայնքապետարան
Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
Հանգստյան գոտիների հիմնում
Ծրագրի հիմնավորումը
Համայնքում չկա ոչ մի առանձնացված տարածք,որտեղ կարող են իրենց հանգիստն անցկացնել բնակիչները

Ծրագրի նպատակները
Հանգստյան գոտիների հիմնումը կբարելավի բնակիչների կենսամակարդակը և կնպաստի
Բնության բնապահպանությունը:
Նստարան –4 հատ
Դեկորատիվ ծառեր—25 հատ,առանձին ծառեր-30 հատ

Ծրագրի խնդիրները
 Համայնքում առանցնացնել այն տարածքները,որտեղ նախատեսվում է հիմնել հանգստյան
գոտիները,կանաչապատումը, նստարանների տեղադրումը և ծառատնկումը:
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 Իրականացնել այդ բոլոր աշխատանքները
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ
1.

2.

Ծրագրերի իրականացման քայլերը
/ գործողությունները
Նախապատրաստել նստարանների
ծառերի ձեռք բերման համար
անհրաժեշտ փաստաթղթերը
Իրականացնել նստարանների ,
ծառերի տեղափոխումն ու
կատարել աշխատանքները

1

2

3

2017թ., Ամիսներ
5
6
7
8

4

9

10

11

12

Ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները
Հանգստյան գոտիների հիմնումը,կանաչապատումը,նստարանների տեղադրումը
և
ծառատնկումը կարող է ապահովել բնակչության շփումն ու առօրյա հոգսերից լիցքաթափումը:
Ծրագրերի բյուջեն
ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները
ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 800.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են
համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:
1 (մեկ) նստարանի ձեռք բերման և տեղադրման արժեքը կազմում է 50.0 հազար դրամ:
բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրերի ծախսերը

Ա.
8.
Բ.
8.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
150.0 150.0
150.0
150.0
800.0
150.0
150.0
150.0
150.0
600.0
150.0
150.0
150.0
150.0
600.0
200.0
200.0
200.0
200.0
2017
200.0

գ/ ծրագրերի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Հ/հ

Ա.
1.1
Բ.
1.1

Ծրագրերի ծախսերը

2017

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Աշխատանքի վարձատրություն, որից
- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Այլ հիմնական միջոցներ

200.0

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
150.0

150.0

150.0

150.0

800.0

150.0
150.0
150.0

150.0
150.0

150.0
150.0

150.0
150.0

600.0
600.0

200.0

200.0

200.0
200

200.0
200.0

Ծրագիր 05
(Ծրագրերի անվանումները)
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Ոռոգման ներքին ցանցի վերանորոգում և 1500 գծամետր նոր ցանցի կառուցում
(Ոլորտի անվանումը)
Տնտեսական հարաբերություններ(գյուղատնտեսություն)

Սարալանջի համայնքապետարան
(Ծրագրերի հայտերը ներկայացնող կազմակերպությունները, ստորաբաժանումները կամ խմբերը)

Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝ 2500.0 հազար դրամ
Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
Վերանորոգում և նորի կառուցում

Ծրագրի հիմնավորումը
Համայնքում ոռոգման ցանցի ոչ բավարար լինելու պատճառով ջուրը ոռոգելի տնամերձեր է
հասնում ներհամայնքային փողոցներով՝ առուների միջոցով, որի պատճառով լինում են ջրի
մեծ ծավալի կորուստներ և քանդվում ու քայքայվում են ներհամայնքային ճանապարհները:

Ծրագրի նպատակները
1.Արդյունավետ օգտագործել ոռոգման ջրի պաշարները և պահպանել ներհամայնքային
ճանապարհները:
Նախատեսվում է կառուցել 1500 գծամետր երկարությամբ ոռոգման ջրի ներքին ցանց:
Ծրագրի խնդիրները
՚.Նախապատրաստել ոռոգման ջրի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը:
.Իրականացնել ոռոգման ջրի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքները
. իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն և ընդունել ոռոգման ջրի ներքին ցանցի
կառուցման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը:
Ծրագրի բյուջեն - ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին
ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները
բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրերի ծախսերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)

Ա.
Բ.
9.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Կրթություն

2017
500.0
500.0

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
500.0

500.0

500.0

500.0

2500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

2500.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրի ծախսերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),

2017
500.0

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
500.0
500.0
500.0
500.0
2500.0

61

Ա.

այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
500.0

Բ.
1.1

500.0

500.0

500.0

500.0

2500.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Այլ հիմնական միջոցներ

Ծրագիր 06
Սպորտային հրապարակի/ֆուտբոլ, վոլեյբոլ/կառուցում
(Ծրագրի անվանումը)

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
(Ոլորտի անվանումը)

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

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 150.0 դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 Նորը
Ծրագրի հիմնավորումը
Ներկայումս Սարալանջ համայնքում չկա սպորտ հրապարակ/ֆուտբոլի և վոլեյբոլի/,
համայնքում կան շնորհալի երեխաներ, որոնք ունեն լավ տվյալներ ֆուտբոլի կամ վոլեյբոլի
ուղղություններով զարգանալու համար:
Ծրագրի նպատակները

1. Ունենալ բարեկարգ և սպորտային գույքով հագեցած գործող սպորտային ենթակառուցվածք:
Նախատեսվում է ցանկապատել առանձնացված
համապատասխան խոտի սերմ և բարեկարգել:
Ծրագրի խնդիրները

