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1.  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

       Ախուրյան համայնքի ղեկավարի առաքելությունն է որակյալ ծառայությունների 

մատուցման և բիզնես միջավայրի համագործակցության միջոցով համայնքի սոցիալ 

տնտեսական վիճակի  բարելավում, բնակիչների համար  ստեղծել  բարեկեցիկ կյանք: 

Համայնքի ունեցած հնարավորությունները օգտագործելու ի նպաստ համայնքի 

ազգաբնակչությանը: Առաջիկա հինգ  տարիներին համայնքի ռազմավարության ծրագրի 

նպատակը կլինեն 

 Ապահովել համայնքի բյուջեի սեփական մուտքերի կայուն հավաքագրում և ավելացնել 

սեփական եկամուտները , մատուցվող ծառայությունների որակի հաշվին: 

 Տնակներում բնակվող և բնակարանի կարիքավոր բնակիչներին   բնակարանային հարցի 

լուծում 

 Բարձրացնել համայնքի բնակչության կենսամակարդակը 

 Աջակցել միջազգային կառույցների հետ՝ բարձրացնելով մատուցվող ծառայությունների 

որակը 



 Զարգացնել համայնքի  ֆիզիկական, սպորտային  և  մշակութային կյանքը 

 Առավելագույնս կանխել միգրացիան 

 Նպաստել գյուղատնտեսական ոլորտի  զարգացմանը 

 Պայքարել շրջակա միջավայրի աղտոտվածության դեմ 

 Համայնքի երիտասարդների  ներգրավում համայնքային կյանքին 

2 .ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

Պատմական ակնարկ 

    ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղը հիմնադրվել է 1828-1829թթ Արևմտյան Հայաստանի 

Բասենի,Կարսի, Սեբաստիայի, Ալաշկերտի գավառներից տեղահանված հայերի կողմից: Մինչև 1945թ 

գյուղը կոչվել է ̔Դուզքենդ՚, որը թուրքերենից թարգմանաբար կոչվում է հարթ գյուղ: ՀԽՍՀ Գերաույն 

Խորհրդի 1945թ որոշմամբ գյուղը վերանվանվել է Ախուրյան` Արփի լճից սկիզբ առնող և Արաքս գետի 

աջ վտակը հանդիսացող Ախուրյան ̔Արփաչայ՚ գետի անվամբ: 

    Ախուրյան անունը ծագել է հետևյալ կերպ. 

 Հաճախակի երաշտների աղետներից սարսափահար հողագործը նայել է խորունկ կիրճերում գտնվող 

գետին և թևաթափ հառաչել. ախ`..ուր, ախ`..ուր..: Հառաչանքը խառնվել է ալիքվող ջրերին ու գետակը 

կնքվել է Ախուրյան: Սա ավանդաբար մեզ հասած զրույց է, ժողովրդական պատկերավոր 

մտածողության մի պատառիկ: Սակայն Ախուրյան անունը շատ հին է, այն առաջացել է Վանի 

արձանագրություններում հիշատակված ̔Եթիունի երկրի՚ Սարիղամիշի մոտակայքում գտնվող 

Ախուրիանի երկրամասի անունից: 1831թ բնակավայրում ապրել է 456բնակիչ: Ունեցել է սև և կարմիր 

սրբատաշ տուֆից նոր ժամանակներում կառուցված զանգակատնով եկեղեցի, որը ավերվել է 1988թ 

երկրաշարժից, այդ նույն երկրաշարժից ավերվեց նաև համայնքի պետական բնակելի ֆոնդը, 

առողջապահական, կրթամշակույթային և կենցաղ-սպասարկման օբյեկտները, արդյունաբերական և 

արտադրական ձեռնարկությույունների մեծ մասը, զոհվեց 427մարդ:  Փլված եկեղեցու տեղում 1992թ –ից  

սկսվեց եկեղեցու կառուցման աշխատանքները և այն ավարտին հասցվեց 2008թ –ին : Համայնքում 

սկսած 2006թ- 2004թթ աշխատել  է տրոլեյբուսային  երթուղին:  

    Խորհրդային կարգերի հաստատվելուց հետո 1920-1924թթ Ախուրյանը գտնվել է Երևանի նահանգի 

Ալեքսանդրապոլի գավառի կազմում: Մինչև 1930թ Անիի, Ամասիայի, Արթիկի, Ազատանի, Թալինի հետ 

մտել է Լենինականի գավառի մեջ և կոչվել է Դուզքենդի  գավառակ: Իսկ գավառների վերացումից հետո 

մտել է Լենինականի շրջանի մեջ: 

 1937թ դեկտեմբեր ամսին Հայաստանում կազմավորվել են 11 նոր շրջաններ, որոնց թվում Դուզքենդի 

շրջանը: Մինչև 1996թ Ախուրյանը եղել է Ախուրյանի շրջկենտրոնը: ̔Վարչատարածքային բաժանման 

մասին՚ ՀՀ օրենքով 1996թ Ախուրյանը ընդգրկվել է գյուղերի  ցանկում` իր մեջ ներառելով երեք 

բնակավայր` գյուղ Ախուրյան , Ախուրյան շրջկենտրոն և Նոր Ախուրյան:  Այժմ Ախուրյանը համարվում 

է ՀՀ ամենամեծ գյուղական համայնքը, ունի  10.0հազ բնակչություն:  

     Մինչև 1991թ-ը գյուղում տնտեսավարման ձևը եղել է կոլեկտիվ-կոլխոզային, այնուհետև 1991-1992թթ 

համայնքում իրականացվել է սեփականաշնորհման ընդհանուր գործընթաց: 

      Գյուղի նշանավոր մարդկանցից են` Ս.Ավետիսյանը /ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, 1999-2001թթ, ՀՀ գյուղ 

նախարարի  առաջին տեղակալ, գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր/ , Հովհաննես 

Դավթյանը / քիմիական գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսոր/, Լուսիկ Բառնակյանը/գրող/, Սուրեն 

Մուրադյանը /մանկագիր/, Ռազմիկ Մաթևոսյանը /ՀՀ ԱԺ պատգամավոր,1995-1999թթ, դոցենտ, ԳՄԻ 

պրոռեկտոր/, Գեղամ Փիլոսյանը/ Խորհրդային միության հերոս/ 

3.1 Ավանդույթներ 

Յուրաքանչյուր տարի անցկացվում է մարզամշակութային, սպորտային միջոցառումներ, 

եկեղեցական տոների կապակցությամբ վեր է հանվում հին հայկական սովորությունները, 

մշակույթը: 



3.2 Աշխարհագրական դիրքն ու բնակլիմայական պայմանները 

  

3. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

3. Ժողովրդագրություն  

2013 թվականի հունվարի  դրությամբ համայնք  ունի  2405  տնային տնտեսություն, 10007 բնակիչ, այդ թվում առկա 

բնակչություն  9372: Ըստ սեռահասակային դասակարգման՝ բնակչության 49.1 %-ը կազմում են տղամարդիկ,  50.8 

%-ը՝ կանայք ու աղջիկներ: 

 

 

 

Համայնքի վերջին  տարվա ժողովրդագրական տվյալները 

 

 
Բնակչության 

կառուցվածքը, ըստ տարիքի 

0-5 6-15 16-18 19-62 63 և ավելի 

Բնակիչների թիվը 625 1213 359 7037 773 

 

Գործազրկության մակարդակը համայնքում կազմում է 55 % 

 
Տարի Ծնունդներ տարվա 

ընթացքում 

Մահացություններ Ամուսնություններ Ամուսնալ

ուծությու

ններ 

2013 101 59 55 8 

2014 147 67 48 3 

2015 105 67 43 6 

2016 117 84 48 5 



4. Քաղաքացիների և տնտեսավարող սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանություն 

Ախուրյան համայնքի ղեկավարը քաղաքացիների և տնտեսավարող սուբյեկտների 

իրավունքների պաշտպանության բնագավառում իրականացնում է մի շարք  պարտադիր և 

պատվիրակված լիազորություններ.  կազմակերպում է համայնքի  բնակիչների  տարեկան  

հաշվառումը, համայնքի  բնակչության  ընդունելությունը կազմակերպվում է  ամենօրյա : 

Գյուղապետարանի աշխատակազմի   աշխատանքները  տեսանելի են  և թափանցիկ:  

Համայնքը  աջակցում է համայնքում տնտեսական գործունեություն նախաձեռնողների 

ծրագրերի իրականացմանը և նպաստում ու օժանդակում է համայնքում նրանց գործունեության 

առավել արդյունավետ իրականացմանը. Հետևողականություն է  ցուցաբերում  և միջոցներ  

ձեռնարկում տեխնոլոգիական աղետները կանխելու, տարերային և տեխնոլոգիական 

աղետների  հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ: Գյուղապետարանը  մշտապես   

