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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Շիրակի մարզի Երազգավորս համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման ծրագիրը
(այսուհետ` ՀԶԾ) մշակելիս հաշվի է առնվել, որ համաձայն 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին
փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության 181-րդ հոդվածի, ՏԻՄ-երը՝ համայնքի ավագանին և
համայնքի ղեկավարը, ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով, և 210-րդ հոդվածի, «Տեղական
ինքնակառավարման
մասին»
ՀՀ
օրենքը
պետք
է
համապատասխանեցվի
Սահմանադրությանը և ուժի մեջ մտնի 2017 թվականի հունվարի 1-ից: Հաշվի առնելով այդ
պահանջները` մշակվել է համայնքի զարգացման ոչ թե քառամյա, այլ հնգամյա ծրագիր:
Ներկայացվող ՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է
Երազգավորս համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: :ՀԶԾ-ն մշակվել է
մասնակցային եղանակով՝ հաշվի առնելով համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի
առաջարկությունները: Հարցումների միջոցով վեր են հանվել համայնքի բնակիչներին հուզող
խնդիրները, դրանք
գնահատվել են ժողովների
ժամանակ 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 ՀԶԾ-ի մշակման
խորհրդակցակա նմարմնի(ԽՄ) հետ միասին մշակել է համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶԾ-ն, որը
քննարկվել և հաստատվել է համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:
Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶԾ-ն ներկայացնում է Երազգավորս 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:ՀԶԾ-ն
ներառում
է
նաևԵրազգավորս համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի
բաղադրիչները: Այն Երազգավորս համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման
Երազգավորսի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջկա հինգ տարիներին
ընդունված ծրագիր է, որը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:
ՀԶԾ-ն մշակելիս ուսումնասիրվել են նաև Երազգավորս համայնքի նախորդ քառամյա
ժամանակաշրջանի
զարգացման
միտումները
և
դրանց
շարունակականության
հավանականությունը:
ՀԶԾ-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
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լիակատար փոխըմբռնում ՀԶԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ
համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

ՀԶԾ-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 համայնքիՈՒԹՀՎվերլուծությունը՝հիմնվելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության ու գնահատման
արդյունքների վրաև ձևակերպելով համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման ներքին ու
արտաքին հիմնական հնարավորությունները, համայնքին սպառնացող հիմնական
վտանգները:

ՀԶԾ-ի 2-րդ բաժնում

սահմանվում են համայնքի երկարաժամկետ տեսլականը, թե
ինչպիսին ենք ցանկանում տեսնել մեր համայնքը ապագայում, ռազմավարությունը և ՀԶԾ-ի
հիմնական նպատակները:

ՀԶԾ-ի

3-րդ

ՀԶԾ-ի

4-րդ

բաժնում

ներկայացվում են պետության և միջազգային դոնոր
կազմակերպությունների հետ համայնքում գալիք հինգ տարիների ընթացքում նախատեսվող
(շարունակվող) համագործակցության ուղղությունները:

բաժնում

ներկայացվում են համայնքի ֆինանսական վիճակ
իվերլուծությունը, գնահատումը և կանխատեսումը՝ըստ համայնքի բյուջեի եկամտային
ուղղությունների (սեփական եկամուտներ, պաշտոնական տրանսֆերտներ, փոխառու
միջոցներ)՝ դիտարկելով նախորդ երկու և գալիք հինգ տարիների եկամտային ցուցանիշները:

ՀԶԾ-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,
ՀՀպետական
բյուջե,
դոնոր
կազմակերպություններ, այլ) և դրանց մոտավոր արժեքներն՝ըստ գալիք հինգ տարիների:

ՀԶԾ-ի 6-րդբաժնումներկայացվում է համայնքի սեփականություն համարվող շենքերի ու
շինությունների,
հողամասերի
տրամադրման)հնգամյա ծրագիրը:

ՀԶԾ-ի

կառավարման

(օտարման,

վարձակալության

7-րդբաժնումներկայացվումէՀԶԾ-ի

իրականացումը,
մշտադիտարկումը
(մոնիթորինգը) և գնահատումը, վերահսկումը և վերանայումը:
ՀԶԾ-ի եզրափակում բաժնում ներկայացվում են համառոտ մոտեցումներ՝ՀԶԾ-ի
իրականացման, վերահսկման և գնահատման, ծրագրերի իրականացման արդյունքների

4

քննարկման, ՀԶԾ-ում փոփոխություններիև (կամ) լրացումների կատարման գործընթացների
վերաբերյալ:

ՀԶԾ-ի

հավելվածներբաժնում

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
ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի տարածաշրջանի Երազգավորս համայնքը հիմնադրվել
է 1926 թվականին:Ազգաբնակչության հիմնական մասը ներգաղթել են Արևմտյան
Հայաստանի
Մուշ,Ղարս գավառներից:Գյուղի նախկին
անվանումը
եղել
է
Արալղ:Երազգավորս
վերանվանվել
է
1947 թվականին:Համայնքը
հարուստ
չէ
պատմամշակույթային
հուշարձաններով::Համայնքում
հիմնականում
բնակվել
են
հայեր:Համայնքի բնակչությունը աչքի է ընկնում բարձր կենսամակարդակով,դա է վկայում
համայնքում
բարձրագույն
և
միջին
մասնագիտական
կրթություն
ունեցողների
թիվը:Երազգավորսը գտնվում է Շիրակի մաևզի հարավ արևմտյան մասում սահմանակից է
Թուրքիային:Գյուղը գտնվում է ծովի մակարդակից 1520մ բարձրության վրա:Հեռավորությունը
մազկենտրոնից 12կմ է:Գյուղը ագրոկլիմայական
շրջանցման Շիրակի չափավոր
ցուրտ,խոնավությամբ միջին ապահոված գոտում է:Համայնքը սահմանակից է 3համայնքների
վարչականտարածքների,դրանքեն Բայանդուր Գետք ևԱխուրիկ համայնքները:Բնակչությունը
հիմնականում զբաղված է հողագործությամբ և անասնապահությամբ,որը հանդիսանում է
նրանց եկամտի աղբյուրը:Մեծ է նաև արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը:
Աղյուսակ 1. Համայնքի
հեռավորությունը
մակերևույթից
Հ/հ
1.

Բնակավայրի անվանումը
Երազգավորս

մարզկենտրոնից և բարձրությունը ծովի

Բնակավայրի
հեռավորությունը
մարզկենտրոնից
12կմ

Բնակավայրի
բարձրությունը ծովի
մակերևույթից
11520 մ

Բնակլիմայական պայմանները փոփոխական են բարենպաստ գյուղատնտեսության
համար: Դաշտերը հիմնականում անջրտի են և բերքատվությունը կախված է տարվա
բարենպաստ լինելուց: Ձմեռը ցուրտ է երթևեկությունը:Ամառը զով է երբեմն էլ շոգ ու երաշտ:

1.2 ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Երազգավորս 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:
Երազգավորս համայնքի բնակչությունը 2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 1658
մարդ (աղյուսակ 2):
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Աղյուսակ2. Համայնքի բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները
(01.01.2016 թ. դրությամբ)
Հ/հ

Բնակավայրի անվանումը

1.

ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ

Մշտական
բնակչության
թվաքանակը
1658

Մշտական
տնայինտնտեսություն
ների թվաքանակը
368

Առկա
տնայինտնտեսություն
ների թվաքանակը
310

Համայնքի առկա բնակչության թիվը կազմումէ 1658 մարդ, այդ թվում տղամարդիկ՝828 և
կանայք՝830:Երազգավորս համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը
ներկայացված է աղյուսակ 3-ում:

Հ/հ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ցուցանիշները

Առկա բնակչության թիվը,
այդթվում`
Տղամարդիկ
Կանայք
0-4 տարեկան
5-6 տարեկան
7-17 տարեկան
18-63 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

Ընդամենը
համայնք

Աղյուսակ3. Համայնքի առկա բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները
(01.01.2016 թ. դրությամբ)

1658
828
830
90
46
161
1197
164
198
150
0
10
1
0
2
48
4
998
998
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ընտանեկան նպաստների
պետական համակարգում
գրանցված ընտանիքների
թիվը
Արցախյան պատերազմում
զոհվածների ընտանիքների
թիվը
Բնակարանի կարիքավոր
ընտանիքների թիվը, այդթ
վում`
Անօթևան ընտանիքներ
Բնակարանային պայմանների
բարելավման կարիք ունեցող
ընտանիքների թիվը
Արտագնա աշխատանքի
մեկնող ունեցող տնային
տնտեսությունների թիվը
Արտագնա (սեզոնային)
աշխատանքի մեկնողների
թիվը

55

0

0
0
30

98

156

1.3 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
Երազգավորս համայնքում տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են
ընտրությունների
արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությունները` համայնքի
ղեկավարն ու համայնքի ներկայացուցչական մարմինը` ավագանինիներ7 անդամներով :
Երազգավորս համայնքի աշխատակազմը բաղկացած է10 աշխատակցից:
Համայնքապետարանն ունի վարչական շենք, որը գտնվում է Երազգավորս
համայնքում:: Շենքի ընդհանուր վիճակը բավարար է, աշխատակազմի համար պայմանները
նորմալ են: Համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը հաստատվել է համայնքի ավագանու
2016 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 20 որոշմամբ և
համայնքի աշխատակազմի
աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը
հաստատվել են համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի23-ի թիվ 21 որոշմամբ
(աղյուսակ4):
Աղյուսակ 4.Երազգավորս համայնքի աշխատակազմը
Հ/հ

1.
2.
3.

Պաշտոնի անվանումը
Հաստիքների
Հաստիքային
(համայնքային ծառայության պաշտոնների մասով
քանակը
միավորը
նաև՝ծածկագիրը)
ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
Համայնքի ղեկավար
1
1
Համայնքի ղեկավարի տեղակալ
1
1
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
Աշխատակազմի քարտուղար (1.2-1)
1
1

Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ

1

1

Պաշտոնային
դրույքաչափը
(ՀՀ դրամ)
200000
110400
130600

116000
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4.

Առաջատար մասնագետ հաշվապահ (3.1-1)

2

2

230800

5.

1-ին կարգի մասնագետ

1

1

114000

6.