տարածքը

,

հարթեցնել

և

ցանել

 Հաշվարկել սպորտային հրապարակի համար անհրաժեշտ նյութերի քանակներն ու
ծավալները
 Գնահարցման միջոցով ձեռք բերել համապատասխան նյութերը
 Իրականացնել սպորտային հրապարակի կառուցման աշխատանքները
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

1

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները
Հաշվարկել սպորտային
հրապարակի համար անհրաժեշտ
նյութերի քանակներն ու ծավալները

1

2

3

4

2020թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12
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2
3

Գնահարցման միջոցով ձեռք բերել
համապատասխան նյութերը
Իրականացնել սպորտային
հրապարակի աշխատանքները

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Սպորտային հրապարակի կառուցման
կունենանք գործող սպորտային ենթակառուցվածք:

ծրագրի

իրականացման

արդյունքում

Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
սպորտային հրապարակի կառուցման ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը
150.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:
բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրի ծախսերը

Ա.
8.
Բ.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

2017

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Հ/հ

Ա.
1.1
1.2
Բ.

Ծրագրի ծախսերը

2016

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2017
2018
2019
2020
Ընդամենը

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Աշխատանքի վարձատրություն, որից
- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ
Ծառայությունների և ապրանքների
ձեռքբերում, որից
- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ

150.0

150.0

150.0

150.0

Ծրագիր 07
Գերեզմանատների պարիսպապատման աշխատանքների շարունակություն
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
(Ոլորտի անվանումը)

Սարալանջի համայնքապետարան
63

(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 5000.0 դրամ
Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 Ընթացիկ աշխատանքներ
Ծրագրերի հիմնավորումը

Քանի որ 2014 թվականի ընթացքում իրականացվել է գերազմանատներից մեկի
պարիսպապատման աշխատանքների մի մասը, ուստի ահրաժեշտություն կա ավարտին
հասցնել ամբողջ պարիսպապատման աշխատանքները:
Ծրագրերի նպատակները

1. Ծրագրի
իրակացումից հետո գերեզմանատան ամբողջ տարածքը կառանձնացվի
համայնքային մյուս տարածքներից և կլինի անվտանգ ու բարեկարգ:
Ծրագրերի խնդիրները


Հաշվարկել պարիսպապատման
համար անհրաժեշտ նյութերի քանակներն ու
ծավալները
Գնահարցմամբ կամ հայտարարության միջոցով ձեռք բերել համապատասխան նյութերը՝
քար ցեմենտ
Իրականացնել պարիսպապատման աշխատանքները




Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

1

2

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2017թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

Հաշվարկել
պարիսպապատման համար
անհրաժեշտ
նյութերի
քանակներն ու ծավալները
Գնահարցմամբ
կամ
հայտարարության
միջոցով
ձեռք բերել համապատասխան
նյութերը՝ քար, ցեմենտ
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3

Հ/հ

1

2

3

Հ/հ

3

4

Իրականացնել
պարիսպապատման
աշխատանքները
Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2018թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

4

2019թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

Հաշվարկել
պարսպապատման
համար
անհրաժեշտ
նյութերի
քանակներն ու ծավալները
Գնահարցմամբ
կամ
հայտարարության
միջոցով
ձեռք բերել համապատասխան
նյութերը՝ քար ցեմենտ
Իրականացնել
պարիսպապատման
աշխատանքները
Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

Հաշվարկել
պարիսպապատման համար
անհրաժեշտ
նյութերի
քանակներն ու ծավալները
Գնահարցմամբ
կամ
հայտարարության
միջոցով
ձեռք բերել համապատասխան
նյութերը՝ քար ցեմենտ
Իրականացնել
պարիսպապատման
աշխատանքները

Ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները
Պարիսպապատման
պահպանությունը:

միջոցով

կապահովվի

գերեզմանատան

տապանաքարերի

Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Ծրագրի
իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 5000.0
համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:

դրամ, ֆինանսավորվելու է
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բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրերի ծախսերը

Ա.
8.
Բ.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2020
Ընդամ
2017
2018
2019
2021
ենը
1000.0
1000.0 1000.0
1000.0
1000.0
5000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
5000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
5000.0

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

Ա.
1.1
1.2
Բ.

Ծրագրի ծախսերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
Աշխատանքի վարձատրություն, որից
- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ
Ծառայությունների և ապրանքների
ձեռքբերում, որից
- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

2017

2018

2019

2021

Ընդամենը

1000.0

1000.0

1000.0

1000.0

1000.0

5000.0

1000.0

1000.0

1000.0

1000.0

1000.0

5000.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

500.0

900.0

900.0

900.0

900.0

900.0

4500.0

2020

Ծրագիր 08
Մանկապարտեզի շենքի կառուցում
(Ծրագրի անվանումը)

Կրթություն
(Ոլորտի անվանումը)

Սարալանջի համայնքապետարան
(Ծրագր հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 15000.0 դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 Նորը
Ծրագրի հիմնավորումը
Ներկայումս Սարալանջ համայնքում չկա մանկապարտեզի շենք, որտեղ կարող ենք
նախադպրոցական հասակի երեխաների կրթությունը իրականացնել՞
Ծրագրի նպատակները
1.Համայնքում ունենալ մանկապարտեզի շենք
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2.Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների
որակը:
Ծրագրի խնդիրները
 Նախապատրաստել մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը
 Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառուին
 Իրականացնել շենքի կառուցման աշխատանքները
 Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն և ընդունել աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը

Հ/հ

1

2

Հ/հ

3

4

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2020թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

4

2021թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

Նախապատրաստել
մանկապարտեզի
շենքի
կառուցման աշխատանքների
նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերը
Հայտարարել
մրցույթ
ընտրել կապալառուին