ուշադրություն է դարձնում անապահով, զոհված, հաշմանդամ դարձած  ազատմարտիկների 

ընտանիքներին,  մշտական ուշադրության տակ են գտնվում  նախադպրոցական հասակի 

երեխաները:  

5. Ֆինանսական ոլորտ 

Ախուրյան համայնքի ղեկավարը ֆինանսների բնագավառում իրականացնում է Տեղական 

ինքնակառավարման մասին  ՀՀ  օրենքով  սահմանված  պարտադիր լիազորություններ, այդ 

թվում կազմում է համայնքի տարեկան  բյուջեն և  ներկայացնում համայնքի ավագանու 

հաստատմանը,  ապահովում է բյուջեի կատարումը, տեղական հարկերի, տուրքերի և 

վճարների` օրենքով սահմանված տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու վերաբերյալ 

որոշման նախագծերը ներկայացնում է ավագանու հաստատմանը  իրականացնում է  այլ  

լիազորություններ: 

6. Հասարակական կարգի պահպանություն 

Ախուրյան  համայնքի ղեկավարը հասարակական կարգի պահպանության բնագավառում 

իրականացնում է պետության պատվիրակած լիազորություններ, այդ թվում`  

անձանց, օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով, ենթարկում է վարչական  

պտասխանատվության 

      օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների իրականացման համար համայնքի 

տարածքում գործող  ոստիկանությունից  ցուցաբերվում է համապատասխան  աջակցություն:   

     համայնքում կատարված իրավախախտումների մասին շաբաթը մեկ անգամ 

ոստիկանության կողմից  տեղեկատվություն է տրամադրում համայնքի ղեկավարին 

7. Հանրային միջոցառումների կանոնակարգում 

Համայնքում  անցկացվում են  տոնակատարություններ, մշակութային ու մարզական և այլ 

միջոցառումներ,  որոնք  կազմակերպվում են   բացօթյա վայրերում : Համայնքում  հանրային 

միւոցառումները անցկացվում է  կամ  համայքի ղեկավարի կողմից կամ  համայնքի ղեկավարի 

թույլտվությամբ:  

Համայնքի ղեկավարը չի արգելում  հանրային միջոցառման անցկացումը, եթե միջոցառման 

անցկացման սահմանափակումների միջոցով հնարավոր է կանխել  օրենքով նշված 

վտանգները: 

Հանրային միջոցառումներին  պարտադիր  մասնակից են դառնում  ոստիկանության 

ծառայողները,    

 



8. Պաշտպանության կազմակերպում 

 

1. Համայնքի ղեկավարը պաշտպանության կազմակերպման բնագավառում իրականացնում 

է  պարտադիր  և կամավոր  լիազորություններ, այդ  թվում  

 օրենքով սահմանված կարգով վարում է համայնքի զինապարտների գրանցամատյան, 

նրանց վերաբերյալ ցուցակները, ինչպես նաև համայնքի բնակության վայրի հաշվառումից 

հանվելու, աշխատանքի ընդունվելու և աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ տվյալները 

ներկայացնում է տարածքային զինվորական կոմիսարիատ. 

 oրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով մասնակցում է զորակոչի, զորահավաքի ու 

վարժական հավաքների կազմակերպմանը. 

 իրենց պարտականությունները խախտած զինապարտ քաղաքացիների վերաբերյալ 

տեղեկություններ ունենալու դեպքում այդ մասին անհապաղ գրավոր տեղեկատվություն է 

տրամադրում տարածքային զինվորական կոմիսարիատին: 

 աջակցում է քաղաքացիական պաշտպանության մարմինների գործունեությա 

 աջակցում է զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական պաշտպանվածության 

բարելավման, ինչպես նաև զինծառայությունից արձակվածների, պատերազմի վետերանների 

սոցիալական խնդիրների լուծմանը. 

 աջակցում է բնակչության, հատկապես երիտասարդության ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակությանը 

 



9. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

 

Բնակարանային ֆոնդ 

 

 

 Բնակարաններ և անհատական 

բնակելի տներ 

Քանակը Զբաղ.տարածքը(հա) Մակերեսը (քմ) 

1 Առանձնատներ 1405 35.2 167000 

2 Բազմաբնակարան շենքեր 20 1.4 21492.0 

3 Ընդամենը 1425 36.6 188492 

 

 

 

 Ենթակառուցվածք Երկարություն (կմ) 

1 Ջրամատակարարման ցանց  

2 Կոյուղու ցանց  

3 Գազաբաշխիչ ցանց 17000 

4 Էլեկտրամատակարարման ցանց  

 

10. Հողօգտագործում 

 

 

Համայնքի հողերն ըստ նշանակության ՀԱ 

Գյուղատնտեսական 1967.251 

Բնակավայրի հողեր 523.81 

Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 79.22 

Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր 96.41 

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր 10.31 

Հատուկ նշանակության հողեր 0.84 

Անտառային հողեր 0 

Ջրային հողեր  

Ընդամենը 2702.04 

 

 



11. Հաղորդակցություն, տրանսպորտ և Կապ 

 

 

1 Պետ. ենթակայության ճանապարհներ (երկարություն, կմ, որից՝ 

ասֆալտապատ) 

40 կմ, որից 1.5 կմ ասֆալտապատ 

2 Համայնքային ենթակայությանճանապարհներ (երկարություն, կմ, որից՝ 

ասֆալտապատ) 

1 

3 Փոստային բաժանմունքներ (քանակը) Երթևեկությունը կատարվում է  տաքսիների միջոցով 

4 Ներքաղաքային տրանսպորտ (երթուղիների թիվը, տրանսպորտային 

միջոցների տեսակը և քանակը) 

 

5 Միջքաղաքային տրանսպորտ  

6 Մարզային (երթուղիների թիվը, տրանսպորտային միջոցների տեսակը և 

քանակը) 

 

7 Երևան (երթուղիների թիվը, տրանսպորտային միջոցների տեսակը և քանակը)  

8 Ֆիքսված հեռախոսակապ (առկայությունը՝ այո/ոչ, բաժանորդների թիվը) Այո 1500 

9 Շարժական ռադիո հեռախոսակապ-CDMA (առկայությունը՝ այո/ոչ, 

բաժանորդների թիվը) 

Այո 120 

10 Բջջային հեռախոսակապ(առկայությունը՝ այո/ոչ, բաժանորդների թիվը) Այո 7000 

11 Ինտերնետ(առկայությունը՝ այո/ոչ) Այո 1400 

12 Այլ  

 

12. Առևտուր և ծառայություններ 

 

 ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Շենքային 

պայմանները  

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Խանութներ                    ժամանակավոր և 

քարաշեն  

37 33 34 27 25 

2 Հանրային սննդի օբյեկտներ Քարաշեն  2 2 2 2 2 

3 ռեստորաններ 

 

Քարաշեն   2 2 2 2 3 

4 Բաղնիքներ քարաշեն 1 1 1 1 1 
5 

 
      Վարսավիրանոցներ Քարաշեն 3 3 3 3 3 

 



 

13. Կրթություն 

Կրթության, մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների բնագավառում համայնքի ղեկավարն իրականացնում է 

պարտադիր  և  կամավոր  լիազորությունը.  

- կազմակերպում և կառավարում է համայնքային ենթակայության  մանկապարտեզների,  մշակույթի տան , գրադարանի, արվեստի 

դպրոցի  գործունեությունը, դրանց պահպանման  և շահագործման աշխատանքներ:  

- կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի հետ կապված միջոցառումներ:  

Համայնքի ղեկավարը սույն բնագավառում իրականացնում է այլ  կամավոր լիազորություններ 
 

Համայնքի կրթական հաստատությունները (պետական և մասնավոր) 

 

Ա. Կրթական և գիտական հաստատությունների մասին տեղեկատվություն 
 

 Նախա 

Կրթարաններ 

Հիմնական 

դպրոցներ 

Ավագ դպրոցներ Քոլեջներ Բուհեր 

Հաստատությունների թիվը 4 3 1 - - 

ՈՒսանողներ 10 89 23 - - 

Մանկավարժներ 10 40 8 - - 

Տնօրեններ 3 3 1 - - 

Դասարաններ - 3 1 - - 

Գրադարաններ - 1 1 - -- 

Լաբորատորիաներ - 2 1 - - 

Այլ     - 

 



Բ. Նախադպրոցական հաստատությունների կառուցվածքը 

 
Նախադպրոցական 

հաստատություններ 

Խմբերի քանակը 

Կրտսեր խումբ Միջին խումբ Ավագ խումբ 

<<Ախուրյանի Լեոնարդո Գմյուրի 

անվան>>նախակրթարան ՀՈԱԿ 

2 1 1 

1<<Ախուրյանի  Առաջին քայլեր >> 

նախակրթարան ՀՈԱԿ 

1 0 1 

1<<Ախուրյանի Հեքիաթ>> 

կրթահամալիր ՀՈԱԿ 

2 1 1 

 

Գ. ՀԻմնական և ավագ դպրոցների  կառուցվածքը 

 
Դպրոցներ Դասարաններ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Թիվ 1 հիմն. 