Համակարգչային օպերատոր

1

1

114000

8

Գրադարանավար

1

1

84500

9

Հավաքարար

1

1

71428

10
Ընդամենը

Գծապատկեր
կառուցվածքը:

10

1-ում

ներկայացված

է

Երազգավորս

1171728

համայնքի

աշխատակազմի

9

1.4ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ

Երազգավորս համայնքի սեփականությունն
համարվող գույքը, որի ցանկը
սահմանվել է ՀՀ կառավարության 14.03.1997թ. թիվ 51 որոշմամբ:
Համայնքի սոցիալ-տնտեսական յուրաքանչյուր ենթակառուցվածքի վիճակի
գնահատումը կատարվել է՝ օգտագործելով Ներդիր 1-ում բերված գնահատման
չափանիշները (գնահատականները):
Ներդիր 1. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքի վիճակի
գնահատականներ
ա) գերազանց, եթե ենթակառուցվածքը վերջերս է կառուցվել կամ վերանորոգվել,
գործում է անխափան.
բ) լավ, եթե ենթակառուցվածքն իր շահագործմանը խոչընդոտող լուրջ թերություններ
չունի.
գ) բավարար, եթե ենթակառուցվածքը դեռևս գործում է, բայց արդեն կապիտալ
նորոգման կարիք ունի.
դ) վատ, եթե ենթակառուցվածքը գործում է ամենացածր արտադրողականությամբ կամ
բոլորովին չի գործում.
ե) շատ վատ, եթե ենթակառուցվածքը քայքայված է, այն պետք է քանդել կամ
փոխարինել ուրիշով:

Հավելված 2-ում բերված է 21.12.2016թ. դրությամբ համայնքի սեփականություն
համարվող գույքի ցանկը և վիճակը:
Հավելված 3-ում ամփոփ ձևով ներկայացված է համայնքի սոցիալ-տնտեսական
հիմնական ենթակառուցվածքների առկայությունը և ընդհանուր վիճակը:

1.4 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Երազգավորս համայնքի վարչական տարածքում գործող ոչ համայնքային
ենթակայության կազմակերպությունները
ներկայացված են հավելված 4-ում: Նշված
կազմակերպությունների հետ ՏԻՄ-երի համագործակցությամբ արվում է ամեն հնարավորը
տվյալ ոլորտներում ծառայությունների արդիականացման և արդյունավետության
բարձրացման նպատակով:

1.5 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Երազգավորս համայնքում աղբահանություն իրականացվում է: Շաբաթը մեկ անգամ
կենցազային աղբը տեղափոխվումէ գյումրի քաղաքի աղբատեղի::ՈԻստի անհրաժեշտությու
կա պայմանավորվածություն ձեռք բերել համապատասխան կազմակերպություննեի հետ
աղբահանությունը կազմակերպել շաբաթը երկու անգամ:
Համայնքի տարածքում գիշերային (արտաքին) լուսավորության ցանցը գործում է:
Համայնքի լուսավորությունն առաջնային կարևորության հարցերից է և գտնվում է լավ
վիճակում
Խմելու ջրի մատակարարումը լավ է:
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Բնակավայրի բնակելի տները կառուցվելեն 1978-1984 թվականներինԵրաղգավորսի
տնամերձ հողամասերի չափը 1200 քմ է: Բնակավայրի ջրամատակարարումը կատարվում
է օրական 24 ժամյա ռեժիմով: Խողովակաշարի ներքին ցանցը գտնվում է վատ վիճակում և
չի կարող դիմակայել մեծ ճնշմանը:
Երազգավորս համյնքը գազաֆիկացված չէ:

1.6 ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
Համայնքում բնակելի տները հիմնականում առանձնատներ են, որոնց թիվը կազմում է
382:
Հովունի համայնքում բնակֆոնդի վիճակը, ընդհանուր առմամբ, գնահատվում է
բավարար:Հովունի համայնքում կառուցված առանձնատները հիմնականում 1965-1975ականների կառույցներ են՝ պարբերաբար վերանորոգումներով գտնվում են լավ վիճակում:
Աղյուսակ 5. Համայնքի բնակելի առանձնատների թիվը
Հ
Բնակավայրի
/
անվանումը
հ
1. Երազգավորս

Բնակելի առանձնատների
ընդհանուր
թիվը
մակերեսը
382
29796

1.7 ՀՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 971.9հա, որից գյուղատնտեսական
նշանակության հողերը կազմում են 412.19հա,որից՝ սեփականաշնորհված/վարելահող/
255.48հա,տնամերձ հողատեսք՝ 57.1հա; բնակավայրերի հողերը՝ 77.29հա,արոտավայր՝
/գյուղամերձ/
72.68հա,
,ճանապարհների
տակ
գտնվող
տարածք՝2.12հա,կրթական,առողջապահական և արտադրական նպատակով ղբաղեցրած
տարածքներ՝1.8հա,համայնքի սեփականությունը հանդիսացող պահուստային ֆոնդի
հողեր՝125հա:
1991 թվականին հանրապետությունում իրականացված հողի սեփականաշնորհման
ժամանակ համայնքում սեփականաշնորհված հողերի մեկ հողաբաժնի չափն ներկայացված
է աղյուսակ 12-ում:
Աղյուսակ 6. Համայնքի սեփականաշնորհված հողերի մեկ հողաբաժնի չափը
Հ/հ
1.

Բնակավայրի
անվանումը
Երազգավորս

Մեկ հողաբաժնի
չափը
0.36 հա

Համայնքի հողային հաշվեկշիռն ներկայացված է հավելված 5-ում:

1.8 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքի սեփականաշնորհված և վարձակալությամբ տրված վարելահողերում
ցանվում են հացահատիկային մշակբույսեր՝ ցորեն, գարի և այլ կուլտուրաներ:Հաճախակի
տեղացած կարկուտների պատճառով եկամուտներ քիչ են ստանում: Սակայն այս երկու
ոլորտները ներկայումս ունեն միջին զարգացվածության տեմպ, որը պայմանավորված է
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ոլորտների ցածր կապիտալացման աստիճանով ու վերամշակման տեխնոլոգիաների
բացակայությամբ:
Համայնքաբնակները զբաղվում են նաև անասնապահությամբ, սակայն խոշոր
ֆերմերային տնտեսություններ չկան: Հիմնականում յուրաքանչյուր տնտեսություն իր
արտադրանքը սպառում է իր տնտեսության ներսում:
Համայնքաբնակների զգալի մասը զբաղվում է մեղվաբուծությամբ, սակայն տարիների
կտրվածքով մեղվի համար եղանակային պայմանները լավ են լինում մեկ ընդմեջ:
Համայնքաբնակները
իրենց
տնամերձ
հաղամասերում
աճեցնում
են
բանջարաբոստանային կուլտուրաներ և ոռոգվում է համայնքի ոռոգելի տարածքի ընդամենը
20%-ը:Երազգավորս համայնքում ոռոգման ջուրը սպասարկվում է Շիրակի ՋՕԸ-ի կողմից,
Հավելված 6-ում
վերաբերյալ տվյալներն:

ներկայացված

է

համայնքում

առկա

անասնագլխաքանակի

1.9 ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքում շրջակա բնական միջավայրի պահպանության առումով առաջնային
խնդիր է համայնքի սանմաքրումը:
Համայնքում բնության և շրջակա բնական միջավայրի պահպանության բնագավառում
անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝
համայնքի փողոցներում իրականացնել ծառատունկ,
ավելացնել համայնքի կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքները,
ներգրավել համայնքի բնակչությանը բնապահպանական խնդիրների լուծման
գործընթացում՝
հասարակական
կազմակերպությունների
հետ
համատեղ
պարբերաբար անցկացվող
սեմինարների, դասընթացների, տեսագովազդների,
ցուցանակների և հանրային իրազեկման այլ միջոցներով:

1.10

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Երազգավորս համայնքը ունի 12 կմ երկարությամբ փողոցներ (ներհամայնքային
ճանապարհներ):Փողոցները գտնվում են անբարեկարգ վիճակում: Ճանապարհները
հիմնականում եղել են ասֆալտապատ, սակայն տարիների ընթացքում այն համարյա լիովին
քայքայվել է:
Համայքում տեղադրված կանգառները մեկն է , անհրաժեշտ է տեղադրել ևս հինգը:
Համայնքի
ներհամայնքային փողոցների և համայնքային սեփականություն
հանդիսացող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տվյալները՝ ներկայացված է
հավելված 2-ում: Համայնքաբնակների սեփականությունը հանդիսացող տրանսպորտային
միջոցների նկարագիրն ու քանակները ներկայացված են հավելված7-ում:

1.11

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Երազգավորս համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի
կողմից: Համայնքում գործում են հանրային սննդի երկու խանութներ,
Համայնքում չկան գործող ոչ կառավարական կազմակերպություններ (ՀԿ-ներ,
հիմնադրամներ, քաղաքական կուսակցություններ և այլն):
Համայնքի տարածքում
առևտրային
կազմակերպությունների տվյալները
ներկայացված են հավելված 8-ում՝

1.12

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Երազգավորս համայնքում գործում է հանրակրթական միջնակարգ 1 դպրոց, որը
նորոգման կարիք ունի:
Համայնքում գործում է 1
նախակրթարան, որը գտնվում է դպրոցի շենքում
,վերանորոգված է:
Աղյուսակ 13-ում ներկայացված է վերը նշված ուսումնական հաստատության
աշխատողների և ուսուցանվող երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Հ/հ

1.
2.

1.13

7. Երազգավորս համայնքի հանրակրթական
նախակրթարանի վերաբերյալ ցուցանիշներ:

Ցուցանիշները

Դպրոցի աշխատողների թիվը, որից՝
Մանկավարժներ
Աշակերտների թիվը

միջնակարգ

դպրոցի,

Ընդամենը
համայնքում

Աղյուսակ

33
27
148

ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Համայնքային պատկանելիության մշակույթի տան շենքը անմխիթար վիճակում
է:Անհրաժեշտ է ստեղծել համապատասխան պայմաններ երիտասարդների՝ ազատ
ժամանցը կազմակերպելու համար:

1.14

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ

Երազգավորս համայնքում առողջապահության,ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
գործունեությունը կազմակերպվում է հետևյալ հաստատությունների միջոցով:
1.Երազգավորսի բուժ կետ
Համայնքում գործում է բուժ. կետ,որտեղ աշխատում են երկու բուժքույր:Բուժ. Կետը
տեղավորված է համայնքապետարանի շենքում և ունի վերանորոգման կարիք:
2.Երազգավորսի միջնակարգ դպրոց
Երազգավորսի միջնակարգ դպրոցը կառուցվել է 2000 թվականին,նախատեսված է 250
աշակերտի համար շենքը ունի նորոգման կարիք և գույքի թարմացման կարիք:
3.Երազգավորսի մշակույթի տուն
Երազգավորսի մշակույթի տունը կիսաքանդ վիճակում է վերանորոգման համար
անհրաժեշտ է մոտ հարյուր միլիոն դրամ:
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Սպորտը առավել զարգացնելու համար համայնքին անհրաժեշտ է ունենալ մեծ
սպորտային կոմպլեքս: Համայնքի տարածքում սպորտ դահլիճ առկա է միայն դպրոցում,
սակայն պակասում է համապատասխան գույքը:Համայնքը ունի բացօթյա մարզադաշտ,որը
ունի բարեկարգման կարիք:

1.15 ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐ, ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ, ԲԱԿԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ
Համայնքում կառուցվել է հուշապուրակ: ՈՒնի կանաչապատման և խաղերի
համալրման կարիք:

1.16

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Քանի որ համայնքի տարածքում չկան գործող արտադրամասեր, ուստի բնակչության
աշխատանքի տեղավորվելու և աշխատելու հույսը մնում է միայն՝ համայնքապետարանում,
դպրոցում, երիտասարդների համար
զորամասերում պայմանագրային հիմունքներով
աշխատատեղերում աշխատելու հնարավորությունը:
Համայնքապետարանը ևս հնարավորությունների շրջանակներում օգնություն է
ցուցբերում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին:
Աղյուսակ 14-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.