և

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

Իրականացնել
շենքի
կառուցման աշխատանքները
Իրականացնել
տեխնիկական
վերահսկողություն
և
ընդունել աշխատանքների
կատարման ավարտական
ակտը

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
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Սարալանջ համայնքում վերջապես կունենանք մանկապարտեզի շենք, որ կնպաստի
նախադպրոցական երեխաների ապրելակերպին: Որպես արդյունք կբարձրանա նաև
երեխաների նախակրթական ցենզը:

Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
ֆինանսավորվելու է դոնոր կազմակերպությունների միջոցով

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրի ծախսերը

Ա.
Բ.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

2017

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

8000.0

7000.0

15000.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Հ/հ

Ա.
Բ.
1.1

Ծրագրի ծախսերը

2017

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Շենքեր և շինություններ, որից
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ
վերանորոգում

8000.0

7000.0

15000.0

Ծրագիր 09
Սարալանջ համայնքի խմելու ջրի ներհամայնքային ցանցերի հիմնանորոգում
(Ծրագրի անվանումը)

Ջրամատակարարման համակարգ
(Ոլորտի անվանումը)

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

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 3000.0 դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 վերանորոգում
Ծրագրի հիմնավորումը
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Ներկայումս Սարալանջ համայնքում խմելու ջրի ներքին ցանցը մասնակի վերակառուցված է ,
իսկ հիմնական մասում խմելու ջրի ներքին և արտաքին ցանցը քայքայված վիճակում է :
Օգտագործման համար ոչ պիտանի է նաև ՕԿՋ-ն.օրվա կարգավորիչ ջրամբար/, ինչը
պատճառ է դառնում ջրամատակարարումների անընդհատ խափանումների և ջրի մեծ
ծավալով կորուստների:Խմելու ջրի արտաքին և ներքին ցանցի վերանորոգման միջոցով
հնարավոր կլինի ապահովել բնակչությանը շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ:

Ծրագրի նպատակները
1. Բարձրացնել խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների որակը
2. Ունենալ խմելու ջրի նոր համակարգ
Նախատեսվում է նշված նպատակին հասնելու համար կառուցել 2300գմ խողովակաշար և
վերակառուցել գույություն 180խմ ծավալով ՕԿՋ-ն:

Ծրագրի խնդիրները
1.Նախապատրաստել խմելու ջրի ցանցի նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը
2.Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառուին
3.Իրականացնել խմելու ջրի ցանցի նորոգման աշխատանքները
4.Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն և ընդունել խմելու ջրի ցանցի նորոգման
աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը
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

Նախապատրաստել խմելու
ջրի
ցանցի
նորոգման
աշխատանքների նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերը
Հայտարարել
մրցույթ
և
ընտրել կապալարին
Իրականացնել խմելու ջրի
ցանցի
նորոգման
աշխատանքները
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4

Իրականացնել
տեխնիկական
վերահսկողություն
և
ընդունել խմելու ջրի ցանցի
նորոգման աշխատանքների
կատարման
ավարտական
ակտը

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Խմելու ջրի ցանցի նորոգման արդյունքում կունենանք վերանորոգված ենթակառուցվածք՝
խմելու ջրի ներքին ցանց, կբարձրացվի բնակչությանը խմելու ջրի սպասարկման
ծառայությունների որակը և կենսամակարդակը:

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Խմելու ջրի ներքին ցանցի և ՕԿՋ-ի հիմնանորոգման ծրագրերի իրականացման ծախսերը
կազմում է ընդհանուրը 3000.0դրամ ֆինանսավորվելու է համայնքի բյուջեի և ՎՕՍ
բարեգործական հիմնադրամի կողմից
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրի ծախսերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Գ)
Այդ թվում

Ա

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

Բ

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

Գ

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ

2017

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

3000.0

3000.0

150.0

150.0

2850.0

2850.0

Ջրամատակարարման համակարգ

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Հ/հ

Ա.
Բ.
1.1

Ծրագրի ծախսերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Այլ հիմնական միջոցներ

2017

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

3000.0

3000.0

2850.0

2850.0

150.0

150.0
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Ծրագիր 10
Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում
(Ծրագրի անվանումը)

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն/փողոցների լուսավորություն/
(Ոլորտի անվանումը)

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

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 1500.0դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը
Ընդլայնում
Ծրագրի հիմնավորումը
Քանի որ
Սարալանջ համայնքում 2013-2016թվականներին անցկացվել է
կենտրոնական
փողոցների մի մասում գիշերային լուսավորություն , ուստի մնացած
կենտրոնական փողոցներում անհրաժեշտություն կա շարունակել լուսավորության
անցկացման աշխատանքերը:Մնացած փողոցներում գիշերային լուսավորության երեկոյան և
գիշերային ժամերին բացակայությունը խոչնդոտում է բնակչության շարժին:
Ծրագրի նպատակները
1.Սարալանջ համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորությամբ ՝նպաստել բնակչության
անվտանգության և կենսամակարդակի բարձրացմանը:

Ծրագրի խնդիրները
 Նախապատրաստել փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցի անցկացման
նախագծա-նախահաշվարկային փաստաթղթերը
 Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառուին
 Իրականացնել փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները
 Իրականացնել տեխնիկական հսկողություն և ընդունել փողոցների գիշերային
լուսավորության անցկացման աշխատանքների ավարտական ակտը
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2017-2018թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12
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1.

2.