դպրոց 

2/38 2/38 2/47 2/38 2/40 2/43 1/10 2/37 2/50 - - - 

Թիվ 2 

հիմն.դպրոց 

2/36 2/39 2/36 2/37 1/26 2/32 1/12 2/36 2/35 - - - 

Նոր 

Ախուրյանի 

հիմն դպրոց 

1/6 1/5 1/1 1/7 1/2 1/5 1/4 1/7 1/5 - - - 

Ավագ 

դպրոց  

- - - - - - - - - 2/43 3/47 3/54 

 

Դ. Քոլեջում/վարժարանում/միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկ 

 
Ն.Աղբալյանի անվան ավագ դպրոց  

1 Բնագիտա-մաթեմատիկական հոսք, այդ թվում Տնտեսագիտական, կենսագիքիայի  ենթահոսք 

2 Հոմանիտար  հոսք , այդ թվում  Իրավագիտական , տեղեկատվական  տեխնոլոգիայի ենթահոսք  

3  

4  

5  

 

 

 



14. Մշակույթ 

Համայնքի մշակութային կազմակերպություններ և ժամանցի վայրեր 

       Համայնքում մշակութային  գործընթացը կազմակերպվում է մշակույթի տանը, արվեստի դպրոցում, մշակույթի տունը  ունի 

թատերականացված 300 նստարաններ, մշակույթի տունը  և արվեստի դպրոցը  ունի միջոցառումներ կազմակերպելու  տեխնիկական 

հնարավորություններ,  մշակույթի տունը  ունի  ժամանակակից երաժշտական տեխնիկա, միջոցառումների  անցկացման համար  

տեխնիկան  վերցվում է վարձով կամ  մոտ ծանոթի միջոցով :  Արվեստի դպրոցում  սովորողների թիվը հասնում է  մոտ 100 երեխա:  
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Թատրոն - 

Մշակույթի տուն Ախուրյանի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ 

Թանգարաններ - 

Գրադարաններ Ախուրյանի գրադարան 

Զբոսայգիներ Ախուրյանի ազատամարտիկների զբոսայգի 

Այլ  



15. Երիտասարդություն 

Կրթության, մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների բնագավառում 

համայնքի ղեկավարն իրականացնում է պարտադիր  և  կամավոր  լիազորությունը.  

- կազմակերպում և կառավարում է համայնքային ենթակայության  մանկապարտեզների,  

մշակույթի տան , գրադարանի, արվեստի դպրոցի  գործունեությունը, դրանց պահպանման  և 

շահագործման աշխատանքներ:  

Համայնքի երիտասարդների  ուժերով կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության 

տոների և հիշատակի օրերի հետ կապված միջոցառումներ 

Համայնքի երիտասարդները անդամակցված են   ՀԱԽ –ում /համայնքի ակտիվ խումբ /  

16. Առողջապահություն 

Առողջապահության, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում համայնքի 

ղեկավարն իրականացնում է պարտադիր  և կամավոր  լիազորություններ, այդ   թվում   

- կազմակերպում և կառավարում է համայնքային ենթակայության <<Ախուրյանի համալիր 

մարզադպրոց >> ՀՈԱԿ  գործունեությունը:  

համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման համար կառուցվում են  

հանգստի գոտիներ, տեղադրվում են մանկական խաղեր  

Դոնոր կազմակերպությունների միջոցով,  համայնքի  երեք  դպրոցների համար  

պլանավորված է  է կառուցել մարզադահլիճներ 

Տարածքում սանիտարական վիճակի ապահովման համար համայնքի ենթակայությամբ 

գործում է <<Ախուրյանի Զանգ>> ՓԲԸ   

Անհրաժեշտության դեպքում աջակցում է առողջապահական մարմինների` 

սանիտարահիգիենիկ, հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումների 

իրականացմանը.  

  

17.ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Առողջապահության, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում համայնքի 

ղեկավարն իրականացնում է պարտադիր և կամավոր  լիազորություններ.  

- Համայնքը իր լիազորությունները կազմակերպում է  համայնքային ենթակայության 

<<Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց >> ՀՈԱԿ միջոցով, կազմակերպությունը ունի  երկու  

մարզադահլիճներ , կամակերպության գլխավոր մասնաշենքի լավ վիճակում է , ունի 

կոմունալ պայմաններ,  մարզադպրոցում  մարզվում են  մոտ 250 աշակերտներ:  

- Մարզադպրոցի մյուս մասնաշենքը, որը կոչվում է բռնցքամարտի դահլիճ գտնվում է 

խիստ անմխիթար վիճակում, չունի  ոչ մի հարմարություններ, ջուր, կոյուղի, ջեռուցում և այլն:  

- Համայնքի  երեխաները սկզբնական շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով  

զբաղվում են մանկապարտեզներում` նախակրթարաններում, յուրաքանչյուր  տարի, 

բացօթյա  հրապարակում , նախակրթարանների  միջև  անցկացվում է  սպորտլանդիա, 

շահած թիմերին տրվում են պատվոգրեր և նվերներ:  

 

18.Աշխատանքի և սոցիալական ծառայություն 

 



19. Գյուղատնտեսություն 

Համայնքի ղեկավարը գյուղատնտեսության բնագավառում իրականացնում է հետևյալ 

պարտադիր  և  կամավոր  լիազորություններ.  

 Կատարում է  ոռոգման ցանցերի  անցկացման աշխատանքներ   

կազմակերպում է համայնքի տարածքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 

հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի աշխատանքները.  

 Վերահսկողություն է իրականացնում   համայնքի տարածքում անասնաբուժական 

ծառայության  կողմից  հակահամաճարակային միջոցառումներ  իրականացման, կենդանիների 

հիվանդությունների կանխման և ագրարային այլ կանոնների պահպանման աշխատանքների 

նկատմամբ :  

 աջակցում է գյուղատնտեսական  վարկերի  ձևակերպման աշխատանքներին   

 աջակցում է  սերմերի,    թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի  ներկրման  

աշխատանքներին: 

20. Բնության և շրջակա բնական միջավայրի պահպանություն 

Համայնքի ղեկավարը բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում 

իրականացնում է հետևյալ պարտադիր և պատվիրակված լիազորություններ  

 կազմակերպում է համայնքի սեփականություն համարվող հողերի ինչպես նաև շրջակա  

միջավայրի պահպանությունը:  

վերահսկողություն է իրականացնում բնության պահպանության բնագավառում, 

կազմակերպում է  ծառատունկ,  ընդերքի, , ջրային և օդային տարածքների, ինչպես նաև 

բուսական ու կենդանական աշխարհի օգտագործման և պահպանման միջոցառումները.  

 ապահովում է հողերի պահպանությունը հողատարումից, ողողումներից, ճահճացումից, 

քիմիական, ռադիոակտիվ նյութերով և արտադրական թափոններով աղտոտումից: 

21. Արտաքին կապեր և հարաբերություններ 

 

 Համայնքը  բավականին մեծ փորձ  ունի  համագործակցելու միջազգային կազմակերպությունների հետ: 

 2012  թվականին  համայնքում ստեղծվեց  միջհամայնքային  միություն, որի կազմում ընդգրկված են  տարածքի ութ 

համայնքներ, նշված միության կողմից  շահած մի շարք ծրագրերի  արդյունքում  կամակերպվել է  

մասնագիտական դասընթացներ:  Երեք  գործընկեր  համայնքներ  սերտ կապի  մեջ են , կազմակերպվում են  

մշակութային միջոցառումներ,  վարպետաց  դասեր և այլ հանդիպումներ:     

22.Միջազգային և Հասարակական կազմակերպությունները 

Նշել համայնքում գործող հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների ցանկը 

 

23.Համայնքի  ձեռներեցության ոլորտները 

 

 Կազմակերպության թիվը Զբաղվածների թիվը 

Արդյունաբերության 5 960 

Շինարարություն 4 410 

Տրանսպորտ և կապ 1 33 

Բնակկոմունալ տնտեսություն 1 8 

Առողջապահություն 2 173 

Պետական կառավարում - 0 

Առևտուր և սպասարկում 25 50 

Ֆինանսական հաստատություններ՝ այդ 

թվում 

3 0 



Բանկեր  2 17 

Վարկային կազմակերպություներ - 0 

Ապահովագրական ընկերություններ 2 2 

Գյուղատնտեսություն  397 

Այլ   

 