1.17

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 8.Հովունի համայնքի աշխատունակների և գործազուրկների, նպաստառու
ընտանիքների, հաշմանդամների և ծնողազուրկ ու հաշմանդամ երեխաների
վերաբերյալ ցուցանիշները

15
1
31
3
20
15
11
9

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ

Համայնքապետարանում և բնակավայրի կենտրոնական հատվածում տեղադրված է
տեղեկատվական ցուցատախտակներ, որոնց միջոցով ապահովվում է համայնքի
ղեկավարի և ավագանու կայացրած որոշումների հրապարակայնությունը:
Համայնքի ավագանին.
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25.05.2016թ. N 12-Ն որոշմամբ հաստատել է «Համայնքի ղեկավարին կից
խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը»
 25.05.2016թ. N 10-Նորոշմամբ հաստատելէ«Համայնքում հանրային բաց լսումների
և(կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը»
 25.05.2016թ.
N
11-Ն
որոշմամբ
հաստատել
է
«Համայնքում
տեղական
ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը»:
Ավագանին 26.12.2016թ. N 21-Ա որոշմամբ հաստատել է համայնքի ղեկավարին կից
համայնքի
զարգացման
հնգամյա
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 7հոգուց:
Ստորև ներկայացվում է հաստատված խորհրդակցական մարմնի կազմը.
1) Արտաշես Մխիթարյան- Երազգավորս համայնքի ղեկավար, ԽՄնախագահ
2) Գրիգոր Գրիգորյան –Երազգավորսհամայնքի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար,
ԽՄքարտուղար
3) Արամ Մխիթարյան- Երազգավորս համայնքի ավագանու անդամ, ԽՄանդամ (դիմումի
համաձայն)
4) Համբարձում
Գրիգորյան
-Երազգավորս
համայնքի
ավագանու
անդամ,
ԽՄանդամ (դիմումիհամաձայն)
5) Կարեն Հլղաթյան –Երազգավորս համայնքի բնակիչ , ԽՄանդամ (դիմումիհամաձայն)

1.18

ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Արտակարգ
իրավիճակների
առաջացման
դեպքում
քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային
իշխանության կողմից պարտադիր կատարվող գործառույթ: Համայնքային իշխանության
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:
Երազգավորսհամայնքի քաղպաշտպանության շտաբի պետն ի պաշտոնե համարվում
է համայնքապետը, որի անմիջական հանձնարարությամբ գործում են քաղպաշտպանության
շտաբի առանձին ծառայությունները` ծառայությունների պետի համակարգմամբ:
Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացան
գործում բնակչության էվակուացման համար մշակված է պլան, համապատասխանորի,
բնակելի,
մյուս շենքերի ու շինությունների համար նախատեսված է հարմարավետ
մոտեցումներով աշխատանքների տարման կոմունիկացիոն սխեմաներ:

1.19

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ

Համայնքի իրավիճակի բնութագրման և գնահատման ընդհանուր և ոլորտային
հիմնական ցուցանիշները ներկայացված են հավելված 1-ում:
20

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
Համայնքի իրավիճակի վերլուծության արդյունքում վեր են հանվել մի շարք
հիմնահարցեր, որոնք ամփոփ կերպով ներկայացված են ստորև.
 Ոռոգման համակարգի անբավարար վիճակ
 Համայնքի խնդիրների լուծման գործընթացում բնակչության ներգրավվածության ցածր
մակարդակ
 Գյուղմթերքների իրացման դժվարություններ
 Աղբահանության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների բացակայություն
 Համայնքում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման անհրաժեշտություն
 Հովունու վարչական նստավայերում շենքային և գույքային անբավարար պայմաններ
 Հովունու միջնակարգ դպրոցում շենքային և գույքային անբավարար պայմաններ
 Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբի սենյակի
նորոգման և նոր գույքով համալրման անհրաժեշտություն
 Խմելու ջրի ներհամայնքային ցանցի հիմնանորոգման անհրաժեշտություն
 Ոռոգման
ջրի
արտաքին
և
ներհամայնքային
ցանցերի
վերանորոգման
անհրաժեշտություն
 Ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների անբարեկարգ վիճակ (բոլոր
բնակավայրերում)
 Ներհամայնքային
փողոցների
գիշերային
լուսավորվածության
ընդլայնման
անհրաժեշտություն
 Արոտավայրերում ջրելատեղերի (ջրախմոցեր և խողովակաշար) վերանորոգման և
կառուցման, անասնապահի տնակների կառուցման անհրաժեշտւթյուն
 Դաշտավարության բնագավառում գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման անհրաժեշտություն
 Համայնքում մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանման և
ընդլայնման անհրաժեշտություն
 Համայնքի
երեխաների
և
երիտասարդների
գիտելիքների
(ժամանակակից
տեխնոլոգիաներ) բարձրացման անհրաժեշտություն

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԹՀՎ-ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝
 24 ժամյա ջրամատակարարում
 ինքնքհոս ջրի առկայությունը
 Կապի հասանելիությունը
 Տրանսպորտի առկայությունը

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի թույլ կողմերն են՝
 Ազգաբնակչության
սոցիալ-տնտեսականպայմանների
աշխատատեղերի բացակայություն
 Գյուղ տեխնիկայի մաշվածությունը և անբավարար քանակը

ցածր

մակարդակ

և
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Միջհամայնքային ճանապարհների անմխիթար վիճակ
Ներհամայնքային ճանապարհների անմխիթար վիճակ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝
 Նպաստել համայնքի ավագանու ինստիտուտի կայացմանը,որի շնորհիվ կուժեղանա
համայնքի ներքին
վերահսկողության համակարգը և,արդյունքում,կբարձրանա
համայնքի ընդհանուր կառավարման արդյունաբերությունը:
 Համայնքում ստեղծել լուրջ նախադրյալներ
և
նպաստավոր պայմաններ
ժողովրդագրական
աճի,սոցիալ-տնտեսական և տեղական ժողովրդավարության
զարգացման
համար՝հիմնելով նոր աշխատատեղեր,ավելացնելով
ընտանիքների
եկամուտներիը
և
բարձրացնելով
բնակչության
ընդհանուր
կենսամակարդակը,հաղթահարելով աղքատությունը և կանխելով արտագաղթը
 Անասնապահության և դաշտավարության զարգացումը
ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ
Համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգներն են՝
 Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները (երկրաշարժ,
հեղեղումներ, կարկտահարություն)
 Գործազրկության մակարդակի աճը
 Արտագաղթը, հատկապես երիտասարդների շրջանում

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Երազգավորսի 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 2000 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:
Երազգավորս համայնքում աշխատատեղերի մեծ քանակ կարելի է ակնկալել բնական
ռեսուրսների, հիմնականում հումքային, գյուղատնտեսության հնարավորությունները
ռացիոնալ օգտագործելով:
Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման
գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության,
քաղաքացիական հասարակության և գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես
նաև համագործակցությունը պետության և դոնոր կազմակերպությունների հետ:

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



Երազգավորս համայնքը որդեգրել է հետևյալ ռազմավարությունը՝
Միրհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում
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Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով
համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների,
տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ
քաղաքականություններ
Մշակույթի տան շենքի վերանորոգումը
Խթանել դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական
կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ
հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալտնտեսական զարգացմանը
Նպաստել համայնքում աշխատատեղերի ստեղծմանը՝ ռացիոնալ օգտագործելով
բնական ռեսուրսները, զարգացնելով գյուղատնտեսությունը
Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը՝ ընդլայնելով մատուցվող հանրային
ծառայությունների որակն ու շրջանակը
Համայնքի զարգացման 2017-2021թթ. հնգամյա ծրագրի հիմնական նպատակններն են՝
Ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներհամայնքային ճանապարհ և փողոցներ
Բարելավել համայնքապետարանի աշխատակազմի նստավայրի շենքային և գույքային
պայմանները
Ունենալ մաքուր շրջակա միջավայրով համայնք՝ չխախտելով բնության և շրջակա
միջավայրի սանիտարահիգենիկ վիճակը, խուսափել հիվանդություններից և
համաճարակներից
Համայնքը դարձնել ավելի հետաքրքիր, հրապուրիչ և հարմարավետ
Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը
Ունենալ բարեկարգ և մարմնամարզական գործիքներով հագեցած գործող սպորտային
դահլիչ
Ստեղծել համայնքում հանդիսություններ կազմակերպելու բավարար պայմաններ
Արդյունավետ օգտագործել ոռոգման ջրի պաշարները
Նպաստել գյուղատնտեսական աշխատանքների հեշտացմանը՝ ունենալով հարթեցված
դաշտամիջյան ճանապարհներ

3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ)
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻ Ն
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

2017-2021թ.թ. ընթացքում համայնքի ՏԻՄ-երը նախատեսում են լայնորեն
համագործակցել պետական կառավարման մարմինների, միջազգային և տեղական
կազմակերպությունների հետ:
Համայնքում
նախատեսվում

պետության
է

սերտ

կողմից

ներդրումներ

համագործակցություն

ՀՀ

ապահովելու
Շիրակի

նպատակով,

մարզպետարանի

կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ: Որպես պետական
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կառավարման

մարմինների

հետ

համայնքի

համագործակցության

հիմնական

ուղղություններ, 2017-2021թթ.-ին նախատեսվում են հետևյալ հանրապետական և
մարզային ծրագրերն ու միջոցառումները՝

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

Հավելված 9-ում ներկայացված են նշյալ ծրագրերի առանձին ձևակերպումներն՝ըստ
ոլորտային ծրագրի օրինակելի ձևի:նայել ևհանել 9 հավելվածը

4. 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.՝ 75.7 մասը (2017թ.՝ 74.1%, 2018թ %, 2019թ.՝ 74.4.՝ 76.5%,) ձևավորվում են
պետական բյուջեից համայնքներին տրամադրվող ֆինանական %, 2021թ համահարթեցման
դոտացիաների հաշվին(աղյուսակ 15):
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 հաշվին:
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Աղյուսակ 9. Համայնքի 2014-2015թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2016-2020թթ.
բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը
հազար դրամ

Հ/հ

Մուտքերի անվանումը

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ`
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)*
I.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2
2.1

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

2015թ.