3

4

Նախապատրաստել
փողոցների
գիշերային
լուսավորության
ցանցի
անցկացման
նախագծանախահաշվարկային
փաստաթղթերը
Հայտարարել
մրցույթ
ընտրել կապալառուին

և

Իրականացնել փողոցների
գիշերային լուսավորության
անցկացման
աշխատանքները
Իրականացնել
տեխնիկական հսկողություն
և
ընդունել
փողոցների
գիշերային լուսավորության
անցկացման
աշխատանքների
ավարտական ակտը

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայքնում կունենանք փողոցների գիշերային
լուսավորվածություն, ինչը կնպաստի բնակչության անվտանգության և կենսամակարդակի
բարձրացմանը:

Ծրագրի բյուջեն
ա/ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Այդ ծրագրի իրականացման ծախսերը 1500.0 դրամը ֆինանսավորվելու է համայնքի
բյուջեի միջոցների հաշվին:
բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ
Ա.
Բ.
1.

Ծրագրի ծախսերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

Բնակարանային շինարարություն
և կոմունալ ծառայություն

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2017
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
700.0
800.0
1500.0
700.0

800.0

1500.0

700.0

800.0

1500.0
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գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրի ծախսերը

Ա.
Բ.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում

1.1

Այլ հիմնական միջոցներ

2017

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

700.0

800.0

1500.0

700.0

800.0

1500.0

700.0

800.0

1500.0

700.0

800.0

1500.0
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11. ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԶՀԾ-Ի ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԸՍՏ ՏԻՄ-ԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշներ

Տեղեկատվության
աղբյուրներ

Պատասխան
ատու

Ժամկետ

Ռիսկեր,
կարևոր
նախապ
այման
ներ

Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
Ոլորտային ծրագրեր չեն նախատեսվել
Ոլորտ 2. Պաշտպանություն
Ոլորտային ծրագրեր չեն նախատեսվել
Ոլորտ 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն
Ոլորտային ծրագրեր չեն նախատեսվել
Ոլորտ 4. Տնտեսական հարաբերություններ
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի վերջնական արդյունք

Համայնքում ունենալ հարթ և
բարեկարգ ներբնակավայրային,
միջբնակավայրային, դաշտամիջյան և
արոտներ տանող ճանապարհներ՝
նպաստելով բնակչության
կենսամակարդակի բարձրացմանը,
զբոսաշրջության զարգացմանը,
գյուղատնտեսական աշխատանքների
հեշտացմանը,

Նպաստել կենդանիների
մթերատվության բարձրացմանը,
այգեգործության զարգացմանն ու
բերքատվության բարձրացանը:
Ենթաոլորտ 1. Ճանապարհաշինություն
Ծրագիր 03. Ներհամայնքային ճանապարհների սալապատում
74

Ծրագրերի նպատակ

Ծրագրերի վերջնական արդյունք

Համայնքում ունենալ հարթ և բարեկարգված
ճանապարհներ դրանքվ իսկ բարձրացնելով
բնակչության կենսամակարդակը

Սարալանջ համայնքի ներհամայնքային
ճանապարհները հարթ են և բարեկարգ

Միջոցառումներ

Մուտքի ցուցանիշներ







Համայնքի տարածքում (առանց
բնությանը վնասելու) գտնել
բավարարաչափ հողի և խեճի պաշարներ
Աշխատանքներն իրականացնելու
համար ձեռք բերել բավարարաչափ
տրանսպորտային նյութեր (դիզ. վառելիք)
Կազմակերպել հողի և խեճի
տեղափոխման ու ճանապարհների
հարթեցման աշխատանքները

 Բյուջեի
կատարման
հաշվետվություննե
ր
 Դիզ. վառելիքի
մատակարարների
կողմից
ներկայացվող
հաշիվապրանքագրեր

 Համայնքի
ղեկավար
 Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ

2017թ.
մայիսօգոստոս

Համապատ
ասխան
մարդկայի
ն,
տեխնիկակ
ան և
ֆինանսակ
ան
ռեսուրսնե
րի
առկայությ
ուն

20172018թ.

Համապատ
ասխան
մարդկայի
նև
ֆինանսակ
ան
ռեսուրսնե
րի

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 7000.0
դրամ
 Ներբնակավայրային ճանապարհների
բարեկարգման աշխատանքներում
ներգրավված տեխնիկայի քանակը
 Տեղափոխվող խեճի ծավալը
 Համայնքապետարանից
ներբնակավայրային ճանապարհների
բարեկարգման աշխատանքները
կազմակերպող աշխատակիցների
թիվը
 Ներբնակավայրային ճանապարհների
բարեկարգման աշխատանքներում
ընդգրկված բնակչության թիվը

Ենթաոլորտ 2. Գյուղատնտեսություն
Ծրագիր 05 Ոռոգման ներքին ցանցի վերանորոգում և 1500գմ նոր ցանցի կառուցում
 Բյուջեի
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի վերջնական արդյունք
Արդյունավետ օգտագործոլ ոռոգման ջրի
պաշարները և պահպանել ներհամայնքային
ճանապարհները

Սարալանջ համայնքում կունենանք
տնամերձ տարածքների անկորուստ
ոռոգումը և կպահպանվի
ներհամայնքային ճանապարհների
բարեկարգ վիճակը

Արդյունք 1.