24.Համայնքի պատմամշակութային ժառանգությունը 

Նշել,  առկայության դեպքում, ՀՀ մշակույթի նախարարության, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կամ այլ կառույցի կողմից 

ամրագրված այն հուշարձանները, ազգային պարկերը, որոնք ճանաչվել են պատմամշակութային ժառանգություն:  



 

Համայնքային սեփականթյուն հանդիսացող գույքի համառոտ նկարագրություն 

 

Գույքի տեսակը Անվանումը/ նպատակային 

օգտագործումը 

Սեփ. Իրավունքի վկայականի 

առկայությունը (այո/ոչ) 

Նորաստեղծ գույք Նոր-Ախուրյանի գերեզմանատուն  

Ոռոգման ջրագիծ    

Համալիր մարզադպրոց խմելու 

ջրագիծ 

 

Բարելավված գույք Ոռոգման  ջրագիծ  

Ոռոգման  ջրագիծ  

Կամուրջներ  

Գ/Հ թաղամաս ջրահեռացման 

համակարգ 

 

Կոյուղի  Գ/Հ թաղամաս  

Վարձակալման հանձնված գույք Վարելահողեր   

Գյուղապետարանի վարչական 

շենքի սենյակներից   

 

 

Վաճառքի ենթակա գույք 

Ուզբեկշին կազմակերպության 

վարչական  շենք 

 

Ավտոմեքենա ՙՌենո- 19 ՚  

Ոչ շահութաբեր գույք Արձան ԿՈՄԻՏԱՍ  

Թաթերական նստարաններ  

Միկոյանի արձանը  

Զինվորի  արձան  

Ինքնաթափ ավտոմեքենա ՄՄԶ-554  

Արվեստի և մշակույթի տան լոկալ 

ջեռուցում 

 

Մանկական խաղեր  

Տպիչ սարքեր  

Ձեռքբերված գույք Հակակարկտային սարքեր ԶԵՆԻԹ  

հանրակացարանի 64 շենք  

Համակարգիչներ   

Գրասենյակային գույք  

Բազմաֆունկցիոնալ տրակտոր  

Ավտոմեքենա ԿԻԱ ՕՊՏԻՄԱ  

Այլ Ակումբի շենքը  

Գործկոմի շենք. Ավտոտնակներով  

Հոլանդական տնակներ  

Գերմանա-Հարավսլավական 

տնակներ 

 

Նոր Ախուրյան կոտեջատիպ 

տնակներ 

 

Նոր Ախուրյան  21ա շենք  

Նոր Ախուրյան  25ա շենք  

Նոր Ախուրյան  27ա շենք  

Թիվ 3բ և 35 շենքեր  

Լենինականյան խճուղի 2 և 3 

շենքեր 

 

Շրջկենտրոնի 34 շենք  

Շրջկենտրոնի 32 շենք  

Շրջկենտրոնի 20ա շենք  

Շրջկենտրոնի 13 շենք  

Շրջկենտրոնի 11 շենք  



Շրջկենտրոնի 20 շենք  

Շրջկենտրոնի 18 շենք  

Անհատական 6 բնակելի շենքեր  

Նոր--Ախուրյան 3ա շենք  



4.  Համայնքի բյուջեն 

4.1 Համայնքի  2013-2016թթ. վարչական բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. մուտքերի կանխատեսումը  (հազար դրամ)                                                                                                    

     
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Հողի հարկ 20077.0 22000.0 23000.0 24000.0 17794.3 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 

2 Գույքահարկ 24311.4 24500.0 24700.0 25000.0 30097.2 31000.0 31000.0 31000.0 31000.0 

3 Պետական տուրքեր 5400.0 5500.0 5600.0 5700.0 4500.0 4000.0 4000.0 4000.0 4000.0 

4 Տեղական տուրքեր 2043.2 2100.0 2150.0 2200.0 1531.2 15000.0 15000.0 15000.0 15000.0 

5 Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի 

վարձակալական վճարներ 

5419.5 5500.0 5600.0 5700.0 5787.0 6000.0 6000.0 6000.0 6000.0 

6 Համայնքի հաշվեկշռում հաշվարկված գույքի 

վարձակալությունից եկամուտներ 

1964.0 2000.0 2100.0 2150.0 1878.3 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 

7 Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ կողմից 

վարչական պատասխանատվության  միջոցների կիրառումից 

եկամուտներ 

40.0 40.0 40.0 40.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

8 Տեղական վճարներ 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

9 Դոտացիա 108789.6 110000.0 115000.0 120000.0 154333.5 155000.0 155000.0 155000.0 155000.0 

10 Այլ դոտացիաներ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

11 Սուբվենցիա 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

12 ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրակնացման 

համար 

2654.3 2680.0 2700.0 2750.0 5363.2 5363.2 5363.2 5363.2 5363.2 

 Ընդամենը եկամուտներ 170719.0 174340.0 180910.0 187560.0 221334.8     

 

4.2 Հա Համայնքի  2013-2016 թթ. վարչական բյուջեի ծախսերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. ծախսերի կանխատեսումը  (հազար դրամ)                                                                                                     
  2013 2014 2015 2016     2021 

1 Օրենսդիր և գործադիր մարմինների պետական կառավարում 45700.0 45000.0 46000.0 47000.0 56270.0 56270.0 56270.0 56270.0 56270.0 

2 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 3354.3 3400.0 3450.0 3500.0 6043.2 6043.2 6043.2 6043.2 6043.2 

3 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ/այլ դասերին 

չպատկանող/ 

4400.0 4500.0 4500.0 4600.0 2700.0 2700.0 2700.0 2700.0 2700.0 

4 Գյուղատնտեսություն  1000.0 1000.0 1000.0 0     

5 Ճանապարհային տրանսպորտ 913.7 1000.0 1000.0 1000.0 3500.0 3500.0 3500.0 3500.0 3500.0 

6 Աղբահանություն 7000.0 7500.0 8000.0 9000.0 9000.0 9000.0 9000.0 9000.0 9000.0 

7 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն/այլ դասերին 

չպատկանող/ 

1300.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 

8 Փողոցային լուսավորություն 3500.0 4000.0 4500.0 5000.0 10500.0 10500.0 10500.0 10500.0 10500.0 

9 Մշակույթի տներ 10200.0 10500.0 11000.0 11500.0 15000.0 15000.0 15000.0 15000.0 15000.0 

10 Նախադպրոցական կրթություն 38500.0 40000.0 41000.0 42000.0 54200.0 54200.0 54200.0 54200.0 54200.0 



11 Արտադպրոցական դաստիրակություն 30000.0 31000.0 32000.0 33000.0 44000.0 44000.0 44000.0 44000.0 44000.0 

12 Հիմնական ընդհանուր կրթություն          

 Կրթությանը տրվող օժանդակ ծառայություններ          

 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 5120.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 

 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ/այլ դասերին 

չպատկանող/ 

4600.0 5000.0 5000.0 5000.0 2400.0 2400.0 2400.0 2400.0 2400.0 

 Պահուստային ֆոնդ 16131.0 14940.0 16960.0 18460.0 2400.0 2400.0 2400.0 2400.0 2400.0 

 Ընդամենը ծախսեր 170719.0 174340.0 180910.0 187560.0 197513.2     

 

4.3 Համայնքի  2013-2016 թթ. ֆոնդային  բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. մուտքերի կանխատեսումը  (հազար դրամ)                                                                                                     
  2013 2014 2015 2016     2021 

1 Հողի իրացումից մուտքեր 5000.0 10000.0 10000.0 10000.0      

2 Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր 0.0 0.0 0.0 0.0      

3 Ընդամենը եկամուտներ 5000.0 10000.0 10000.0 10000.0      

 

4.4 Հա Համայնքի  2013-2016 թթ. ֆոնդային բյուջեի ծախսերի  ցուցանիշները և 2017-2021թթ. ծախսերի կանխատեսումը  (հազար դրամ)                                                                                                     
  2013 2014 2015 2016     2021 

1 Օրենսդիր և գործադիր մարմինների պետական կառավարում 5000.0 1000.0 500.0 1000.0      

2 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 0.0         

3 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ/այլ դասերին 

չպատկանող/ 

7300.0 3000.0 4000.0 4000.0      

4 Գյուղատնտեսություն 0.0         

5 Ոռոգում 3000.0         

6 Նավթամթերք և բնական գազ          

7 Ճանապարհային տրանսպորտ 18181.0 17500.0 18000.0 18000.0      

8 Աղբահանություն 600.0 440.0 460.0 460.0      

9 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն/այլ դասերին 

չպատկանող/ 

         

10 Ջրամատակարարում          

11 Բնականարային շինարարություն 5800.0 3000.0 4000.0 5000.0      

12 Փողոցային լուսավորություն          

13 Նախադպրոցական կրթություն          

14 Արտադպրոցական դաստիրակություն          

15 Կեղտաջրերի հեռացում          

16 Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռք բերում 1000.0         

 Ընդամենը ծախսեր 40881.0 24940.0 26960.0 28460.0      

 