2016թ.

2017թ.

2018թ.

2019թ.

փաստ
.

նախ.

կանխ.

կանխ.

կանխ.

31480.4

33861.8

33920.1

33930.1

33945.4

13341.8

15747.5

15642.5

14167.6

5821.2

6182.5

5340.4

3361.1

3645.5

78.4

2014թ
կանխ

2020թ.
կանխ.

2021թ
կանխ

33950

33964.4

33980.1

14876.0

15619.8

16400.8

17220.8

4995.6

5245.4

5507.7

7583.1

7962.255

4229.3

4230

4240

4245

4250

4255

78.4

78.4

78.4

78.4

78.4

78.4

78.4

1676.6

1682.7

1672.2

3219.0

1664.8

1664.8

1664.8

1664.8

3358.4

3642.9

4151.3

4142.4

4145

4150

4155

4160

30

30

30

40

40

40

40

40

27487.7

27486.0

27708.2

27708.2

27708.2

27708.2

27708.2

27708.2
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2.2

2.3

ա)

բ)

գ)

դ)

2.4

ա)

բ)

3
3.1
3.2
3.3

Կապիտալ արտաքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Ընթացիկ ներքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Պետական բյուջեից
ֆինանսական
համահարթեցման
սկզբունքով տրամադրվող
դոտացիաներ
Պետական բյուջեից
տրամադրվող այլ
դոտացիաներ
Պետական բյուջեից
տրամադրվող նպատակային
հատկացումներ
(սուբվենցիաներ)
ՀՀ այլ համայնքների
բյուջեներից ընթացիկ
ծախսերի ֆինանսավորման
նպատակով ստացվող
պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Կապիտալ ներքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Պետական բյուջեից կապիտալ
ծախսերի ֆինանսավորման
նպատակային
հատկացումներ
(սուբվենցիաներ)
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

27487.7

27486.0

27708.2

27708.2

27708.2

27708.2

27708.2

27708.2
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3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

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
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

187.1

187.1

187.1

192.1

192.1

192.1

192.1

192.1
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եկամուտներ
II.

1

2
3
4

III.

Ա.
1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

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
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
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2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

Բ.
1
1.1

1.2

1.3

-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
-հիմնական գումարի մարում
Վարկեր
-վարկերի ստացում
-ստացված վարկերի
հիմնական գումարի մարում
Փոխատվություններ
-փոխատվությունների
ստացում
-ստացված
փոխատվությունների
գումարի մարում
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*)Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային
ընդհանուր եկամուտների մեջ

5. 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, ՀԶԾ-ի կառավարման կողմից քննարկվել և որոշվել է
առաջարկվող ծրագրերի ցանկը (աղյուսակ16)՝ընդգրկելու համայնքի 2017-2021թթ.ՀԶԾում:Այդ ծրագրերի իրականացումը խիստ կարևոր նշանակություն ունի բնակչության
բարեկեցությունը և համայնքի համալիր ու առաջանցիկ զարգացուը ապահովելու համար:

Աղյուսակ10.1 Պարտադիր իրականացվող ծրագրերի ցանկ
Հ/հ

Բնակավայրի անվանումը

Ծրագրիանվանումը

Ծրագրի ընդհանուր
արժեքը
(հազ. դրամ)

ՏԻՄ-երի լիազորություններ

1

Երազգավորս

Համայնքի աշխատակազմի պահպամում

Բնակչությանը սոցիալական օգնության
տրամադրում

2

որից՝
2017թ1լրացնել
2018թ.՝
2019թ.՝
2020թ.՝
2021թ.՝
, որից՝
2017թ.՝2
2018թ.՝
2019թ.՝
2020թ.՝
2021թ.՝

Աղյուսակ 10.2 ՀԶԾ-ում ընդգրկելու համար Երազգավորս համայնքի կողմից առաջարկվող
ծրագրերի ցանկ

Հ/հ

Բնակավայրի
անվա-նումը

Ծրագրիանվանումը

Ծրագրի
ընդհանուր
արժեքը
(հազ. դրամ)

1

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա ծախսը հաշվարկվել է՝ հիմք ընդունելով նախորդ տարվա ծախսի գումարը և
ավելացնելով 5 %-ի չափով (գների, աշխատավարձի նվազագույն մակարդակի և այլնի հնարավոր
բարձրացումների հետևանքով առաջացող լրացուցիչ ծախսերը ներառելու համար)
2
Յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա ծախսը հաշվարկվել է՝ հիմք ընդունելով նախորդ տարվա ծախսի գումարը և
ավելացնելով 250.0 հազար դրամ գումարի չափով
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ՏԻՄ-երի լիազորություններ
1
2
3

Երազգավորս

Երազգավորս համայնքի ներհամայնքային ու միջհամայնքային
ճանապարհների սպասարկում .կանոնավոր աղբահանություն
Համայնքապետարանի գույքի և տեխնիկայի համալրում
Երազգավորս համայնքի արոտների կառավարման և
անասնապահության զարգացման պլան

5000.0
800.0
800.0

4
5
6

Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում
Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում

5000.0
300.0

7

Մշակույթի տան շենքի մասնակի վերանորոգում /2 սենյակ/

500.0

Խախահրապարակի վերանորոգում
Աղբավայրերում աղբակույտերի ծածկում հողով` շրջակա
միջավայրի սանիտարական վիճակը չխախտելու համար
Մեծահասակների խաղասենյակի վերանորոգում

550.0

8
9
10
11

300.0
200.0

Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում
Ըստ բնակավայրի ծրագրերի ցանկը սահմանելուց հետո դրանք գնահատվել են ըստ
առաջնահերթության՝ հիմք ընդունելով հետևյալ չափորոշիչները.
 Իրատեսականություն
 Հրատապություն
Ըստ սահմանված չափորոշիչների ծրագրերը գնահատվել են առավելագույնը 10
բալանոց սանդղակով: Գնահատականները ներկայացված են աղյուսակ 11-ում:

Բնակավայրի անվանումը

Ծրագրի
անվանումը

Ծրագրի
ընդհանուր
արժեքը

Գնահատման
չափանիշներ (0-10
բալ)

առաջնահ
երթույունը

Հ/հ

Ընդամենը
(բալ)
Ծրագրի

Աղյուսակ 11. Պարտադիր իրականացվող ծրագրեր
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Երազգավորս

2

3

Համայնքի
աշխատակազմի
պահպանում
Բնակչությանը
սոցիալական
օգնության
տրամադրում
Համայնքում
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրմքն
ծառայությունների
ստեղծում

Հրատապություն

1

Իրատեսականություն

(հազ. դրամ)

X

X

X

1

X

X

X

2

3
300.0

X

X

X

Աղյուսակ 12.Համայնքի ոլորտային ծրագրերի իրականացմանն ուղղվող գումարի բաշխումը
ըստ տարիների

1.

Երազգավորս

1658

Ընդամենը

1658

տեսակարար
կշիռը

Հ/հ

Բնակա
վայրի
անվանումը

թվաքանակը
(մարդ)

Մշտական
բնակչության

Ֆինանսական միջոցների բաշխումը
Ընդամենը
գումարը
(հազ.
դրամ)

տեսակ
արար
կշիռը

Այդ թվում՝ տեսակարար կշիռն ըստ
տարիների
2017թ.

2018թ.

2019թ.

2020թ.

2021թ.
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Բնակչությանը սոցիալական
օգնության տրամադրում
Ընդամենը

6

ընտանիք
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ԼՐԱՑՆ
ԵԼ

2017

2018

Ծրագրի ֆինանսավորման
աղբյուրները

2019

Համայնքի
բյուջե

աշխատող

2016

տարիների

2020

Պետ բյուջե,
այլ

2

Կառավարմա ն ապարատ ի
պահպանում

Չափի
միավորը

Ծրագրի կատարումն ըստ

Դոնոր
կազմակերպ
ություններ

1

Ծրագրիանվանումը

Ծրագրիարժեքը
(հազ. դրամ)

Հ/հ

Ծրագրի
քանակական
ծավալը

Աղյուսակ 13. Համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիր(Պարտադիր իրականացվող ծրագրերի ցանկ)

-

-

-

0.0

Աղբավայրերում
աղբակույտերի
ծածկում հողով` շրջակա
1
Երազգավորս
միջավայրի
սանիտարական վիճակը
չխախտելո ւհամար
Ներհամայնքային
2
ճանապարհների
բարեկարգում
Խաղահրապարակի
3
վերանորոգում
Վարչական շենքի
հարակից տարածք ի
4
բարեկարգում և
կառուցապատում
Ընդամենը Երազգավորս համայնքուի ծրագրերը

2018

2019

2020

2021

-

Պետ
բյուջե

-

--

-

-

-

-

-

-

քմ

300.0

-

-

-

-

կմ

5000.0

-

-

-

-

քմ

450.0

-

-

քմ

150.0

-

-

-

Պետ բյուջե, այլ

2017

Դոնոր
կազմակերպությու
ններ

Ծրագրի ֆինանսավորման
աղբյուրները

Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների

Համայնքի բյուջե

Ծրագրի արժեքը (հազ.
դրամ)

Ծրագրի քանակական
ծավալը

Ծրագրիանվանումը

Չափի միավորը

Հ/հ

Իրականացման վայրը
(բնակավայրը)

Աղյուսակ 14. Համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիր

-

6. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂԳՈՒՅՔԻ (ՇԵՆՔԵՐԻ,
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼՆ) ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
(ՕՏԱՐՄԱՆ,ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ) ԾՐԱԳԻՐԸ
Համայնքի
սեփականություն
համարվող
գույքի
(այդ
թվում՝
հողերի)
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 2017-2021 թթ. ընթացքում համայնքը չունի օտարման
ենթակա որևէ շենք կամ շինություն: Առկա են միայն համայնքի սեփականությունը համարվող
հողերի վարձակալության տրամադրել աճուրդային եղանակով: (աղյուսակ 23):
Աղյուսակ 15. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շենքերի, շինությունների,
հողամասերի և այլն) կառավարման (օտարման, վարձակալության տրամադրման)
ծրագիրը, 2017-2021թթ.