Ելքի ցուցանիշներ

Սարալանջ համայնքում կառուցվել է

 Ոռոգելի տաչրածքների մակերեսը

կատարման
հաշվետվություննե
ր,
 Խողովակաշարի
մատակարարների
կողմից
ներկայացվող

 Համայնքի
ղեկավար
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ոռոգման ներքին ցանց և կառուցվել է 1500գմ
երկարությամբ ոռոգելի ցանց

 Ոռոգման ջրի կենտրոնացված
համակարգի երկարությունը

Միջոցառումներ

Մուտքի ցուցանիշներ






Նախապատրաստել ոռոգման ջրի ներքին
ցանցի կառուցման աշխատանքների
նախագծա նախահաշվային
փաստաթղթերը
Իրականացնել ոռոգման ջրի ներքին
ցանցի կառուցման աշխատանքները
Իրականացնել վերահսկողություն և
ընդունել կառուցման աշխատանքների
կատարման ակտը

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝2500.0
դրամ
 Ձեռքբերվող խողովակաշարի
երկարությունը
 Համայնքապետարանից ոռոգման ջրի
ցանցի կառուցման աշխատանքները
կազմակերպող աշխատակիցների
թիվը

հաշիվապրանքագրեր
 Քաղաքացիաիրավ
ական և
աշխատանքային
պայմանագրեր

առկայությ
ուն

Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
Ոլորտային ծրագրեր չեն նախատեսվել
Ոլորտ 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի վերջնական արդյունք

Բարձրացնել բնակչությանը
մատուցվող ջրամատակարարման
ծառայությունների որակը, համայնքն
ապահովել գիշերային
լուսավորությամբ, այն դարձնել
առավել գրավիչ և հարմարավետ
այցելուների համար

Համայնքը դարձել է առավել
հարմարավետ և գրավիչ այցելուների
համար, ապահովված է գիշերային
լուսավորությամբ և անվտանգությամբ,
բարձրացել է ջրամատակարարման
ծառայությունների որակը

Ենթաոլորտ 1. Ջրամատակարարում
Ծրագիր 09. Սարալանջ համայնքի խմելու ջրի ներհամայնքային ցանցի հիմնանորոգում
 Բյուջեի
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի վերջնական արդյունք
Նպաստել բնակչության կենսամակարդակի
բարձրացմանը՝ բարելավելով խմելու ջրի
ջրամատակարարման ծառայությունների
որակը

Բարելավվել է բնակչության
կենսամակարդակը, բարձրացել է
ջրամատակարարման ծառայության
որակը

Արդյունք 1.

Ելքի ցուցանիշներ

Սարալանջ համայնքում հիմնանորոգվել է

 Սարալանջ համայնքի բնակչության

կատարման
հաշվետվություննե
ր
 Խմելու ջրի ցանցի
վերանորոգման
աշխատանքների

 Համայնքի
ղեկավար
 Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ

2017թ
հունիսսեպտեմ
բեր

Համապատ
ասխան
մարդկայի
նև
ֆինանսակ
ան
ռեսուրսնե
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խմելու ջրի ներքին ցանցը

թիվը

 Խմելու ջրի ցանցի երկարությունը
 Սարալանջ համայնքի հասարակական

կատարման
ավարտական ակտ

րի
առկայությ
ուն

ծառայություններ մատուցող
օբյեկտների քանակը

Միջոցառումներ






Նախապատրաստել խմելու ջրի ցանցի
նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը
Հայտարարել մրցույթ և ընտրել
կապալառուին
Իրականացնել խմելու ջրի ցանցի
նորոգման աշխատանքները
Իրականացնել տեխնիկական
վերահսկողություն և ընդունել խմելու
ջրի ցանցի նորոգման աշխատանքների
կատարման ավարտական ակտը

Մուտքի ցուցանիշներ

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 3000.0
դրամ
 Համայնքապետարանից՝ խմելու ջրի
ցանցի վերանորոգման
աշխատանքները կազմակերպող
աշխատակիցների թիվը

Հալիձոր բնակավայրը այցելուների համար
դարձնել առավել գրավիչ և հարմարավետ

Փողոցների ու տների ցուցիչներով
հասցեավորումը բնակավայրը դարձրել է
յուրահատուկ, առավել գրավիչ և
հարմարավետ այս կամ այն հասցեն
փնտրելու և գտնելու տեսնակյունից

Արդյունք 1.

Ելքի ցուցանիշներ

Հալիձոր բնակավայրի փողոցներն ու տները
համարակալվել են համապատասխան
հասցեների ցուցիչներով

 Հասցեավորված փողոցների ու տների

Միջոցառումներ

Մուտքի ցուցանիշներ

 Կատարել ուսումնասիրություն,
պատրաստել էսքիզներ և
նախապատրաստել փողոցների և տների
համարակալման աշխատանքների
նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերը
 Հայտարարել մրցույթ, ընտրել

քանակը

 Ձեռք բերված ցուցիչների քանակը
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 2550.0
հազար դրամ
 Համայնքապետարանից՝ փողոցների
ու տների համարակալման
աշխատանքները կազմակերպող և
վերահսկող աշխատակիցների թիվը
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համապատասխան ցուցանակները
պատրաստող կազմակերպությանը
 Իրականացնել փողոցների և տների
համարակալման աշխատանքները
(տեղադրել ցուցանակները)
 Իրականացնել տեխնիկական
վերահսկողություն և ընդունել փողոցների
և տների համարակալման
աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը

Ենթաոլորտ 2. Փողոցների լուսավորում
Ծրագիր 10. Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում
Ծրագրերի նպատակ

Ծրագրերի վերջնական արդյունք

Սարալանջ ապահովել փողոցների գիշերային
լուսավորությամբ՝ նպաստելով բնակչության
անվտանգության և կենսամակարդակի
բարձրացմանն:

Սարալանջ համայքնի փողոցները
լուսավորված են, ապահովված է
բնակչության անվտանգությունը,

Արդյունք 1.