 



25. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

4.1 Համայնքապետարանի կառուցվածքը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Համայնքի ղեկավար 

Աշխատակազմի 

քարտուղար  

¶ÉË³íáñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ  6 

ÙÇ³íáñ  

²é³ç³ï³ñ  Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ  2 

ÙÇ³íáñ  

Ð³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ 

ï»Õ³Ï³É Ð³Ù³ÛÝùÇ 

Õ»Ï³í³ñÇ 

û·Ý³Ï³Ý 

     êå³ë³ñÏáÕ        

   ³ÝÓÝ³Ï³½Ù 

 

Համայնքային   

ծառայողներ                       

1-ÇÝ Ï³ñ·Ç  Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ 5 

ÙÇ³íáñ  

2-ñ¹ Ï³ñ·Ç  Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ  1 

ÙÇ³íáñ  

øÎ²¶   äºî  

øÎ²¶   Ñ/Í 1-ÇÝ 

Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³·»ï  



   ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ՈՉ  ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ 

                   Աշխատակիցների թվաքանակը  հաստատել   20 

       ՀԱՄԱԼԻՐ – ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

1 Տնօրեն 1 

2 Փոխտնօրեն 1 

3 Հաշվապահ 1 

4 Գործավար 1 

5 Բուժքույր 1 

6 Տնտեսվար 1 

7 Հավաքարար 2 

8 Պահակ 1 

9 Հունահռոմեական  ըմբշամարտի մարզիչ 6.5 

10 Բռնցքամարտի մարզիչ 3 

11 Ծանրամարտի մարզիչ 1 

12 Ակրոբատիկա 1.5 

13 ֆուտբոլի մարզիչ 2 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 22 

 << ̔ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՀԵՔԻԱԹ>>՚ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ՈՉ 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

1  Տնօրեն 1 

2 Հաշվապահ 1 

3 Գործավար 1 

4 Դաստիարակ 4 

5 Երաժշտության ղեկավար 1 

6 Խոհարար-տնտեսվար 1 

7 Դաստիարակի օգնական 4 

8 Բուժքույր 1 

9 Պահակ 1 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 15 

<< ՙԱԽՈՒՐՅԱՆԻ  ԼԵՈՆԱՐԴՈ ԳՄՅՈՒՐԻ  ԱՆՎԱՆ >>՚ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

1 Տնօրեն 1 

2 Հաշվապահ 1 

3 Գործավար 1 

4 Դաստիարակ 4 

5 Երաժշտության ղեկավար 1 

6 Խոհարար-տնտեսվար 1 

7 Դաստիարակի օգնական 4 

8 Բուժքույր 1 

9 Պահակ 1 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ 15 

<< ՙԱԽՈՒՐՅԱՆԻ  ԱՌԱՋԻՆ  ՔԱՅԼԵՐ >>՚ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ՈՉ 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

1 Տնօրեն 1 

2 Գործավար  0.5 

3 Հաշվապահ 1 

4 Դաստիարակ 2 

5 Երաժշտության ղեկավար 0.5 

6 Խոհարար-տնտեսվար 1.5 

7 Դաստիարակի օգնական 2 

8 Բուժքույր 0.5 

9 Պահակ 1 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 9.5 



   

<< ̔ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ  ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ  ԿԵՆՏՐՈՆ  >>՚ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ    ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

1 Տնօրեն 1 

2 Հաշվապահ 1 

3 Մեթոդիստ 1 

4 Գրադարանավար  3 

5 Կազմարար 1 

6 Տնտեսվար  1 

7 Պարուսույց 2 

8 Հավաքարար 2 

9 Պահակ 1 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 13 

<< ̔ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ  ՖԵՐՄԱՏԱ  >>՚ ԱՐՎԵՍՏԻ  ԴՊՐՈՑ  

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1 Տնօրեն 1 

2 Գործավար 1 

3 Հաշվապահ 1 

4 Մանկավարժ 17 

5 Հավաքարար 1 

6 Պահակ 1 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  22 

 

 

 

 Համայնքի ղեկավար և հայեցողական պաշտոններ 
 

Պաշտոն 

Համայնքի ղեկավար 

Համայնքի ղեկավարի տեղակալ  1 

Համայնքի ղեկավար օգնական    1 

 

5.1.2 Համայնքի ավագանի 

 

Ավագանու սահմանված անդամների թիվը 11 

Ավագանու ընտրված անդամների թիվը  11  

 

Ավագանու անդամների կազմը 
Անուն, Ազգանուն Տարիքը Սեռը Քանի՞ անգամ է ընտրվել 

արական 1 

արական 3 

արական 1 

արական 2 

արական 1 

արական 1 

արական 1 

արական 1 

արական 1 

արական 4 

արական 2 
 



 

5.1.3 Համայնքպետարանի աշխատակազմը և համայնքային ծառայողների ցանկը 

 
Պաշտոն Հաստատությունը 

Աշխատակազմի քարտուղար Ախուրյանի համայնքապետարան  

Ախուրյանի  ՔԿԱԳ  պետ  Ախուրյանի համայնքապետարանի 

առանձնացված  ստորաբաժանում 

Գլխավոր մասնագետներ  6 Ախուրյանի համայնքապետարան 

Առաջատար մասնագետներ 2 Ախուրյանի համայնքապետարան  

1-ին կարգի  մասնագետներ   5 Ախուրյանի համայնքապետարան  

ՔԿԱԳ բաժնի  1-ին կարգի  

մասնագետներ    1 

Ախուրյանի համայնքապետարանի 

առանձնացված  ստորաբաժանում   

2-րդ կարգի մասնագետներ   1 Ախուրյանի համայնքապետարան 

 

 

5.1.4 Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող հաստատությունների ցանկը 
 

1. <<Ախուրյանի Լեոնարդո Գմյուրի անվան   նախակրթարան >> ՀՈԱԿ  

2. <<Ախուրյանի  առաջին քայլեր   նախակրթարան >> ՀՈԱԿ 

3. <<Ախուրյանի  հեքիաթ  կրթահահալիր >>  ՀՈԱԿ  

4. <<Ախուրյանի  մշակույթի տուն  >> ՀՈԱԿ 

5. <<Ախուրյանի համալիր  մարզադպրոց  >> ՀՈԱԿ  

6. <<Ախուրյանի Ֆերմատա >> արվեստի դպրոց  ՀՈԱԿ 

7. <<Ախուրյանի  Զանգ  >> ՓԲԸ  

5.1.5 Տեխնիկական հագեցվածությունը 
 

 Քաղաքապետարան/ 

գյուղապետարան 

Համայնքային 

ենթակայության 

հիմնարկ 
Համակարգիչ, քանակ 10 5 
Պատճենահանող սարք, քանակ 2 2 
Տպիչ, քանակ 5 4 
Ներքին համակարգչային ցանց, այո/ոչ 2 1 
Ներքին համակարգչային ցանց, այո/ոչ այո ոչ 
այլ   

 

5.  ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԸ 

5.1 Տեսլականը 

       Ապագայում  ցանկալի  է ,  որ  Ախուրյան   համայնքի յուրաքանչյուր  անդամ    

սոցիալապես  ապահոված լինի , որ յուրաքանչյուր անդամ  համայնքում  ունենա  իր դիրքն ու 

պատասխանատվությունը   իր  շրջապատում : Նվիրումով,   համախբվածությամբ  և 

սեփական  ուժերով  կառուցվող տունը ամուր է  և   կանգուն , նույնը  և   համայնքն  է ` որտեղ 

ծնվել և մեծացել է  համայնքի  յուրաքանչյուր  անդամ ,  ամուր կանգնած  կլինի  իր հայրենի  

հողին:   Համաչափ  զարգացման արդյունքում,  համայնքը  մոտագա  տարիներին ,  եթե   այլ 



խոչընդոտներ չլինեն,  կդառնա  օրինակելի,  ապահոված  և գեղատեսիլ  անկյուն  Շիրակի 

մարզում,  որը  կոչվում  է     Ա  Խ Ո Ւ Ր Յ Ա Ն , թեկուզ  և գյուղ, սակայն  բարեկեցիկ կյանքով  

ապրող  հասարակություն:  

Ռազմավարական  նպատակը 

 Տեղական ինքնակառավարման կատարելագործում 

 Կայուն տնտեսության զարգացում 

 Համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավում, որակյալ ծառայությունների 

մատուցում 
 

 



5.2 ՈՒԹՀՍ (SWOT)  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Սույն վերլուծությունը ներկայացնում է համայնքում առկա ենթակառուցվածքների, ռեսուրսների, տնտեսական և սոցիալական տարբեր 

ոլորտների ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավորություններն ու ռիսկերը: Այն նպատակ է հետապնդում վերհանել առկա հիմնական խնդիրներն 