Հ/հ

Գույ
քի
անվա
նումը

1.

Արոտ
Երազգավորս
ներ

Հասցեն

Տարածքը/
մակերեսը
/ քանակը
(մ2/ հատ)

Վիճա
կի
գնահ
ատակ
անը

175.0 հա

բավարա
ր

2.

Վարել
ահողեր

հա

4.

Վարել
ահողեր

50.0 հա

Այլ
բնութագրի
չներ

2016 2017 2018 2019 2020

Համայնքայ
բավար
ին
ար
սեփականո
ւթյան
Համայնքայ
բավար
ին
ար
սեփականո
ւթյան

Ենթակաէ
օտարման,
վարձակալու
թյան
տրամադրմ
ան
Վարձակալո
ւթյուն

Վարձակալո
ւթյուն

Վարձակալո
ւթյուն

7. ՀԶԾ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ) ԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ
ՀԶԾ-ի իրականացումը
Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶԾում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և համայնքային ծրագրերն
են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան
աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում
(չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի
գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։
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ՀԶԾ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային
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 2017-2021թթ. ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և
ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիրը (աղյուսակ 21) ՝ համայնքի ոլորտային ծրագրերի
նկարագրերը,հավելված 11-ում ներկայացվում է ՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրերի իրականացման
տեղեկատվությունը՝ըստ ՏԻՄ-երի գործունեության առանձին ոլորտների:
ՀԶԾ-ի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը)
ՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶԾ-իև տարեկան բյուջեի
կառավարման գծով ԽՄ-ի կիսամյակը մեկ անգամ։
ՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների
աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:
Աղյուսակ 24-ում ներկայացված է ՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։
ՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով
ՀԶԾ-ի և
տարեկան
բյուջեի
կառավարման
գծով
ԽՄ-ն
կներկայացնի
համայնքի
ղեկավարին,վերջինս էլ օրենքով սահմանված կարգով այն կներկայացնի համայնքի
ավագանուն՝ ի գիտություն

ՀԶԾ-ի վերահսկումը
ՀԶԾ-ի վերահսկողությունը ապահովում է ՀԶԾ-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: ՀԶԾ-ի վերահսկողությունը ենթադրում է՝
 ՀԶԾ-ի մշակման, քննարկման և իրականացման ընթացակարգերի հստակ պահպանում,
 ոլորտային ծրագրերով առաջադրված խնդիրների կատարման արդյունքների ստուգում,
 ոլորտային ծրագրերի պահանջներից շեղումների պարզաբանում և պատճառների
բացահայտում,
 ՀԶԾ-ի ծրագրերի իրականացումից ստացված արդյունքների ամփոփում և համադրում
ծրագրերի նպատակների, խնդիրների և նախատեսված արդյունքների հետ:
ՀԶԾ-ի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝ ի
գիտություն:
ՀԶԾ-ի տարեկան գնահատումը
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ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան գնահատումը կատարում են համատեղ ՀԶԾ-ի և
տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն
հիմնվելով ՀԶԾ-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 ՀԶԾ-ի իրականացման
տարեկան հաշվետվության աշխատանքային քննարկումներ, այնուհետև՝ համայնքի կազմում
անցկացնում է ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի հանրային բաց
լսումներ և (կամ) քննարկումներ՝հատուկ ուշադրություն դարձնելով համայնքին վերաբերող
ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման հարցերին:
Համայնքում անցկացված հանրային քննարկումների արդյունքներով, ՀԶԾ-իև 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 ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության լրամշակված
նախագիծը և դրան կից փաստաթղթերը ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը
և որոշման կայացմանը:
ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի կազմման, քննարկման և
որոշման կայացման վերաբերյալ ընթացակարգերը նույնությամբ վերաբերում են նաև ՀԶԾ-ի
իրականացման հաշվետվության նախագծի կազմմանը, քննարկմանը և որոշման կայացմանը:
ՀԶԾ-ի վերանայումը
Հիմնվելով ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի
ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀԶԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում,
համայնքի ղեկավարը ՀԶԾ-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 ՀԶԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնք ի
ա
վագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության
առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:
ՀԶԾ-ի փոփոխություններըև (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո,
հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
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ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
ՀԶԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք հինգ տարիների գործունեության ուղեցույցը:
2017-2021թթ. ընթացքում ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու
համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական,
մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶԾ-ի իրագործումը
հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին,
որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶԾ-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:
ՀԶԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն
համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶԾ-ի ներքին վերահսկողության
արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝իգիտություն:
Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶԾ-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.ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

Հ/հ

1.
2.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ցուցանիշներ
Համայնքի վարչական
տարածքը
Բնակչության թիվը
Անհատական բնակելի
տների թիվը
Անհատական բնակելի
տների մակերեսը
Ոռոգման ցանցի
երկարությունը
Ոռոգելի տարածքի
մակերեսը
Միջհամայնքային
ճանապարհների
երկարությունը
Ներհամայնքային
փողոցների երկարությունը
Ներհամայնքային
փողոցների մակերեսը
Առևտրիև ծառայությունների
Օբյեկտների թիվը, այդ
թվում՝
առևտրի օբյեկտներ
Բնակարանի կարիքավոր
ընտանիք. թիվը
Բնակարանային
պայմանների բարելավման
կարիքավոր ընտանիքներ
Հանրակրթական
դպրոցների թիվը
Աշակերտների թիվը
Պոլիկլինիկաամբուլատորիաների թիվը
Կենսաթոշակառուների
թիվը
Հաշմանդամների թիվը
Արտագնա/սեզոնային/
աշխատանքի մեկնողների
թիվը
Ընտանեկան նպաստ
ստացող ընտանիքների թիվը
Սեփական եկամուտների
տեսակարար կշիռը

Չափիմ
իավոր

2020թ.
կանխ.

2021թ
.
կան
խ.

1135.8

1135.8

709

710

719

130

130

130

130

2015թ.
փաստ.

2016թ.
փաստ.

2017թ.
Փաստ.

2018թ.
կանխ.

հա

1135.8

1135.8

1135.8

1135.8

մարդ

698

700

702

704

130

130

տուն

130

2019թ.
կանխ.
1135.8

հազ.քմ

42.0

42.0

42.0

42.0

42.0

42.0

42.0

կմ

16

16

16

16

16

16

16

հա

354

354

354

354

354

354

354

կմ

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

կմ

8

8

8

8

8

8

8

հատ

1

2

2

2

2

2

2

հատ

1

2

2

2

2

2

2

ընտ.

50

52

55

56

52

50

49

հատ

1

1

1

1

1

1

1

մարդ

57

56

56

64

71

76

79

հատ

1

1

1

1

1

1

1

մարդ

75

85

95

95

97

101

99

մարդ

29

29

31

31

31

31

31

մարդ

48

55

63

66

69

70

70

ընտ.

8

9

9

9

12

13

15

հազ.քմ

- // -

%
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

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

%

%

%

%

%

%
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻՑԱՆԿԸ ԵՎ
ՎԻՃԱԿԸ՝
Եազգավորս գյուղի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակի գնահատում
Հ/հ

Կառույց

Հասցե

1.

Մշակույթի տուն

1-ին փողոց 11

2.
3.
4.
5.

Հակակարկտային կայան
Դրենաժ
Ոռոգման ջրագիծ
Խմելու ջրի ջրագիծ

-

6.

Կոյուղագիծ

-

7.

Ներհամայնքային
ճանապարհներ

Կառուցմանտ
արեթիվ

Ծավալ

Ընդհանուրվիճ
ակիգնահատա
կան

1985թ.

300քմ

Շատ վատ

2012
1980
1980

-

բավարար

1980

-

շատ վատ

1982

-

վատ

վատ
վատ

8.

համայնքի
լուսավորության ցանց

2013

-

լավ

9.

Գերեզմանատուն

1926

-

բավարար

Նորոգման/վերականգնման/
փոխարինման կարիք

Այլնշումներ

Անհրաժեշտ է
հիմնանորոգել

հիմնանորոգում
հիմնանորոգում
օգտագործվում է մասամբ
անհրաժեշտէ կապիտալ
վերակառուցում
Անհրաժեշտություն կա
լուսատուները նորով
փոխարինելու
անհրաժեշտ է ջուր քաշել
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Աշխատակազմի
վարչական շենք
Ներհամայնքային
փողոցներ
Միջհամայնքային
ճանապարհներ
Ոռոգման համակարգ
Աղբավայր
Աղբատար մեքենա
Ջրամատակարարման
համակարգ
Ջրահեռացման համակարգ
Փողոցների լուսավորման
համակարգ
Բուժկետ, ամբուլատորիա
Մարզադպրոց
Գրադարան
Մշակույթի տուն/կենտրոն,
ակումբ

Վիճակը

Ենթակառուցվածքի
անվանումը
Առկա

Հ/հ

Հովունի

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՃԱԿԸ

+

բավ

+

վատ

+

վատ

+
-

վատ
-

+

բավ

+

վատ

+

բավ

+
+

բավ.
վատ

+

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

Բնակավայրի
անվանումը

1.

Հովունի
Ընդամենը

Հանրակրթական դպրոցի
տեսակը
միջնակարգ

Առողջապահական հիմնարկի

անվանումը
Երազգավորսի
դպրոց ՊՈԱԿ
1

տեսակը

անվանումը

բուժկետ

Երազգավորսի բուժկետ

1

1

Փոստային
բաժանմունքի
առկայությունը

Այլ նշումներ

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 հողեր (հա)

Ընդամենը
համայնքում

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5.ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ

971.93
412.19
72.68
321.30
77.29
77.29

7.64
2.59
5
5.19
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8.
9.

Հատուկ նշանակության հողեր (հա)
Ջրային հողեր (հա)

13.05
449

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՆ

Հ/հ

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

Ցուցանիշները

Խոշորեղջերավորանասուններիգլխաքանակ
ը, որից`
Կովեր
Խոզերի գլխաքանակը
Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը
Ավանակների և ջորիների գլխաքանակը
Ձիերի գլխաքանակը
Հավերի և այլ թռչունների գլխաքանակը
Մեղվաընտանիքների քանակը

Ընդամենը
համայնքում

(01.01.2016 թ. դրությամբ)

676
361
545
163
1
2413
638

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ՝ՀԱՄԱՅՆՔԱԲՆԱԿՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐՆ ՈՒ ՔԱՆԱԿՆԵՐՆ
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1.
2.
3.
4.

5.

Ցուցանիշները

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

Ընդամենը
համայնքում

Հ/հ

196
12
1
3
2
1
2

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԵՎ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հ/հ

1.