Ելքի ցուցանիշներ

 Կառուցված լուսավորության ցանցի



Միջոցառումներ

Մուտքի ցուցանիշներ
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 1500.0

Նախապատրաստել փողոցների
գիշերային լուսավորության ցանցի
անցկացման նախագծա-

կատարման
հաշվետվություննե
ր
 Փողոցների
գիշերային
լուսավորության
անցկացման
աշխատանքների
կատարման
ավարտական ակտ

 Համայնքի
ղեկավար

2017թ
հուլիսսեպտեմ
բեր2018
թ.հուլիս
սեպտեմ
բեր

Համապատ
ասխան
մարդկայի
նև
ֆինանսակ
ան
ռեսուրսնե
րի
առկայությ
ուն

երկարությունը
Տեղադրված լուսատուների քանակը
Սարալանջի բնակչության թիվը

Սարալանջ համայնքում կառուցվել է
փողոցների գիշերային լուսավորության ցանց



 Բյուջեի

դրամ
 Համայնքապետարանից՝ փողոցների

78






նախահաշվարկային փաստաթղթերը
Հայտարարել մրցույթ և ընտրել
կապալառուին
Իրականացնել փողոցների գիշերային
լուսավորության անցկացման
աշխատանքները
Իրականացնել տեխնիկական
հսկողություն և ընդունել փողոցների
գիշերային լուսավորության անցկացման
աշխատանքների ավարտական ակտը

Ոլորտ 7. Առողջապահություն
Ոլորտային ծրագրեր չեն նախատեսվել
Ոլորտ 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
Ոլորտային նպատակ

Ակտիվացնել համայնքի սպորտային
և մշակութային կյանքը, ունենալ
բարեկարգ զբոսայգիներ և
բազմաֆունկցիոնալ կանգառներ,
ապահովել համայնքի բնակիչներին և
այցելուներին ժամանցի, հանգստի և
միջոցառումների կազակերպման
հաճելի պայմաններով

գիշերային լուսավորության
անցկացման աշխատանքները
կազմակերպող և վերահսկող
աշխատակիցների թիվը

Ոլորտի վերջնական արդյունք

Հանգստյան գոտիների հիմնումը,
կանաչապատումը, նստարանների
տեղադրումը և ծառատնկումը կարող է
ապահովվել բնակչության շփումն ու
առօրյա հոգսերի լիցքաթափումը

Ծրագիր 04 Համայնքում հանգստյան գոտիների հիմնում կանաչապատում, նստարանների տեղադրում և ծառատնկում
 Բյուջեի
 Համայնքի
Ծրագրերի նպատակ
Ծրագրերի վերջնական արդյունք
Հանգստյան գոտիների ստեղծումով
կբարելավվի բնակչության
կենսամակարդակը և և կնպաստի
բնակչության կենսամակարդակի
բարձրացմանը

Հանգստյան գոտիների հիմնումը,
կանաչապատումը, նստարանների
տեղադրումը և ծառատնկումը կարող է
ապահովվել բնակչության շփումն ու
առօրյա հոգսերի լիցքաթափումը

Արդյունք 1.

Ելքի ցուցանիշներ

կատարման
հաշվետվություննե
ր
 Նստարանների ,
տնկիների
մատակարարների

ղեկավար
 Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ

2017թ2021թ
Մարտմայիս.

Համապատ
ասխան
մարդկայի
նև
ֆինանսակ
ան
ռեսուրսնե
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 Ձեռք բերվող նստարանների և
տնկիների քանակը
Սարալանջ համայնքում տեղադրվել են
նստարաններ, կատարվել են ծառատնկում

Միջոցառումներ
 Նախապատրաստել նստարանների
տնկիների ձեռք բերման համար
անհրաժեշտ փաստաթղթերը,
հայտարարել մրցույթ և ընտրել
մատակարարին
 Իրականացնել նստարանների և տնկիների
տեղափոխման և տեղադրման ,
ծառատնկման աշխատանքները

 բնակչության թիվը

հազար դրամ

 Համայնքապետարանից՝
նստարանների, տնկիների
տեղադրման աշխատանքները
կազմակերպող և վերահսկող
աշխատակիցների թիվը
 Համայնքաբնակներից նստարանների
և տնկիների տեղադրման
աշխատանքներում ընդգրկված
բնակչության թիվը

Ունենալ բարեկարգ և սպորտային գույքով
հագեցած գործող սպորտային հրապարակ

Սարալանջ համայնքում կառուցված
սպորտային հրապարակը
մարմնամարզական գործիքները
հնարավորություն են ստեղծել, որպեսզի
համայնքի երեխաներն ու
երիտասարդները կարողանան սպորտով
զբաղվել

Արդյունք 1.