ու գնահատել համայնքի զարգացման հնարավորություններն ու ուղղությունները: 

 
ՈԼՈՐՏ Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր Հնարավորություններ Սպառնալիքներ 

Քաղաքացիների և 

տնտեսավարող 

սուբյեկտների 

իրավունքների 

պաշտպանություն 

Մասնագետների   

առկայությունը  

 

Տեղեկատվության  

պակաս  

  

Ազգաբնակչության 

սոցիալ տնտեսական 

պայմանների ցածր 

մակարդակը  և 

անվճարունակությունը                                           
 

Համայնքապետարանում 

անվճար խորհրդատուի 

առկայություն   

 

Թերհավատություն  

Ֆինանսական ոլորտ  

 

   

Հասարակական կարգի 

պահպանություն 
    

Հանրային միջոցառումների 

կանոնակարգում 
Մասնակիցնեերի, 

միջոցառումների բացօթյա 

տարածքի  երաժշտական 

գործիքների  առկայություն  

Համայնքի 

Ֆինանսական 

միջոցների  

սակավություն  

 միջոցառումների 

անցկացում ծրագրի  

շրջանակում 

 միջհամայնքային 

համատեղ  միջոցառումների 

անցկացում 

 

 

Պաշտպանության 

կազմակերպում 
Համայնքի  շենք 

շինությունների  մեծ մասը  

ունեն նկուղներ, ամուր են  և 

սեսմակայուն    

Բնական աղետների  

առկայություն /  

Նոր կառուցվող  շենքերի 

նախագծերում   միայն  

պաշտպանական 

նկատառումներով 

նախատեսնել  նկուղներ 

Նկուղները օգտագործել  

ապասարկման կամ  

տեխնիկական  

կարիքների համար և 

տեղեկատվության 

պակասը, ինչպես նաև 



թերհավատությունը  
Քաղաքաշինություն և 

կոմունալ տնտեսություն 
Համայնքի տարածքում 

արդյունաբերական, 

շինարարական  և 

գյուղատնտեսական  

ձեռնարկություների  

առկայությունը : 

ենթակառուցվածքների  բարվոք  

վիճակը 

 

 Արտագաղթի 

առկայություն 

 համայնքի  Ֆինանսական 

միջոցների 

սակավությունը 

 

  

 

Կիսակառույց բնակարանների  

առկայությունը  

Հիպոթեքային  վարկերի  

տրամադրումը  

Տնամերձ հողամասերի  

առկայությունը  

 

Աշխատատեղերի 

բացակայությունը, 

բանկերի կողմից շին. 

վարկերի չտրամադրելը 

Երիտասարդ 

ընտանիքները չեն 

ցանկանում մնալ  

հայրենիքում  
Հողօգտագործում Գյուղատնտեսության համար 

պիտանի հողերի առկայությունը  

 

1. Բնակլիմայական  վատ 

պայմանները / 

կարկտահարություն, 

երաժշտ, սելաֆներ, 

պտտաքամիներ/  

 

Հակակարկտային  կայանների 

տեղադրում:  

Պետական աջակցություն 

թունաքիմիկատների ձեռք  

բերում , մատչելի գներով: 

Գյուղատնտեսական վարկերի  

տրամադրում  ցածր 

տոկոսներով: 

Սերմերի  տրամադրում 

հետվճարային կարգով:  

 

Ռիսկային  գործոնները`  

Կարկտահարություն,  

երաժշտ , սելաֆներ, 

ոռոգման ջուրը 

ժամանակին չհասցնելը, 

առողջական 

պայմանները թույլ չտալը 

Միայնակությունը 

 
Հաղորդակցություն, 

տրանսպորտ և կապ 
Համայնքի  աշխարհագրական 

դիրքը` երկաթուղային 

կայարանի գոյությունը: 

Գյումրի քաղաքին սահմանակից  

լինելը: 

   Տրանսպորտի և մեքենա 

մեխանիզմների առկայությունը ; 

Համայնքի  հեռախոսաֆիկացված 

լինելը: 

 

 

Նոր Ախուրյանի  

երթերի  

սահմանափակ 

քանակը 

Տաքու ծառայության 

բարձր գները:  

Նոր Ախուրյանի 

ճանապարհի  վատ 

վիճակը ` ոչ 

ասֆալտապատ 

ճանապարհ : 

Արագնթաց 

մեքենաների  ոչ ճիշտ 

օգտագործումը  

բնակավայրի 

Մարզային մրցույթներում  

նախատեսել նաև Գյումրի- 

Ախուրյան- նոր Ախուրյան  և 

հետադարձ կապով 

ավտոբուսների կամ 

միկրոավտոբուսների  

երթուղիներ:  

Կանգառների  կառուցում :  

Կանգառներում  փակցված 

լինեն  երթևեկության   ժամերը: 

Արգելված տեղերում 

ավտոմեքենաների  

չկայանումը:   

Երթուղիների  վնասով 

շահագործումը: 

Անպարտաճանաչ  

վարորդների  

առկայությունը; 

Ոստիկանության 

կողմից հսկողություն  

չիրականացնելը: 

 



տարածքում , 

հատկապես 

կենտրոնական 

փողոցում , օրվա 

բոլոր ժամերին:  
Առևտուր և ծառայություն     

Կրթություն    Կրթական  մակարդակը: Գույքի  բացակայություն: 

Նոր դասագրքերի 

բացակայություն: 

Գրքերը վճարովի են: 

Անվճար  և նոր դասագրքերի 

տրամադրում :  

Ֆինասական ծախսեր 

Մշակույթ Մշակութային կենտրոնների 

առկայություն 

Համայնքային 

մշակութային ոչ ակտիվ 

կյանք 

Համայնքի բյուջեից ֆինասական 

միջոցների հատկացում 

միջոցառումների  անցկացման 

համար:  

Անտարբերությունը  

Ֆինասական միջոցների 

սակավությունը: 

Երիտասարդություն Կրթված, բանիմաց  

երիտասարդների 

առկայություն  

Գործազրկությունը, 

աշխատանքային փորձի 

բացակայություն, 

անտարբերություն 

շրջապատի նկատմամբ:  

Օգնել  երիտասարդներին   

գտնելու  աշխատանք ; 

Երիտասարդներին ներգրավել  

համայնքային տարբեր 

աշխատանքներում, ինչպես  նաև  

հիմնախնդիրների վերհանմանը 

և  ուղիները վերլուծելու :  

Համայնքային 

ներդրումային ծրագրերի 

պակասը, միջին բիզնեսի 

սակավությունը: 

Առողջապահություն Առողջության կենտրոնի  

առկայությունը:  

Ախուրյանի տարածաշրջանի 

գյուղերին սպասարկումը; 

 

 

Առողջության 

կենտրոնի շենքային 

պայմանների 

պակասը: 

Կենտրոնում  

բժշկական սարքերի 

հնացած լինելը, 

պահանջարկ  ունեցող 

որոշ մասնագետների 

պակաս:   

Բժշկական կենտրոնի  զինում 

նորագույն տեխնիկայով և  

որակյալ  մասնագետներով : 

Բժշկական շտապօգնության  

մասնագիտացված 

ավտոմեքենաների 

տրամադրում:  

 

 

Ֆինասական միջոցները  

Ֆիզիկական կուլտուրա և 

սպորտ 
Համալիր մարզադպպրոցի 

առկայությունը, շենքային 

պայմանները  

Բռնցքամարտի  շենքի 

վերանորոգում: 

Մարզադպրոցում գույքի 

պակաս: 

Պետական  բյուջեից ակնկալվող 

ֆինանսական միջոցներ: 

Դոնոր կազմակերպություններից 

ֆինասավորում:  

Ներդրումային կապիտալ 

ծրագրերի  պակասը:  

Կատարվելիք 

աշխատանքների 



Դպրոցների 

մարզադահլիճների 

բացակայություն: 

 մեծածավալ լինելը:  

Աշխատանքի և 

սոցիալական ծառայություն 
Աշխատուժի առկայություն : 

Ընտանեական նպաստների 

առկայություն :  

Համայնքի բյուջեից 

տրամադրվում են դրամական 

օգնություններ անապահով կամ 

վատ վիճակում գտնվող անձանց:  

Աշխատատեղերի 

պակաս: 

Ընտանեական 

նպաստներում 

ընդգրկված են  քիչ թվով 

ընտանիքներ, սակայն 

կան ընտանիքեր որոնք 

նույնպես  դրամական 

օգնության կարիք  

ունեն: Ցածր  

ընտանեական 

նպաստը: 

  

Եթե շաքարի գործարանի 

առկայությունը, եթե 

գործարանը  աշխատի իր 

ծավալով:  

Հումքի ներկրումը: 

Տեղի հումքի բարձր 

գները: 