Բնակավայրի
անվանումը

Երազգավորս

Արտադրական կազմակերպություններ

Առևտրային կազմակերպություններ

Ծառայություններ մատուցող
կազմակերպություններ

 2/երկու/սննդի և տնտեսական
ապրանքների խանութներ ու
վաչառակետեր
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9. ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԻ
Ծրագիր 01
Երազգավորս համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկմում, կանոնավոր աղբահանություն,
(Ծրագրի անվանումը)

Ճանապարհաշինություն, աղբահանություն, գյուղատնտեսություն
(Ոլորտի անվանումը)

Երազգավորսի

համայնքապետարան

(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝5 միլիոն դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
Ծառայությունների մատուցում

 Նորը

Ծրագրի հիմնավորումը
Համապատասխան տեխնիկա չունենալով համայնքի ճանապարները գտնվում են անմխիթար վիճակաում, որի
պատճառով շարքից դուրս են գալիս փոխադրամիջոցները: Համայնքում առկա է մոտ 2 հարյուր անձնական օգտագործման
ավտոմեքենաներ:

Ծրագրի նպատակները

1. Երազգավորս համայնքում ունենալ հեշտ անցանելի և բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհներ:
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Ծրագրի խնդիրները

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ
2.

Հ/հ
2.

Հ/հ
2.

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները
Իրականացնել համապատասխան
աղբամանների
տեղափոխման
/տեղադրման/ աշխատանքները

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները
Իրականացնել համապատասխան
աղբամանների
տեղափոխման
/տեղադրման/ աշխատանքները
Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները
Իրականացնել համապատասխան
աղբամանների
տեղափոխման
/տեղադրման/ աշխատանքները

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

2018թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

4

2019թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

4

2020թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
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Կենտրոնացված աղբահանության շնորհիվ կունենանք սանիտարահիգենիկ չափանիշներ ապահովող միջավայր:
Հավաքված աղբը, համայնքի սահմաններից հեռացնելով, տեղափոխել կենտրոնացված աղբավայր:
Ծրագրի բյուջեն3
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման
Հ/հ

1.

2.

3.

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

աղբյուրները

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
Համայնքի բյուջեի մուտքեր
- Վարչական բյուջե
- Ֆոնդային բյուջե
Արտաքին պաշտոնական
դրամաշնորհներ
- Այլ պետությունների համայնքներից
- Միջազգային կազմակերպություններից
Ներքինպաշտոնականդրամաշնորհներ
- Պետական բյուջեիցայլ դոտացիաներ
- Պետական բյուջեից նպատակային
հատկացումներ
- ՀՀայլ համայնքներից պաշտոն.
դրամաշնորհներ
Պետական բյուջեից վարկ
Առևտրային բանկից վարկ
Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից
Մասնավոր (բիզնես) հատվածի
երդրումներ
Բնակչության ներդրումներ
Այլ

2017

100.0
100.0

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

150.0
150.0

150.0
150.0

150.0
150.0

150.0
150.0

700.0
700.0

3

Մնացյալ ծրագրերի առանձին ձևակերպումների ժամանակ ծրագրի բյուջեն ներկայացնող աղյուսակների օրինակելի նմուշների դատարկ տողերը
հեռացվել են՝ տեքստի ծավալը կրճատելու նպատակով
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բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ
Ա.
1.
Բ.

Ծրագրիծախսերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Ընդհանուր բնույթի հանրային
ծառայություններ
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

2017
100.0
100.0

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
150.0 150.0
150.0
150.0
700.0
150.0
105.0
150.0
150.0
700.0

100.0

150.0

150.0

150.0

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական
Հ/հ

Ա.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Բ.

Ծրագրիծախսերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդթվում`
ԸՆԹԱՑԻԿԾԱԽՍԵՐ, այդթվում`
Աշխատանքի վարձատրություն,
Ծառայությունների և ապրանքների
ձեռքբերում
Տոկոսավճարներ
Սուբսիդիաներ
Դրամաշնորհներ
Սոցիալական նպաստներ և
կենսաթոշակներ
Այլ ծախսեր
ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐԻԳԾՈՎԾԱԽ
ՍԵՐ

2017

700.0
0.0

դասակարգման

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

100.0

150.0

150.0

150.0

150.0

700.0

100.0
54.0

150.0
100.0

150.0
100.0

150.0
100.0

150.0
100.0

700.0
454.0

30.0

40.0

30.0

40.0

30.0

170.0

16.0

20.0

10.0

20.0

10.0

76.0

Ծրագիր 02
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Երազգավորս համայնքի գերեզմանատան լուսավորության անցկացում
(Ծրագրի անվանումը)

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

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝400.0հազար դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
Նորը

Ծրագրի հիմնավորումը
Քանի որ Երազգավորս համայնքը ունի գիշերային լուսավություն անհրաժեշտ է որ գերեզմանատունը ունենա մի
քանի լուսատուներ:
Ծրագրի նպատակները
Նախատեսվում է նշված նպատակին հասնելու համար կառուցել 3 հատ լուսատուներ:
Ծրագրի խնդիրները
 Վերը նշված կառույցների կառուցում
 Աշխատանքների տեխնիկական վերահսկում
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը

Հ/հ

Ծրագրիիրականացմանքայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2017թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12
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1.
1.

2.

2.

Իրականացնել
համապատասխան
կառուցապատման
աշխատանքները
Վերահսկել
աշխատանքների
կատարումը

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Երազգավորս համայնքի գերեզմանատունը կլուսավորվի
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Հ/հ

1.

2.

Ծրագրիֆինանսավորմանաղբյուրները
ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
Համայնքիբյուջեիմուտքեր
- Վարչականբյուջե
- Ֆոնդայինբյուջե
Արտաք ինպաշտոնականդրամաշնորհներ
- Այլպետություններիհամայնքներից
- Միջազգայինկազմակերպություններից

2017
400
400
400

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
-

400.0
400.0
200.0

3.
Ներքի ն պաշտոնական դրամաշնորհներ

4.
5.
6.
7.
8.

-պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ
Պետականբյուջեիցվարկ
Առևտրայինբանկիցվարկ
Համայնքայինարժեթղթերիթողարկումից
Մասնավոր (բիզնես)
հատվածիներդրումներ
Բնակչության ներդրումներ

--
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9.

Այլ

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառականդասակարգման
Հ/հ

Ծրագրիծախսերը

Ա.
Բ.
1.

ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԻԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ
ՖՈՆԴԱՅԻՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ
Ընդհանուր բնույթի հանրային
ծառայություններ

2017
400
400

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
400.0
400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

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

Ա.
Բ.
1.1

Ծրագրիծախսերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԻԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդթվում`
ԸՆԹԱՑԻԿԾԱԽՍԵՐ
ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐԻԳԾՈՎԾ
ԱԽՍԵՐ, այդթվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Շենքեր և շինություններ, որից

- Շենքեր և շինությունների կառուցում

2017

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

400.0

0.0

0.0

0.0

-

400.0
0.0

400.0

400.0

Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից

- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10.ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐՆ
ԸՍՏ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԻ
Ծրագիր 03
Աղբավայրերում աղբակույտերի ծածկում հողով` շրջակա միջավայրի սանիտարական վիճակը չխախտելու համար
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
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(Ոլորտի անվանումը)

Երազգավորսի

համայնքապետարան

(Ծրագրերի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)



Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝ 300.0 հազար դրամ

Ծրագիր 01.Աղբավայրերում աղբակույտերի ծածկում հողով` շրջակա միջավայրի սանիտարական վիճակը չխախտելու
համար
Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
Ընթացիկ աշխատանքներ
Ծրագրերի հիմնավորումը
Ներկայումս Երազգավորս համայնքում հավաքված կենցաղային աղբը տեղակայվում է բնակավայրերին հարակից
ձորակներում, որն էլ պատճառում է բազմաթիվ տհաճություններ և հետագայում կարող է առաջացնել համաճարակներ:
Ուստի անհրաժեշտ է տեղակայված աղբը ծածկվի բուսական հողով, որն էլ հետագայում կվերածվի կանաչապատ
տարածքի:
Ծրագրերի նպատակները

1. Պահպանել Երազգավորս համայնքի բնության և շրջակա միջավայրի սանիտարահիգենիկ վիճակը, խուսափել
հիվանդություններից և համաճարակներից, ունենալով մաքուր շրջակա միջավայր՝ տարածաշրջանը դարձնել առավել
հետաքրքիր զբոսաշրջիկների համար:
Ծրագրերի խնդիրները
 Համայնքի տարածքում (առանց բնությանը վնասելու) գտնել բավարարաչափ բուսական հողի պաշարներ
 Աշխատանքներն իրականացնելու համար ձեռք բերել բավարարաչափ տրանսպորտային նյութեր (դիզ. վառելիք)
 Կազմակերպել բուսական հողի տեղափոխման և աղբակույտերի ծածկման աշխատանքները
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Ծրագրերի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

1

2

3

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

1

2

3

4

2017թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

Ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները
Ծրագրերի իրականացման արդյունքում կունենանք մաքուր և բարեկեցիկ շրջակա միջավայր, հնարավորություն
կստեղծվի խուսափել հիվանդություններից և համաճարակներից:
Ծրագրերի բյուջեն
ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները
Ծրագրերի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուր 300.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի
միջոցների հաշվին:
բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական
Հ/հ

Ծրագրերիծախսերը

Ա.

ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԵՐԻԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ

2017
300.0
300.0

դասակարգման

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
300.0
300.0
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5.
Բ.

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
ՖՈՆԴԱՅԻՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ

300.0

300.0

գ/ ծրագրերիծախսերն՝ըստծախսերիտնտեսագիտականդասակարգման
Հ/հ

Ծրագրերիծախսերը

Ա.

ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդթվում`
ԸՆԹԱՑԻԿԾԱԽՍԵՐ, այդթվում`

1.2

Բ.

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

2017

Ծառայությունների և ապրանքների
ձեռքբերում, որից
- Այլ տրանսպորտային ծախսեր
- Տրանսպորտային նյութեր
ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐԻԳԾՈՎԾԱԽՍ
ԵՐ

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

75.0
225.0

75.0
225.0

Ծրագիր 04
Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում /խճապատում/
(Ծրագրերի անվանումը)

Տնտեսական հարաբերություններ (ճանապարհաշինություն)
(Ոլորտի անվանումը)

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

Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝ 5000.0 հազար դրամ
Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը
Ընթացիկ աշխատանքներ
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Ծրագրերի հիմնավորումը
Երազգավորս համայնքում առկա 10 կմ ներհամայնքային ճանապարհները գտնվում են շատ անմխիթար
վիճակում:Ներհամայնքային ճանապարհների վատթար վիճակը խոչընդոտ է հանդիսանում նաև գյուղատնտեսական
աշխատանքները կատարելուց:
Ծրագրերի նպատակները

1. Համայնքում ունենալ հարթ և բարեկարգված ներհամայնքային ճանապարհներ՝ դրանով իսկ բարձրացնելով
բնակչության կենսամակարդակը:
Ծրագրերի խնդիրները
 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
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
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Ծրագրերի իրականացման արդյունքում համայնքում կունենանք հարթ և բարեկարգ ճանապարհներ, ինչը
կնպաստի բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը:
Կապը այլ ծրագրերի հետ
ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները
Երկու ծրագրերի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուր 5000.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի
բյուջեի միջոցների հաշվին:
բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրերիծախսերը

Ա.
4.
Բ.

ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԵՐԻԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ
Տնտեսական հարաբերություններ
ՖՈՆԴԱՅԻՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ

2017
5000.0
5000.0
5000.0

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
5000.0
5000.0
5000.0

գ/ ծրագրերիծախսերն՝ըստծախսերիտնտեսագիտականդասակարգման
Հ/հ

Ա.
1.2

Բ.

Ծրագրերիծախսերը

2017

ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդթվում`
ԸՆԹԱՑԻԿԾԱԽՍԵՐ, այդթվում`
Ծառայությունների և ապրանքների
ձեռքբերում, որից
- Այլ տրանսպորտային ծախսեր
- Տրանսպորտային նյութեր
ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐԻԳԾՈՎԾԱԽՍ
ԵՐ

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

5000.0

5000.0

5000.0

5000.0

5000.0

5000.0

Ծրագիր 05
Խաղահրապարակի վերանորոգում
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(Ծրագրի անվանումը)

Հանգիստ, մշակույթ ևկրոն
(Ոլորտի անվանումը)

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

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 500.0 հազար դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
Ընթացիկ աշխատանքներ

Նորը

Ծրագրի հիմնավորումը
Ներկայումս գործող: Խաղահրապարակում տեղադրված մարմնամարզական գործիքներն ու սարքավորումները
տարիների ընթացքում, մաշվել և դարձել են օգտագործման համար ոչ պիտանի:
Ծրագրի նպատակները

1. Խաղահրապարակում նախատեսվում է տեղադրել և վերանորգել մարմնամարզական գործքները:
Ծրագրի խնդիրները
 Հաշվարկել խաղահրապարակի համար անհրաժեշտ նյութերի քանակներն ու ծավալները
 Գնահարցման միջոցով ձեռք բերել համապատասխան նյութերը
 Իրականացնել խաղահրապարակի վերանորոգման աշխատանքները
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

1

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

1

2

3

4

2017թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12
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2
3

Հ/հ
3

Գնահարցման միջոցով ձեռք բերել
համապատասխան նյութերը
Իրականացնել խաղահրապարակի
վերանորոգման աշխատանքները
Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները
Իրականացնել խաղահրապարակի
վերանորոգման աշխատանքները

1

2

3

4

2018թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Խաղահրապարակի վերանորոգման ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք գործող սպորտային
ենթակառուցվածք:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Խաղահրապարակի վերանորոգման
ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 150.0 հազար դրամ,
ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:
բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառականդասակարգման
Հ/հ

Ծրագրիծախսերը

Ա.
8.
Բ.

ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԻԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
ՖՈՆԴԱՅԻՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ

2017
500.0
500.0
5000.0

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
500.0
500.0
500.0

գ/ ծրագրիծախսերն՝ըստծախսերիտնտեսագիտականդասակարգման
Հ/հ

Ծրագրիծախսերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդթվում`

2017
500.0

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
500.0
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Ա.
1.1
1.2
Բ.

ԸՆԹԱՑԻԿԾԱԽՍԵՐ, այդթվում`
Աշխատանքի վարձատրություն, որից
- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ
Ծառայությունների և ապրանքների
ձեռքբերում, որից
- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր
ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐԻԳԾՈՎԾԱԽՍ
ԵՐ

20.0
20

20.0
20.0

40.0
40.0

80.0

30.0

110.0

80.0

30.0

110.0

Ծրագիր 06
Կանգառների կառուցում
(Ծրագրերի անվանումները)

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
(Ոլորտի անվանումը)

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

Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝ 2200.0 հազար դրամ

Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
Նորը

Ծրագրերի հիմնավորումը
Երազգավորսում կարիք կա տեղադրելու ևս հինգ կանգառ:
60

Ծրագրերի նպատակները

1. Ունենալ կանգառներ՝ Համայնքի բնակիչների հարմարավետության համար
Նախատեսվում է Երազգավորս համայնքում թվով 5 կանգառներ:
Ծրագրերի խնդիրները
 Հայտարարել մրցույթ և ընտրել համապատասխան կանգառներ կառուցող կազմակերպությանը
 Իրականացնել կանգառների կառուցման աշխատանքները
 Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն
և հաստատել
կանգառների կառուցման աշխատանքների
կատարման ավարտական ակտը
Ծրագրերի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ
1.
2.

3

Ծրագրերի իրականացման քայլերը /
գործողությունները
Հայտարարել մրցույթ և ընտրել
համապատասխան կանգառներ
կառուցող կազմակերպությանը
Իրականացնել կանգառների
կառուցման աշխատանքները
Իրականացնել տեխնիկական
վերահսկողություն և հաստատել
կանգառներիկառուցման
աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը

1

2

3

4

2017թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

Ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները
Համայնքում տրանսպորտին սպասող բնակիչների հարմարավետություն:

Ծրագրերիբյուջեն
ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները
61

Նշված 1 ծրագրրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 2100.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի
բյուջեի միջոցների հաշվին:
1 (մեկ) կանգառի կառուցման արժեքը կազմում է 400.0 հազար դրամ
բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրերիծախսերը

Ա.
Բ.
8.

ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԵՐԻԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ
ՖՈՆԴԱՅԻՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

2017
2100.0

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
2100.0

2100.0

2100.0

գ/ ծրագրերիծախսերն՝ըստծախսերիտնտեսագիտականդասակարգման
Հ/հ

Ա.
Բ.
1.1

Ծրագրերիծախսերը

2017

ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդթվում`
ԸՆԹԱՑԻԿԾԱԽՍԵՐ
ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐԻԳԾՈՎԾԱԽՍ
ԵՐ, այդթվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Այլ հիմնական միջոցներ

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

2100.0

2100.0

2100.0

2100.0

2100.0
2100.0

2100.0
2100.0

Ծրագիր 07
Մշակույթի տան երկու խաղասենյակի վերանորոգում
(Ծրագրի անվանումը)

Հանգիստ, մշակույթևկրոն
62

(Ոլորտի անվանումը)

Երազգավորս ևիհամայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 400.0 հազար դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
Վերանորոգում
Ծրագրի հիմնավորումը
Երազգավորս համայնքի բնակչությունը չունի առօրյա հոգսերից և գործերից
հանգստանալու համար նախատեսված վայր:

կտրվելու, ազատ

ժամերին

Ծրագրի նպատակները

1. Հնարավորություն ստեծել Երազգավորս համայնքի բնակչության հանգիստը հաճելի կազմակերպելու համար:
Նախատեսվում է վերանորոգել մշակույթի տան խաղասենյակը և համալրել համապատասխան գույքով (նարդի, շախմատ
և այլն):
Ծրագրի խնդիրները
 Նախապատրաստել խաղասենյակի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
ևհաշվարկել անհրաժեշտ գույքի չափերը
 Հայտարարել մրցույթ` ընտրել կապալառուին
 Գնահարցման միջոցով ձեռք բերել անհրաժեշտ գույքը
 Իրականացնել խաղասենյակի վերանորոգման աշխատանքները
 Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն և ընդունել խաղասենյակի վերանորոգման աշխատանքների
կատարման ավարտական ակտը և տեղադրել ձեռք բերված գույքը
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2017թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12
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1

2
3

Նախապատրաստել խաղասենյակի
վերանորոգման աշխատանքների
նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերը և հաշվարկել
անհրաժեշտ գույքի չափերը
Հայտարարել մրցույթ` ընտրել
կապալառուին
Իրականացնել խաղասենյակի
վերանորոգման աշխատանքները

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Երազգավորս համայնքի մշակույթի տան խաղասենյակի
մեծահասակների հաճելի հանգիստը կազմակերպելու հնարավորություն:

վերանորոգման

արդյունքում

կունենանք

Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Մշակույթի տան խաղասենյակի վերանորոգման ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 400.0 հազար
դրամ, ֆինանսավորվելու է համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:
բ/ ծրագր իծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրիծախսերը

Ա.
Բ.
8.

ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԻԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ
ՖՈՆԴԱՅԻՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

2017
400.0

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
400.0

400.0
400.0

400.0
400.0

գ/ ծրագրիծախսերն՝ըստծախսերիտնտեսագիտականդասակարգման
Հ/հ

Ծրագրիծախսերը
ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդթվում`

2017
400.0

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
400.0

64

Ա.
Բ.
1.1

ԸՆԹԱՑԻԿԾԱԽՍԵՐ
ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐԻԳԾՈՎԾԱԽՍ
ԵՐ, այդթվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Շենքեր և շինություններ, որից
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ
վերանորոգում
Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից
-Այլ հիմնական միջոցներ

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0
35.0

35.0

Ծրագիր 8
Ոռոգման ցանցի մասնա կի վերանորոգում
(Ծրագրերի անվանումները)

գյուղատնտեսություն
(Ոլորտի անվանումը)

Երազգավորսի

համայնքապետարան

(Ծրագրերի հայտերը ներկայացնող կազմակերպությունները, ստորաբաժանումները կամ խմբերը)

Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝3500.0 հազար դրամ
Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
Ընդլայնում
Ծրագրերի հիմնավորումը
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Երազգավորս համայնքում տնամերձ հողամասերը ոռոգվում են պոմպակայանի միջոցով, ներքին ցանցը փակ
խողովակաշար է, որը տարիների ընթացքում քայքայվել է ուստի խիստ կարևոր է փոխանակել հին ջրագծեևը:
Ծրագրերի նպատակները

1. Երազգավորս համայնքում ապահովել տնամերձ հողամասերի ոռոգման հնարավորությունները::
Ստորև ներկայացվում է համայնքում համայնքում ոռոգման ցանցի վերանորոգմանն անհրաժեշտ նյութերը:
Խողովակներ 100-1200մմ 1500 գծամետր:
Ծրագրերի խնդիրները





Նախապատրաստել ջրագծի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվարկային փաստաթղթերը
Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառուին
Իրականացնել ջրագծի վերանորոգման աշխատանքները
Իրականացնել տեխնիկական հսկողություն և ջրագծի անցկացման աշխատանքների ավարտական ակտը

Ծրագրերի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

1

2
3

Հ/հ
3

Ծրագրերի իրականացման քայլերը /
գործողությունները
Նախապատրաստել փողոցների
գիշերային լուսավորության ցանցի
անցկացման նախագծանախահաշվարկային
փաստաթղթերը
Հայտարարել մրցույթ և ընտրել
կապալառուին
Իրականացնել փողոցների
գիշերային լուսավորության
անցկացման աշխատանքները
Ծրագրերի իրականացման քայլերը /
գործողությունները
Իրականացնել փողոցների
գիշերային լուսավորության
անցկացման աշխատանքները

1

1

2

2

3

3

4

2018թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

4

2019թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12
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4

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

Ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները
Ծրագրերի իրականացման արդյունքում համայնքում
բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը:

կունենանք կանոնավոր ոռոգում, ինչը կնպաստի

Ծրագրերի բյուջեն
ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները
Այս ծրագրերի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուր 3500.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի
միջոցների հաշվին:
բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրերիծախսերը

Ա.
Բ.
6.

ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԵՐԻԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ
ՖՈՆԴԱՅԻՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ
տնտեսություն

2017
3500.0
3500.0

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
3500.0
3500.0

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

Ծրագրերիծախսերը

Ա.
Բ.

ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդթվում`
ԸՆԹԱՑԻԿԾԱԽՍԵՐ, այդթվում`
ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐԻԳԾՈՎԾԱԽՍ

2017

Կանխատեսվողժամանակահատվածը
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը

3500.0

-

3500.0

3500.0
3500.0

-

3500.0
3500.0
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1.1

ԵՐ, այդթվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Այլ հիմնական միջոցներ

3500.0
3500.0

-

3500.0
3500.0

Ենթաոլորտ 2. Գյուղատնտեսություն
Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի վերջնական արդյունք
Բարձրացնել շրջակա միջավայրի
պաշտպանության ոլորտում մատուցվող
ծառայությունների որակը՝ համայնքը
դարձնելով առավել հետաքրքիր բնակիչների
համար

Համայնքում բարձրացել է շրջակա
միջավայրի պաշտպանության ոլորտում
մատուցվող ծառայությունների որակը

Ծրագիր 03. Աղբավայրերում աղբակույտերի ծածկում հողով` շրջակա միջավայրի սանիտարական վիճակը չխախտելու համար
Ծրագրերի նպատակ

Ծրագրերի վերջնական արդյունք

Պահպանել Երազգավորս համայնքի
բնության և շրջակա միջավայրի
սանիտարահիգենիկ վիճակը, խուսափել
հիվանդություններից և համաճարակներից,
ունենալով մաքուր շրջակա միջավայր:

Հովունի համայնքում ունենք մաքուր և
բարեկեցիկ շրջակա միջավայր,
բնակչությունը զերծ է վարակիչ
հիվանդություններից:

Արդյունք 1.

Ելքի ցուցանիշներ

Երազգավորս աղբավայրերում
աղբակույտերը ծածկվել են բուսական
հողով

 Աղբավայրերում բուսական հողով
ծածկված տարածքի մակերեսը

 Բյուջեի
կատարման
հաշվետվություննե
ր
 Ներգրավված
տեխնիկայի
վարձակալության
պայմանագրեր
 Դիզ. վառելիքի
մատակարարների
կողմից
ներկայացվող
հաշիվապրանքագրեր

 Համայնքի
ղեկավար
 Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ
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Միջոցառումներ

Մուտքի ցուցանիշներ

 Համայնքի տարածքում (առանց բնությանը
վնասելու) գտնել բավարարաչափ
բուսական հողի պաշարներ
 Աշխատանքներն իրականացնելու համար
ձեռք բերել բավարարաչափ
տրանսպորտային նյութեր (դիզ. վառելիք)
 Կազմակերպել բուսական հողի
տեղափոխման և աղբակույտերի ծածկման
աշխատանքները

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ`300.0
հազա ր դրամ
 Աղբավայրերում աղբակույտերի
ծածկման աշխատանքներում
ներգրավված տեխնիկայ իքանակը
 Տեղափոխվող բուսական հողի
ծավալը
 Համայնքապետարանից՝
աղբավայրերում աղբակույտերի
ծածկման աշխատանքները
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կազմակերպող աշխատակիցների
թիվը

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

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

Ոլորտի վերջնական արդյունք
Ակտիվացել է համայնքի սպորտային և
մշակութային կյանքը, համայնքի
բնակիչներն ապահովված են ժամանցի,
հանգստի և միջոցառումների
կազմակերպման հաճելի պայմաններով

Ծրագիր 05. խաղահրապարակի վերանորոգում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի վերջնական արդյունք

Ունենալ բարեկարգ և մարմնամարզական
գործիքներով հագեցած գործող սպորտային
ենթակառուցվածք

Երազգավորս համայնքում
վերանորոգված խաղահրապարակը և
տեղադրված մարմնամարզական
գործիքները հնարավորություն են
ստեղծել, որպեսզի բնակավայրի
երեխաներն ու երիտասարդները
կարողանան սպորտով զբաղվել

Արդյունք 1.

Ելքի ցուցանիշներ

Երազգավորս համայնքումվերանորոգվել է և
խաղահրապարակում տեղադրվել են
մարմնամարզական գործիքներ

Միջոցառումներ


Գնահարցման միջոցով ձեռք բերել
համապատասխան նյութերը
 Իրականացնել խաղահրապարակի
վերանորոգման աշխատանքները

 Ձեռք բերվող մարմնամարզական


գործիքների քանակը
Հովունի համայնքի երեխաների և
երիտասարդների թիվը

Մուտքի ցուցանիշներ
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 150.0

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

 Համայնքի
ղեկավար
 Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ

2017թ.
Հոկտեմ
բերդեկտեմ
բեր,2018
թ.Հունվ
արապրիլ

Համապատ
ասխան
մարդկայի
նև
ֆինանսակ
ան
ռեսուրսնե
րի
առկայությ
ուն

հազար դրամ

 Համայնքապետարանից՝
խաղահրապարակում
մարմնամարզական գործիքներ
տեղադրելու աշխատանքները
կազմակերպող և վերահսկող
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աշխատակիցների թիվը

 Համայնքի խաղահրապարակում
մարմնամարզական գործիքներ
տեղադրելու աշխատանքներում
ընդգրկված բնակչության թիվը

Ծրագիր 06. Կանգառների կառուցում
Ծրագրերի նպատակ

Ծրագրերի վերջնական արդյունք

 Բյուջեի

Ունենալ կանգառներ՝ համայնքը դարձնել
ավելի հրապուրիչ

Երազգավորս համայնքը ավելի գրավիչ է
դարձել

Արդյունք 1.

Ելքի ցուցանիշներ

կատարման
հաշվետվություննե
ր
 Կանգառների
կառուցման
աշխատանքների
կատարման
ավարտական ակտ

Երազգավորս համայնքում կառուցվել է
հարմարավետ կանգառներ

 Համայնքի
ղեկավար

2019թ.
մարտմայիս

Համապատ
ասխան
մարդկայի
նև
ֆինանսակ
ան
ռեսուրսնե
րի
առկայությ
ուն

 Կառուցվող կանգառների քանակը
 Հովունի համայնքի բնակչության թիվը
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Միջոցառումներ










Հայտարարել մրցույթ և ընտրել
համապատասխան կանգառներ
կառուցող կազմակերպությանը
Իրականացնել կանգառների կառուցման
աշխատանքները
Իրականացնել տեխնիկական
վերահսկողություն և հաստատել
կանգառների կառուցման
աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը
Հաշվարկել մշակույթի տան համար
անհրաժեշտ գույքի քանակներն ու
ծավալները
Հայտարարել մրցույթ և ձեռք բերել
համապատասխան գույքը
Իրականացնել գույքի տեղափոխման և
տեղադրման աշխատանքները

Մուտքի ցուցանիշներ
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 2100.0
հազար դրամ

 Համայնքապետարանից՝կանգառների
կառուցման աշխատանքները
կազմակերպող և վերահսկող
աշխատակիցների թիվը

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 1200.0
հազար դրամ

 Համայնքապետարանից՝մշակույթի
տան գույքի համալրման
աշխատանքները կազմակերպող և
վերահսկող աշխատակիցների թիվը

Ծրագիր 08. Մշակույթի տան խաղասենյակի վերանորոգում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի վերջնական արդյունք
Հնարավորություն ստեծել Հովունի համայնքի
բնակչության հանգիստը հաճելի
կազմակերպելու համար

Մեծահասակների խաղասենյակի
վերանորոգման շնորհիվ հնարովոր է
դարձել Հովունի համայնքի բնակչության
հանգիստը դարձնել հաճելի

Արդյունք 1.

Ելքի ցուցանիշներ

 Վերանորոգվող խաղասենյակի
Երազգավորս հանայնքում վերանորոգվել է
մեծահասակների խաղասենյակը

մակերեսը

 Ձեռք բերվող գույքի քանակը
 Հովունի համայնքի չափահաս
բնակչության թիվը

Միջոցառումներ


Նախապատրաստել խաղասենյակի
վերանորոգման աշխատանքների
նախագծա-նախահաշվային

Մուտքի ցուցանիշներ
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 200.0
հազար դրամ

 Համայնքապետարանից՝

 Բյուջեի
կատարման
հաշվետվություննե
ր
 Մեծահասակների
խաղասենյակի
վերանորոգման
աշխատանքների
կատարման
ավարտական ակտ
 Համապատասխան
գույքի
մատակարարների
կողմից
ներկայացվող
հաշիվ-

 Համայնքի
ղեկավար

2017թ.
օգոստո
սդեկտեմ
բեր

Համապատ
ասխան
մարդկայի
նև
ֆինանսակ
ան
ռեսուրսնե
րի
առկայությ
ուն
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փաստաթղթերը և հաշվարկել
անհրաժեշտ գույքի չափերը
Հայտարարել մրցույթ,ընտրել
կապալառուին
Գնահարցման միջոցով ձեռք բերել
անհրաժեշտ գույքը
Իրականացնել խաղասենյակի
վերանորոգման աշխատանքները
Իրականացնել տեխնիկական
վերահսկողություն և ընդունել
խաղասենյակի վերանորոգման
աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը և տեղադրել ձեռք
բերված գույք

մեծահասակների խաղասենյակի
վերանորոգման աշխատանքները
կազմակերպող և վերահսկող
աշխատակիցների թիվը

ապրանքագրեր

Ոլորտ 10. Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտային ծրագրեր չեն նախատեսվել
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