Ելքի ցուցանիշներ

Միջոցառումներ


Հաշվարկել սպորտային հրապարակի և

րի
առկայությ
ուն

Մուտքի ցուցանիշներ
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 800.0

Ծրագիր 06. Սպորտային հրապարակի /ֆուտբոլ, վոլեյբոլ/ կառուցում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի վերջնական արդյունք

Սարալանջ համայնքում կառուցվել է
վոլեյվոլի ֆուտբոլի դաշտը,ցանվել է
համապատասխան խոտի սերմ

կողմից
ներկայացվող
հաշիվապրանքագրեր
 Քաղաքացիաիրավ
ական և
աշխատանքային
պայմանագրեր

 Կառուցվել է սպորտային հրապարակ
 Ձեռք բերվող սպորտային գույք
 Սարալանջ համայնքի երեխաների և
երիտասարդների թիվը

Մուտքի ցուցանիշներ
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 150.0

 Բյուջեի
կատարման
հաշվետվություննե
ր
 Մարմնամարզակա
ն գույքի
մատակարարների
կողմից
ներկայացվող
հաշիվապրանքագրեր
 Քաղաքացիաիրավ
ական և
աշխատանքային
պայմանագրեր

 Համայնքի
ղեկավար
 Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ

2020թ.
հոկտեմ
բերնոյեմբե
ր

Համապատ
ասխան
մարդկայի
նև
ֆինանսակ
ան
ռեսուրսնե
րի
առկայությ
ուն
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խաղահրապարակի համար անհրաժեշտ
նյութերի քանակներն ու ծավալները
 Գնահարցման միջոցով ձեռք բերել
համապատասխան նյութերը
 Իրականացնել սպորտային հրապարակի
կառուցումը

Ունենալ գործող բարեկարգ սպորտային
ենթակառուցվածք

Արդյունք 1.

հազար դրամ

 Համայնքապետարանից՝սպորտային
հրապարակի կառուցման և
մարզական գույքի ձեռքբերմնանը
աշխատողների թիվը
 Սպորտային հրապարակի կառուցման
համար ընդգրկված բնակչության թիվը
Տաթև բնակավայրում ունենք գործող
ֆուտբոլային ենթակառուցվածք,
ֆուտբոլի դաշտից օգտվում են նաև
Սվարանց, Տանձատափ և Քաշունի
բնակավայրերի ֆուտբոլասեր
բնակչությունը, կազմակերպվում և անց է
կացվում միջբնակավայրային
ֆուտբոլային մրցաշարեր

Ելքի ցուցանիշներ

 Կառուցվող ֆուտբոլի դաշտի
մակերեսը
Տաթևի և հարևանությամբ գտնվող
բնակավայրերի երեխաների և
երիտասարդների թիվը

Տաթև բնակավայրում կառուցվել է ֆուտբոլի
դաշտ



Միջոցառումներ

Մուտքի ցուցանիշներ
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 3000.0







Հաշվարկել ֆուտբոլի դաշտի կառուցման
համար անհրաժեշտ նյութերի
քանակներն ու ծավալները
Գնահարցման կամ հայտարարության
միջոցով ձեռք բերել համապատասխան
նյութերը
Իրականացնել ֆուտբոլի դաշտի
կառուցման աշխատանքները

հազար դրամ

 Համայնքապետարանից՝ ֆուտբոլի
դաշտի կառուցման աշխատանքները
կազմակերպող և վերահսկող
աշխատակիցների թիվը
 Համայնքաբնակներից ֆուտբոլի
դաշտի կառուցման
աշխատանքներում ընդգրկված
բնակչության թիվը

Ծրագիր 01 Համայնքային կենտրոնի մշակույթի տան շենքի հիմնանորոգում/նիստերի դահլիճ, գրադարանի սենյակ/ գույքային պայմանների
բարելավվում
Համայնքի
Համապատ
Ծրագրերի նպատակ
Ծրագրերի վերջնական արդյունք
Բյուջեի կատարման
2017
Մշակույթային խմբակների գործունեության

Հիմնանորոգման արդյունքում ունենք

ղեկավար

ասխան
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կազմակերպում և մշակույթի ոլորտում
բնակչությանը որակյալ ծառայությունների
մատուցման հնարավորությունների
Համայնքապաետարանի աշխատանքների
գործունեության համար բավարար
պայմանների ստեղծում

բարեկեցիկ համայնքային կենտրոն ,
նիստերի դահլիճ

Արդյունք 1.

Ելքի ցուցանիշներ

Սարալանջ համայնքի մշակույթի տունը
հիմնանորոգված է և համալրված է
համապատասխան գույքով

 Նիստերի դահլիճի մակերես
 Գրադարանի մակերեսը
 Համայնքապետարանի վարչական

հաշվետվություններ
ը
Մշակույթի տան
վերանորոգման
աշխատանքերի
կատարման
ավարտական ակտ

թնոյեմբ
երդեկտեմ
բեր
2018թ
հունվա
ր-մայիս

մարդկայի
նև
ֆինանսակ
ան
ռեսուրսնե
րի
առկայությ
ուն

2017թ
հոկտեմ
բեր
նոյեմբե
ր

Համապատ
ասխան
մարդկայի
նև
ֆինանսակ
ան

տարածքի մակերեսը

 Բնակչության թիվը
 Համայնքի երիտասարդների և
երեխաների թիվը

Միջոցառումներ






Նախապատրաստել համայնքային
կենտրոնի շենքի վերանորոգման
աշխատանքների նախագծա
նախահաշվային փաստաթղթերը
Հայտարարել մրցույթ
Իրականացնել համայնքային կենտրոնի
շենքի վերանորոգման աշխատանքները
Իրականացնել տեխնիկական
վերահսկողություն և ընդունել
համայնքային կենտրոնի շենքի
վերանորոգման աշխատանքերի
կատարման ակտը

Մուտքի ցուցանիշներ

 Դոնոր կազմակերպության միջոցներ՝
75000.0 դրամ

 Համայնքապետարանից՝ համայնքային
կենտրոնի շենքի վերանորոգման
աշխատանքները կազմակերպող և
վերահսկող աշխատակիցների թիվը

Ծրագիր 07 Գերեզմանատների պարսպապտման աշխատանքերի շարունակություն
Ծրագրի նպատակ

Ծրագրի վերջնական արդյունք

 Բյուջեի

Ծրագրի իրականացումից հետո ամբողջ
տարածքը կառանձնացվի համայնքային մյուս
տարածքներից և կլինի անվտանգ ու
բարեկարգ

Սարալանջ համայնքի գերեզմանատները
պարիսպապատված են

Արդյունք 1.