Արտադրանքի  

իրացումը: 

Արտադրանքի գների 

իջեցումը:  

Գյուղատնտեսություն Գյուղատնտեսական 

մթերքների / կարտոֆիլ, 

հացահատիկ, շաքարի 

ճակընդեղ, կաղամբ և այլ  

բոստանաբանջարանոցային  

մթերքներ և մրգեր / 

հատկապես խնձոր,բալ, սալոր, 

տանձ/   

Գյուղատնտեսական 

մթերքների  իրացումը: 

Մթերքների ցածր 

գները; 

Սառնարանների  կամ  

պահեստների 

բացակայությունը:  

Ներկրող 

կազմակերպությունների  հետ 

պայմանագրերի կնքում:  

 

Ցածր գները, 

մթերքները 

ժամանակին 

չհասցնելու 

պատճառով  

մթերքների փչացումը  

Բնության և շրջակա 

բնական միջավայրի 

պահպանություն  

    

Արտաքին կապեր և 

հարաբերություններ 
    

Ձեռներեցության ոլորտ 1. Ձեռնարկատիրական  
գործունեության  համար  
նպաստավոր  պայմանների  
առկայությունը:   

 

Միջին 

ձեռնարկատիրական 

ձեռնարկության 

բացակայություն: 

Չխոչընդոտել  

ձեռնարկություների ստեղծմանը: 

Առաջին տարիների ընթացքում 

ազատել հարկերից :  

Տրամադրել անհրաժեշտ  

հողատարածք  ձեռնարկություն  

ստեղծելու :  

Անվստահությունը   



Պատմամշակութային 

ժառանգություն 
Պատմամշակութային 

ժառագության` արձաններ, 

խաչքարեր առկայություն, 

եկեղեցու  առկայություն  

Արձանները  

վերանորոգման կարիք 

ունեն: 

Համայնքային բյուջեում 

նախատեսել ֆինասական 

ծախսումներ`  արձանների 

վերանորոգման և  հետագա  

պահպանման  համար:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 
 



 

 

Հիմնախնդրի անվանումը 

 

Հիմնախնդրի լուծման 

եղանակը 

Գնահատված 

դրամական 

արժեքը                          

(բալ) 

Բնապահպանական և 

առողջապահական 

ազդեցությունը (բալ) 

Շահառու բնակչության  

թիվը    (բալ) 

Հանրային 

աջակցություն 

(բալ) 

Արդիա-

կանությունը

(բալ) 

Ընդամենը 

(բալ) 

Բազմահարկ բնակելի 

շենքերի բակերի  

բարեկարգում, մանկական  

խաղերի  տեղադրում  

Տեղական բյուջե 4000.0 հազ 

դրամ  

 100 երեխա    

Մշակույթի տան  

վերանորոգում և լոկալ 

ջեռուցման  անցկացում 

Միջազգային 

կազմակերպություններ   

2 500.0 հազ. 

դրամ 

  

200 երեխաներ 

   

Արվեստի դպրոցի 3-րդ 

հարկի  լոկալ ջեռուցման 

անցկացում 

Տեղական բյուջե 1400.0 հազ. 

Դրամ  

 200 շահառու    

Նոր Ախուրյանի  

ճանապարհի կառուցում 

Պետական բյուջեի 

միջոցներից 

80.0 հազ. 

դրամ  

  

3000 շահառու 

   

Զբոսայգու  կառուցում 2.7 

հա տարածքում  

Տեղական բյուջե և 

միջազգային 

կազմակերպություններ  

50 000.0 հազ. 

Դրամ  

 10000 շահառու    

Համալիր մարզադպրոցի 

բռնցքամարտի դահլիճի 

վերանորոգում  

Պետական բյուջեի 

միջոցներից, 

հանայնքային 

ներդրումով   

20000.0 հազ. 

դրամ  

 200 շահառու     

Համայնքի մուտքի 

ձևավորում 

Տեղական բյուջեի 

միջոցներից  

1000.0 հազար 

դրամ 

 10000 շահառու    

Մայր Արև հուշարձանի 

տարածքի բարելավում 

Տեղական բյուջեի 

միջոցներից , մասնավոր 

ներդնողներ  

10000.0 հազ. 

դրամ 

 6000 շահառու    



 

 

Հիմնախնդրի անվանումը 

 

Հիմնախնդրի լուծման 

եղանակը 

Գնահատված 

դրամական 

արժեքը                          

(բալ) 

Բնապահպանակ

ան և 

առողջապահակա

ն ազդեցությունը 

(բալ) 

Շահառու բնակչության  

թիվը    (բալ) 

Հանրային 

աջակցություն 

(բալ) 

Արդիա-

կանությունը

(բալ) 

Ընդա-մենը 

(բալ) 

Բազմահարկ բնակելի 

շենքերի կտուրների  

վերանորոգում  

 

Տեղական բյուջե 

Պետական բյուջեի  

միջոցներից  

25000.0 հազ. 

դրամ  

 150շահառու    

Բազմաբնակելի շենքերի 

մուտքերի  վերանորոգում , 

դռների փոխում 

Տեղական բյուջե  

10000.0 հազ. 

դրամ 

 1560 բնակիչ      

Գյուղապետարանի  

աշխատասենյակների  

վերանորոգում 

Տեղական բյուջե 1000.0հազ. 

դրամ 

 30 շահառու    

Բնակարանային խնդրի 

լուծում/ նաև տնակներում 

բնակվողների համար/ 

Պետական բյուջեի  

Միջազգային 

կազմակերպություններ   

  120 շահառու    

Հակակարկտային 

կայանների տեղադրում  և  

սպասարկում 

Պետական բյուջե  1000.0 հազ. 

դրամ 

 2500 շահառու    

Կոմիտասի փողոց 1 

բազմաբնակարան բնակելի 

շենքի ջրահետացման 

համակարգի կառուցում 

       

Ներհամայնքային 

ճանապարհների  փոսային 

նորոգում, բարեկարգում, 

ասֆալտապատում   

Տեղական բյուջե Տարեկան  

60000.0 հազ. 

դրամ  

 10000 շահառու     



 

 

 

 

 

 

Համայնքի  թիվ 1, թիվ 2 և 

ավագ դպրոցների 

մարզադահլիճների 

կառուցում  
 

Պետական բյուջեի 

միջոցներից 

 

300000.0հազ. 

դրամ 

 600 շահառու     

Ջրահեռացման 

համակարգի  կառուցում 

Միջազգային 

կազմակերպություններ   

700 Եվրո    

6000 շահառու  

   

<<Առաջին քայլեր քոլեջ>> 

նախակրթարանի շենքի 

վերանորոգում  
 

Պետական բյուջեի 

միջոցներից 

 

20000.0հազ. 

դրամ 

 6000բնակիչ      

Համայնքի  հուշարձանների 

վերանորոգում և   

պահպանում   

Տեղական բյուջեի 

միջոցներից  

4000.0 հազ. 

Դրամ  

 10 000 շահառու    

<<Համայնքային և 

միջհամայնքային 

մշակութային, սպորտային 

միջոցառումների 

անցկացում և 

հասարակական կյանքի 

ակտիվացում>> 
 

Տեղական բյուջեի 

միջոցներից և 

ինստիտուցիոնալ 

ներդրողներ  

2700.0 հազ 

դրամ  

 10000 շահառու    

 

Հիմնախնդրի անվանումը 

 

Հիմնախնդրի լուծման 

եղանակը 

Գնահատված 

դրամական 

արժեքը                          

(բալ) 

Բնապահպանակ

ան և 

առողջապահակա

ն ազդեցությունը 

(բալ) 

Շահառու բնակչության  

թիվը    (բալ) 

Հանրային 

աջակցություն 

(բալ) 

Արդիա-

կանությունը

(բալ) 

Ընդա-մենը 

(բալ) 



ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՆԿՐԵՏ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ 

ՆՊԱՏԱԿ ԽՆԴԻՐ ԾՐԱԳՐԵՐ ԺԱՄԿԵՏ 

Քաղաքացիների և տնտեսավարող սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանություն 

Նպատակ 1. Համայնքի 

բնակչության սոցիալ 

տնտեսական վիճակի 

բարելավում  

Խնդիր 1.  Բարեկեցիկ պայմաններ ստեղծել  

Ազգաբնակչության հանգիստը ապահովելու 

ուղությամբ 

Ծրագիր 1. Զբոսայգու  կառուցում 2.7 հա տարածքում Ընթացիկ 

2017-2021 

Ֆինանսական ոլորտ 

Նպատակ 2. Համայնքի 

ռազմավարական խնդիրների 

լուծում  

Խնդիր 2.1  Համայնքի բյուջեի եկամտային 

մասի  ավելացում 

Ծրագիր 2.1 Համայնքի  հարկատուներից ապառքների 

գանձում  

Ընթացիկ 

2017-2021 

Հասարակական կարգի պահպանություն 

Նպատակ 3 անվտանգ 

երթևեկության պահպանում  

Խնդիր 3.1 համայնքում պահպանել 

ճանապարհատրանսպորտային  օրինակելի 

երթևեկություն  

Ծրագիր 3.1 Երթևեկության նշանների տեղադրում 

սահմանված վայրերում  

Ընթացիկ 

2017-2021 

Հանրային միջոցառումների կանոնակարգում 

Նպատակ 4 Խնդիր 4.1 Ծրագիր 4.1 Ընթացիկ 

2017-2021 

Պաշտպանության կազմակերպում 

Նպատակ 5 Համայնքում 

քաղաքացիական 

պաշտպանության ամրապնդում 

Խնդիր 5.1  Հաճախակի կազմակերպել քաղ. 