Ելքի ցուցանիշներ

կատարման
հաշվետվություննե
ր
 Պարիսպապատմա
ն աշխատանքերի

 Համայնքի
ղեկավար
 Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ
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 Պարիսպապատվող տարածքի
գծամետրը
Անհրաժեշտ նյութերի քանակն ու
ծավալը

Համայնքում գերեզմանատները
պարիսպապտվել են:



Միջոցառումներ

Մուտքի ցուցանիշներ








Հաշվարկել պարիսպապատման
աշխատանքերի համար անհրաժեշտ
նյութերի քանակն ու ծավալը
Գնահարցմամբ կամ հայտարարության
միջոցով ձեռք բերել քար ցեմենտ
Իրականացնել պարիսպապատման
աշխատանքները
Իրականացնել տեխնիկական
վերահսկողություն
Ընդունել պարիսպապատման
աշխատանքերի ավարտական ակտը

կատարման
ավարտական
ակտը

2018թ

ռեսուրսնե
րի
առկայությ
ուն

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 5000.0
դրամ

 Համայնքապետարանից՝
պարիսպապատման
աշխատանքներին կազմակերպող և
վերահսկող աշխատակիցների թիվը

Ոլորտ 9. Կրթություն
Ոլորտային նպատակ
Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության
ոլորտում մատուցվող ծառայությունների
որակը

Ոլորտի վերջնական արդյունք
Բարձրացել է նախադպրոցական
կրթության ոլորտում մատուցվող
ծառայությունների որակը,
մանկապարտեզ հաճախող երեխաներն
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ապահովված են անհրաժեշտ շենքային և
գույքային պայմաններով

Ծրագիր 08 Մանկապարտեզի շենքի կառուցում
Ծրագրերի նպատակ

Ծրագրերի վերջնական արդյունք

Համայննքում ունենալ մանկապարտեզի
շենքի
Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության
ոլորտում մատուցվող ծառայությունների
որակը

Մանկապարտեզի շենքի առկայությունը
հնարավորություն է ստեղծել
բարձրացնել նախադպրոցական
կրթության որակը, ստեղծվել են նոր
աշխատատեղեր

Արդյունք 1.

Ելքի ցուցանիշներ

Համայնքում կառուցվել է մանկապարտեզի
շենք

 Կառուցվող շենքի մակերեսը
 Սարալանջ համայնքի մանկապարտեզ
հաճախող երեխաների և խմբերի թիվը
 Մանկապարտեզում աշխատող
աշխատակիցների թիվը

Ոլորտ 10. Սոցիալական
պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ
Համայնքում ունենալ գազաֆիկացում

 Դոնոր
կազմակերպությա
ն
հաշվետվություննե
րը
 Մանկապարտեզի
շենքի կառուցման
աշխատանքների
կատարման
ավարտական
ակտը

 Համայնքի
ղեկավար
 Համայնքի
ղեկավարի

20202021թթ

Համապատ
ասխան
մարդկայի
նև
ֆինանսակ
ան
ռեսուրսնե
րի
առկայությ
ուն

Ոլորտի վերջնական արդյունք
Համայնքում բարձրացնել
բնակիչներիսոցիալ տնտեսական
վիճակը և կենսամակարդակը

Ծրագիր 02 Գազաֆիկացում
Ծրագրի նպատակը

Ծրագրի վերջնական արդյունքը

Համայնքի գազաֆիկացումը
հնարավորություն կտա բարելավվել
բնակիչների կենցաղային և տնտեսական
վիճակը

Համայնքը գազաֆիկացված է,
ապահովված է բնակիչների
կենցաղային ջեռուցման
աշխատանքների կատարումը
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Արդյունք 1
Համայնքը ամբողջությամբ
գազաֆիկացված է

Մուտքի ցուցանիշներ
Գազաֆիկացվող տարածքի
մակերեսը
Ձեռք բերվող խողովակների քանակը
Գազաֆիկացումից օգտվողների
քանակը

Միջոցառումներ

Մուտքի ցուցանիշներ

Նախապատրաստել Սարալանջ
համայնքում կատարվող
գազաֆիկացման աշխատանքների
նախագծա- նախահաշվարկային
փաստաթղթերը
Դիմել Հայռուս գազարդ ընկերությանը
գազաֆիակացումը անցկացնելու
նպատակով, հայտարարել մրցույթ և
ընտրել կապալառուին
Իրականացնել տեխնիկական
վերահսկողություն և ընդունել
Սարալանջ համայնքում գազաֆիկացման
աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը

Դոնոր կազմակերպությունների
միջոցների՝9700.0դրամ
Համայնքապետարանից
գազաֆիկացման աշխատանքները
կազմակերպող և վերահսկող
աշխատակիցների թիվը

Դոնոր
կազմակերպության
հաշվետվություննե
րը
Գազաֆիկացման
աշխատանքների
իրականացման
աշխատանքների
իրականացման
ակտ

Համայնքի
ղեկավար
Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ

20182019թթ

Համապատ
ասխան
մարդկայի
նև
ֆինանսակ
ան
ռեսուրսնե
րի
առկայությ
ուն
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