պարապմունքներ 

Ծրագիր 5.1  Քաղաքացիական պաշտպանությունը  

ամրապնդելու նապատակով  մշտապես  սերտ կապեր 

պահպանել  համայնքի տարածքի կազմակերպությունների 

հետ ,ապահովել տեղեկատվություններ  

Ընթացիկ 

2017-2021 

 Խնդիր 5.2   Ներգրավել համապատասխան 

մասնագետներ և կազմակերպել 

դասընթացնել    

  

Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Նպատակ 6 

Բարելավել համայնքի 

բնակիչների բնակարանային 

պայմանները և մատուցել 

որակյալ կոմունալ 

ծառայություններ 

Խնդիր 6.1  Նոր աղբամանների տեղադրում  Ծրագիր 6.1   համայնքի տարածքի հասարակական վայրերում 

սանիտարական մաքրման և աղբահանության կատարում 

Ընթացիկ 

2017-2021 

Ծրագիր 6.2   Բազմահարկ բնակելի շենքերի կտուրների  

վերանորոգում 

Ընթացիկ 

2017-2021 



Խնդիր 6.2  Բազմաբնակելի շենքերի  

պահպանում և շահագործում 

Ծրագիր 6.3   Բազմաբնակելի շենքերի մուտքերի  

վերանորոգում 

 

Ընթացիկ 

2017-2021 

Խնդիր 6.3   խմելու ջրի և  ջրահեռացման 

համակարգի բարելավում  

Ծրագիր 6.6   Ջրահեռացման համակարգի  կառուցում Ընթացիկ 

2017-2021 

Հողօգտագործում 

Հաղորդակցություն, տրանսպորտ և կապ 

Նպատակ 8  Համայնքային 

ճանապարհների վիճակի 

բարելավում 

Խնդիր 8.1  ներհամայնքային 

Ճանապարհների վիճակի բարելավում 

Ծրագիր 8.1 Նոր Ախուրյանի  ճանապարհի կառուցում Ընթացիկ 

2017-2021 

Ծրագիր 8.2  Ներհամայնքային ճանապարհների պահպանում 

և շահագործում   
 

Ընթացիկ 

2017-2021 

Առևտուր և ծառայություն 

Նպատակ 9. Առևտրի և 

սպասարկման որակի 

բարելավում 

 

Խնդիր 7.1 Ծրագիր 7.1 Մանրածախ առևտրի օբյեկտներում որակի 

հսկողություն 

Ընթացիկ 

2017-2021 

Կրթություն 

Նպատակ 10  Կրթական ոլորտի 

ծառայությունների մատուցման  

որակի բարձրացում  

Խնդիր 10.1 ֆինանսական միջոցների 

արդյունավետ օգտագործում    

Ծրագիր 10.1  Նախակրթարաններում անհրածեշտ մասնակի 

վերանորոգումներ 

Ընթացիկ 

2017-2021 

Մշակույթ 

Նպատակ 11 Համայնքի  

երեխաների համար  ապահովել 

արվեստի բնագավառի  

ուսուցման աշխատանքներ  

Խնդիր 11.1   Մշակութային  միջոցառումների  

հաճախակի անցկացում և հասարակական 

կյանքի ակտիվացում   

 

Ծրագիր 11.1  Մշակույթի տան  վերանորոգում և լոկալ 

ջեռուցման  անցկացում 

 
 

Ընթացիկ 

2017-2021 

Երիտասարդություն 

Նպատակ  12  Հասարակական 

կյանքի ակտիվացում   

 

Խնդիր  12.1  երիտասարդների ներգրավումը 

հասարակական  կյանքին  

Ծրագիր 12.1<<Համայնքային և միջհամայնքային 

մշակութային, սպորտային միջոցառումների անցկացում և 

հասարակական կյանքի ակտիվացում>> 

Ընթացիկ 

2017-2021 

Առողջապահություն 

Նպատակ 13 Խնդիր 13.1 Ծրագիր 13.1 Ընթացիկ 

2017-2021 



Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Նպատակ 14 Համայնքի 

երեխաների ֆիզիկական 

կուլտուրայի և սպորտի 

զարգացումը  

 

Խնդիր 14.1  Նախադպրոցական հասակի 

երեխաների համար ապահովել  

խաղահրապարակներ  

Ծրագիր 14.1  Մանկական  խաղերի տեղադրում և տարածքի  

բարեկար գում 

Ընթացիկ 

2017-2021 

 Խնդիր 14.2 Մարզադահլիճի վերանորոգում  Ծրագիր 14.2 Համալիր մարզադպրոցի բռնցքամարտի  

դահլիճի  վերանորոգում ,  կոյուղագծի  և լոկալ ջեռուցման  

անցկացում 
 

Ընթացիկ 

2017-2021 

 Խնդիր 14.3 Համայնքի դպրոցահասակ 

երեխաներին համար մարզադահլիճների 

կառուցում 

Ծրագիր 14.3  Համայնքի  թիվ 1, թիվ 2 և ավագ դպրոցների 

մարզադահլիճների կառուցում 

Ընթացիկ 

2017-2021 

Աշխատանքի և սոցիալական ծառայություն 

Նպատակ 15 Աշխատողների 

գրասենյակային պայմանների 

բարելավում 

 

Խնդիր 15.1   

 Արդյունավետ աշխատանքի համար  

աշխատակիցների համար ստեղծել 

աշխատանքային առավել լավ պայմաններ 

Ծրագիր 15.1 Գյուղապետարանի  աշխատասենյակների  

վերանորոգում  
 

Ընթացիկ 

2017-2021 

Ծրագիր 15.2 Գրասենյակային գույքի ձեռքբերում Ընթացիկ 

2017-2021 

Գյուղատնտեսություն 

Նպատակ 16 Համայնքում բարձր 

բերքատվության բարձրացում 

 

Խնդիր 16.1 Գտնել դոնոր կազմակերպություն 

,պետական աջակցության ծրագրեր 

Ծրագիր 16.1 Պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների ձեռք 

բերում 
 

Ընթացիկ 

2017-2021 

Բնության և շրջակա բնական միջավայրի պահպանություն 

Նպատակ 17. Համայնքի  

էկոլոգիայի  պահպանում   

 

Խնդիր 17.1 Դրամական միջոցների 

հայթայթում  

Ծրագիր 16.1 Աղբատար  մեքենայի ձեռք բերում  
 

Ընթացիկ 

2017-2021 

 Խնդիր 17.2  Կանաչապատ տարածքների 

ստեղծում  

Ծրագիր 16.2  Համայնքի տարածում կանաչապատման 

աշխատանքների կատարում 

Ընթացիկ 

2017-2021 

Արտաքին կապեր և հարաբերություններ 

Նպատակ 18 

 

Խնդիր 17.1 Ծրագիր 16.1 Ընթացիկ 

2017-2021 

Ձեռներեցության ոլորտ 



Նպատակ 19 

 

Խնդիր 19.1 Ծրագիր 19.1 Ընթացիկ 

2017-2021 

Պատմամշակութային ժառանգություն 

Նպատակ 20 

Պատմամշակութային 

հուշարձանների պահպանումը  

 

Խնդիր 20.1  <<Մայր Արև >> կոչվող 

հուշարձանը  տեղափոխել  առավել 

տեսանելի  տարածք  

Ծրագիր 20.1  << Մայր Արև>>  կոչվող  հուշարձանի 

տեղափոխում   

Ընթացիկ 

2017-2021 

 Խնդիր 20.2  Համայնքի հուշարձանների 

վերանորոգում և  հետագա պահպանում 

Ծրագիր 20.2 <<Զինվորի>> հուշարջանի վերանորոգում և 

տարածքի բարեկարգում   
 

Ընթացիկ 

2017-2021 

Ծրագիր 20.3 Համայնքի տարածքի հուշարձանների 

պահպանություն և տարածքի բարեկարգում  

 

Ընթացիկ 

2017-2021 

 

 

 

 



 


