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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Շիրակի մարզի Հացիկ համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման հնգամյա ծրագիրը
(այսուհետ` ՀԶՀԾ) մշակելիս հաշվի է առնվել, որ համաձայն 2015 թվականի դեկտեմբերի
6-ին փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության 181-րդ հոդվածի, 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:
Հնգամյա զարգացման ծրագրի ընդունման նպատակն է սահմանել համայնքի
տեսլականը 2021 թվականին, այդ տեսլականին հասնելու ռազմավարությունը և
հիմնական նպատակները: Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են
առնվել համայնքի առկա ռեսուրսները /ակտիվները/, պարտավորությունները, տեղական
առանձնահատկությունները, երկրի տնտեսական ու քաղաքական առկա իրավիճակը:
Հնգամյա զարգացման ծրագիրը կազմված է 6 բաժիններից՝

ՀԶՀԾ-ի 1-ին բաժնում ներկայացվում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր
և ոլորտային փաստացի իրավիճակի և համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների
բնութագրումը և վերլուծությունը: Բաժնում ներառվել է նաև համայնքի ՈՒԹՀՎվերլուծությունը՝ հիմնվելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության ու գնահատման
արդյունքների վրա և ձևակերպելով համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման ներքին
ու արտաքին հիմնական հնարավորությունները, համայնքին սպառնացող հիմնական
վտանգները:
ՀԶՀԾ-ի 2-րդ բաժնում սահմանվում են համայնքի երկարաժամկետ տեսլականը, թե
ինչպիսին ենք ցանկանում տեսնել մեր համայնքը ապագայում, ռազմավարությունը և
ՀԶՀԾ-ի հիմնական նպատակները:
ՀԶՀԾ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացվում են պետության և միջազգային դոնոր
կազմակերպությունների հետ համայնքում գալիք հինգ տարիների ընթացքում
նախատեսվող (շարունակվող) համագործակցության ուղղությունները:
ՀԶՀԾ-ի 4-րդ բաժնում ներկայացվում են համայնքի ֆինանսական վիճակի
վերլուծությունը, գնահատումը և կանխատեսումը՝ ըստ համայնքի բյուջեի եկամտային
ուղղությունների (սեփական եկամուտներ, պաշտոնական տրանսֆերտներ, փոխառու
միջոցներ)՝ դիտարկելով նախորդ երկու և գալիք հինգ տարիների եկամտային
ցուցանիշները:
ՀԶՀԾ-ի 5-րդ բաժնում ներկայացված են համայնքի զարգացման ծրագրերը: Դրանք
գնահատվել
են
ըստ
սահմանված
չափորոշիչների
և
սահմանվել
են
առաջնահերթություններ: Ամփոփ ձևով ներկայացվել են առաջնահերթ այն ծրագրերը,
որոնք մոտավոր հաշվարկներով ակնկալվում է, որ հնարավոր կլինի իրականացնել
կանխատեսվող ֆինանսական միջոցներով: Գալիք հինգ տարիների ընթացքում
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իրականացման ենթակա ծրագրերը ձևակերպվել են՝ օգտագործելով ծրագրերի կազմման
օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ներկայացնելով ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները
(համայնքի բյուջե, ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ, այլ) և դրանց
մոտավոր արժեքներն՝ ըստ գալիք հինգ տարիների:

ՀԶՀԾ-ի եզրափակում բաժնում ներկայացվում են համառոտ մոտեցումներ՝ ՀԶՀԾ-ի
իրականացման, վերահսկման և գնահատման, ծրագրերի իրականացման արդյունքների
քննարկման, ՀԶՀԾ-ում փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման
գործընթացների վերաբերյալ:
ՀԶՀԾ-ի հավելվածներ բաժնում ներկայացվում է մանրամասն և լայնածավալ
տեղեկատվություն տարբեր հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են համայնքի հիմնական
ցուցանիշների՝ գալիք հինգ տարիների կտրվածքով գնահատում և կանխատեսում,
համայնքի ոլորտային ծրագրերի՝ ըստ ծրագրերի օրինակելի ձևի ձևակերպումներ և այլն:
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç Ð³óÇÏ Ñ³Ù³ÛÝùÁ ß³ï ÑÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝ
áõÝÇ: ²Û¹ Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáõÙ »Ý µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñíáÕ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í ù³ñ» ¹³ñÇ ·ï³ÍáÝ»ñÁ: 1890-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ·ÛáõÕáõÙ
Ï³éáõóí»É ¿ µ³½ÇÉÇÏ ïÇåÇ »Ï»Õ»óÇ, áñÁ ó³íáù ÙÇÝã ûñë ³ÝáõÝ ãáõÝÇ ¨ íÝ³ëí»É ¿ 1988
Ãí³Ï³ÝÇ »ñÏñ³ß³ñÅÇó: ÐáõÛë»ñ Ï³Ý, áñ ³é³çÇÏ³ÛáõÙ ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ýù í»ñ³Ï³éáõó»É ¨
·áñÍ³ñÏ»É ³ÛÝ: Ü»ñÏ³ÛÇë ·ÛáõÕÇ ÑÇÝ µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ ï³ñ³Íí³Í ¿ »Õ»É ÞÇñ³ÏÇ
çñ³ÝóùÇó í»ñ¨: æñ³ÝóùÇ ·áñÍ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá ·ÛáõÕÁ ï³ñ³Íí»É ¿ ¹»åÇ Ý»ñù¨: ¶ÛáõÕÁ
·ïÝíáõÙ ¿ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝ ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùÇó 3.5 ÏÙ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»Éù:
¶ÛáõÕÇ Ýáñ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ëÏëíáõÙ ¿ 1815-1820 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇó, »ñµ Ù»ñ
Ý³Ë³å³å»ñÁ ·³ÕÃ»óÇÝ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇó /Øáõß, ¾ñ½ñáõÙ, ´³ë»Ý/, µÝ³Ï»óñÇÝ
³ÛÝ ¨ ³Ýí³Ý»óÇÝ Âá÷³éÉÇ: Ð³Ù³ÛÝùÇ Ý³ËÏÇÝ ³ÝáõÝÁ ûï³ñ³ÍÇÝ ¿ñ ¨ ³Û¹å»ë ¿ñ
Ïáãí»É ·ÛáõÕáõÙ µÝ³ÏíáÕ ÙáõëáõÉÙ³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³é³çÝáñ¹Ç` Ï³Õ (Ãá÷³É) ²ÉÇÇ
³ÝáõÝáí:
1946 Ãí³Ï³ÝÇÝ ·ÛáõÕÁ í»ñ³Ýí³Ýí»É ¿ Ð³óÇÏ` ·ÛáõÕáõÙ Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÇ µ»ñùÇ
³é³ï ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí: 1924 Ãí³Ï³ÝÇó ÞÇñ³ÏÇ çñ³ÝóùÇ ·áñÍ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá
·ÛáõÕÇ í³ñ»É³ÑáÕ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý çñáíÇ: æñ³ÝóùÇ ³ÝóÏ³óáõÙÇó Ñ»ïá ÏïñáõÏ ÷áËí»ó
Ý³¨ áÕç ·ÛáõÕÇ ï»ëùÁ: ²×»óí»óÇÝ Í³é áõ Í³ÕÇÏ, Ùß³Ïí»óÇÝ µ³Ýç³ñ³ÝáóÝ»ñÁ, ¨
·ÛáõÕÝ ëï³ó³í µ³ñ»Ï»óÇÏ ¨ Ñ³×»ÉÇ ï»ëù: ²ÛÅÙ ³ÛÝ ÝÙ³Ý ¿ Í³ÕÏ³Í ³Û·»ëï³ÝÇ`
·»Õ»óÇÏ ³é³ÝÓÝ³ïÝ»ñáí, ËÝ³Ùí³Í ³Û·ÇÝ»ñáí áõ µ³Ýç³ñ³ÝáóÝ»ñáí:
ì»ñçÇÝ 10 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÝ ³×»É ¿ 200 Ù³ñ¹áí`
Ñ³ëÝ»Éáí 1251-Ç: ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ½µ³ÕÙáõÝùÁ ÑáÕ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ áõ
³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛáõÝÝ ¿:
¶ÛáõÕÁ ïáõÅ»ó 1988 Ãí³Ï³ÝÇ ³í»ñÇã »ñÏñ³ß³ñÅÇó, ù³Ý¹í»óÇÝ Ï»Ýó³ÕÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ, ÷Éí»óÇÝ áõ íÃ³ñ³ÛÇÝ ¹³ñÓ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ: ´³Ûó »ñÏñ³ß³ñÅÁ ãÏ³ñáÕ³ó³í ÁÝÏ×»É ³ßË³ï³ë»ñ ¨ áõÅ»Õ
Ï³Ùùáí ûÅïí³Í Ñ³óÇÏóáõÝ: ¶ÛáõÕÁ Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó Ï³éáõó³å³ïíáõÙ áõ
µ³ñ»Ï³ñ·íáõÙ ¿:

6

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հացիկ համայնքի բնակչությունը 2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 1053
մարդ:
Համայնքի առկա բնակչության թիվը կազմում է 1206 մարդ, այդ թվում տղամարդիկ՝
607 և կանայք՝ 599: Ըստ համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը
ներկայացված է աղյուսակ 1-ում:

Հ/հ

1.

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

Ցուցանիշները

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

10. Զբաղվածներ
11. Գործազուրկներ

Ընդամենը

Աղյուսակ 1. Համայնքի առկա բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի
ցուցանիշները
(01.01.2016 թ. դրությամբ)

1206
607
599
54
28
57
46
42
90
450
267
173
167
160/7
0
1
0
0
6
23
2
850
738
122
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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, այդ
թվում`
Անօթևան ընտանիքներ
Բնակարանային պայմանների
բարելավման կարիք ունեցող
ընտանիքների թիվը
Արտագնա աշխատանքի
մեկնող ունեցող տնային
տնտեսությունների թիվը
Արտագնա (սեզոնային)
աշխատանքի մեկնողների
թիվը
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ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
Հացիկ համայնքում տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են
ընտրությունների արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությունները` համայնքի
ղեկավարն ու համայնքի ներկայացուցչական մարմինը` ավագանին իր 5 անդամներով:
Հացիկ համայնքի աշխատակազմը բաղկացած է 9 աշխատակցից:
Համայնքապետարանն ունի վարչական շենք, որը գտնվում է Հացիկ համայնքի 13
փողոց շենք 2 հասցեում: Շենքի ընդհանուր վիճակը բավարար է, աշխատակազմի համար
պայմանները բավարար են, կահավորանքի մի մասը նորացված է, մի մասը դեռևս 1980ական թվականներից է: Համայնքապետարանը հագեցած է տեխնիկայով, սակայն այն
բավարար չէ աշխատակազմի լիարժեք գործունեությունն ապահովելու համար: Համայնքի
ղեկավարի վարձատրության չափը, համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների
թվաքանակը, հաստիքացուցակը և
պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատվել են
համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 05-ի թիվ 28 և 29 որոշմամբ (աղյուսակ
2):
Աղյուսակ 2. Հացիկ համայնքի աշխատակազմը
Հ/հ

Պաշտոնի անվանումը
Հաստիքների
Հաստիքային
(համայնքային ծառայության պաշտոնների մասով
քանակը
միավորը
նաև՝ ծածկագիրը)
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
Համայնքի ղեկավար
1
1
Համայնքի ղեկավարի տեղակալ
1
1
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
Աշխատակազմի քարտուղար (1.2-1)
1
1
Առաջատար մասնագետ-հաշվապահ (3.1-1)
1
1

Պաշտոնային
դրույքաչափը
(ՀՀ դրամ)
267676
120000
163000
162000
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1-ին կարգի մասնագետ (3.2-1)
1
1
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
Համակարգչային օպերատոր
1
1
Հարկային գործակալ
1
1
Գրադարանավար
1
1
Հավաքարար
1
1

Ընդամենը
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133000

115000
115000
77904
72751

1226331

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ
Համայնքի սեփականությունն են հանդիսանում նրա կազմի մեջ մտնող նախկին
համայնքների սեփականություն համարվող գույքը, որի ցանկը սահմանվել է ՀՀ
կառավարության 14.03.1997թ. թիվ 51 որոշմամբ:
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 01.06.2016թ. դրությամբ համայնքի սեփականություն
համարվող գույքի ցանկը և վիճակը: Ի լրումն նշյալ ցանկի, բերված է նաև համայնքի
կազմում
ընդգրկված
բնակավայրերում
սոցիալ-տնտեսական
հիմնական
ենթակառուցվածքների առկայությունը և վիճակը:
Հավելված 3-ում ամփոփ ձևով ներկայացված է համայնքի կազմի մեջ մտնող
բնակավայրերում
սոցիալ-տնտեսական
հիմնական
ենթակառուցվածքների
առկայությունը և ընդհանուր վիճակը:
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ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Համայնքի վարչական տարածքում գործող ոչ համայնքային ենթակայության
կազմակերպություն է համարվում «Հացիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը: Նշված
կազմակերպության հետ ՏԻՄ-երի համագործակցությամբ արվում է ամեն հնարավորը
տվյալ ոլորտում ծառայությունների արդիականացման և արդյունավետության
բարձրացման նպատակով:

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Հացիկի բնակելի կառուցապատումն
իրականացված է
հատակագծով:
Հիմնականում առանձնատներ են: Բոլոր փողոցները հարթ են և տները կառուցված են
ուղիղ շարասյունով: Համայնքում տնամերձ հողամասերի միջին չափը 1200 քմ է:
Համայնքում աղբահանություն չի կատարվում: Բնակիչները կենցաղային աղբը
թափում են են տնամերձների և հարակից տարածքների ու ձորակների մեջ:
Համայնքը ունի օրական 24 ժամյա ջրամատակարարում: Բացակայում է խմելու ջրի
ՕԿՋ-ն: Խողովակաշարի ներքին և արտաքին ցանցերը գտնվում են շատ անմխիթար
վիճակում:
Համայնքը ունի լուսավորության ցանց, որը սակայն կառուցված է ընդհանուր
բնակավայրին էներգիա մատակարարող հենասյուների վրա: Անհրաժեշտություն կա
հետագայում հենասյուները առանձնացնել և փոխարինել նորերով:
Համայնքը գազաֆիկացված է, բոլոր բնակելի տները և դպրոցը օգտվում են
գազաֆիկացումից:
Համայնքի գերեզմանատունը ցանկապատված է: Ցանկապատը որոշակի
թարմացման կարիք ունի:

ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
Համայնքում բնակելի տները հիմնականում առանձնատներ են, որոնց թիվը
կազմում է 292 առանձնատուն, որի մակերեսը կազմում է 40830 քմ:
Համայնքում բնակֆոնդի վիճակը, ընդհանուր առմամբ, գնահատվում է բավարար:
Կառուցված առանձնատների 60 %-ը հիմնականում 1950-ականների կառույցներ են՝
պարբերաբար վերանորոգումներով գտնվում են լավ վիճակում:
Մնացած
առանձնատները կառուցվել են 1988 թվականից հետո:

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 1213,42 հա, որից գյուղատնտեսական
նշանակության հողերը կազմում են 945,7 հա, բնակավայրերի հողերը՝ 121,66 հա,
արտադրական նշանակության հողերը՝ 16,0 հա, էներգետիկայի, տրանսպորտի և կապի,
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կոմունալ ենթակայության հողերը՝ 69,5 հա, հատուկ պահպանության հողերը՝ 9,05 հա,
հատուկ նշանակության հողերը՝ 48,7 հա և ջրային հողերը՝ 2,82 հա:
1991 թվականին հանրապետությունում իրականացված հողի սեփականաշնորհման
ժամանակ համայնքի սեփականաշնորհված հողերի մեկ հողաբաժնի չափն 1,28 հա է:

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքի սեփականաշնորհված և վարձակալությամբ տրված վարելահողերում
ցանվում են հացահատիկային մշակբույսեր՝ ցորեն, գարի, կարտոֆիլ, բանջարեղեն և այլ
կուլտուրաներ: Համայնքում բոլոր հողատարածքները ջրովի են և մշակվում են
ամբողջությամբ: Հողատեսքերի դիրքադրությունը միանգամայն բարենպաստ է
հացահատիկային կուլտուրաների արտադրության ու անասնապահության համար:
Հացահատիկային
կուլտուրաների
արտադրությունն
ու
անասնապահությունը
հանդիսանում են Հացիկ համայնքի տնտեսական զարգացման կանխորոշող ոլորտ:
Սակայն այս երկու ոլորտները ներկայումս ունեն միջին զարգացվածության տեմպ, որը
պայմանավորված է ոլորտների ցածր կապիտալացման աստիճանով ու վերամշակման
տեխնոլոգիաների բացակայությամբ:
Համայնքաբնակները զբաղվում են նաև անասնապահությամբ, սակայն խոշոր
ֆերմերային տնտեսությունները սակավաթիվ են: Հիմնականում յուրաքանչյուր
տնտեսություն իր արտադրանքը սպառում է իր տնտեսության ներսում և Գյումրու
շուկայում: Համայնքն ունի գյուղտեխնիկայի և գյուղգործիքների կարիք, քանի որ առկա
տեխնիկան հնամաշ է և խոչընդոտում է ժամանակին ցանելու, մշակելու և բերքահավաքը
կազմակերպելու գործին:
Համայնքաբնակների զգալի մասը զբաղվում է մեղվաբուծությամբ, սակայն
տարիների կտրվածքով մեղվի համար եղանակային պայմանները լավ են լինում
մեկընդմեջ:
Համայնքաբնակները
իրենց
տնամերձ
հաղամասերում
աճեցնում
են
բանջարաբոստանային կուլտուրաներ և բազմատեսակ պտուղներ: Հացիկում ոռոգման
ջուրը սպասարկվում է «Շիրակ» ՋՕԸ-ի կողմից: Այստեղ ջուրը օգտագործում են առուների
միջոցով:
Հավելված 4-ում ներկայացված է համայնքում առկա անասնագլխաքանակի
վերաբերյալ տվյալները:

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքում շրջակա բնական միջավայրի պահպանության առումով առաջնային
խնդիր է համայնքի սանմաքրումը: Համայնքը չունի կենտրոնացված աղբավայր և կոյուղի:
Համայնքում բնության և շրջակա բնական միջավայրի պահպանության
բնագավառում անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝
ավելացնել գյուղի կանաչապատ տարածքները,
փողոցներում տեղադրել աղբամաններ,
համայնքի փողոցներում իրականացնել ծառատունկ,
ավելացնել համայնքի կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքները,
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կառուցել գյուղմթերքների ընդունման ու վերամշակման արտադրամաս,
ներգրավել համայնքի բնակչությանը բնապահպանական խնդիրների լուծման
գործընթացում՝ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ պարբերաբար
անցկացվող
սեմինարների, դասընթացների, տեսագովազդների, ցուցանակների և
հանրային իրազեկման այլ միջոցներով:

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքն ունի 18 կմ երկարությամբ միջհամայնքային ճանապարհներ, 15 կմ
երկարութմաբ փողոցներ (ներհամայնքային ճանապարհներ), մոտ 10 կմ երկարությամբ
դաշտամիջյան ճանապարհներ: Ճանապարհների և փողոցների մեծ մասն անբարեկարգ է:
Ճանապարհները հիմնականում գրունտային են, հաճախակի տեղացող հորդառատ
անձրևների պատճառով ամբողջովին քայքայվում են և որոշ տեղերում դառնում դժվար
կամ գրեթե անանցանելի:
Համայնքում գործում է Գյումրի-Հացիկ միջհամայնքային տրանսպորտ, սակայն
մյուս հարևան համայնքների (Մայիսյան, Կարմրաքար, Շիրակ) հետ չկա միջհամայնքային
տրանսպորտ: Եղած սեփական ավտոմեքենաների թիվը բավականացնում է մարդկանց
բնականոն տեղաշարժին:
Համայքիում տեղադրված են կանգառներ, սակայն ավելացման կարիք ունի:
Համայնքաբնակների
սեփականությունը
հանդիսացող
տրանսպորտային
միջոցների նկարագիրն ու քանակները ներկայացված են հավելված 5-ում:

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հացիկ համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի
կողմից: Համայնքում գործում են հանրային սննդի 2 խանութներ:
Համայնքում չկան գործող ոչ կառավարական կազմակերպություններ (ՀԿ-ներ,
հիմնադրամներ, քաղաքական կուսակցություններ և այլն):
Համայնքի տարածքում արտադրական, առևտրային և այլ ծառայություններ
մատուցող կազմակերպությունների տվյալները (նաև նախկինում աշխատած)
ներկայացված են հավելված 6-ում:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Երկրաշարժից հետո գյուղում շենքային պայմանների բացակայության պատճառով
չի գործել նախակրթարան: Նախադպրոցական երեխաների քանակը 01.01.2016 թվականին
կազմել է 60 :
Հացիկ համայնքում գործում է 1 հանրակրթական միջնակարգ դպրոց, որը գտնվում
է շատ անմխիթար վիճակում: Դպրոցները ջեռուցվում է կենտրոնացված ջեռուցմամբ,
շենքը ապահովված է խմելու ջրով, գործում է կոյուղին, սակայն չունի մարզադահլիճ և
նիստերի դահլիճ: Դպրոցում սովորում են 98 երեխա: Սովորողների թիվը գնալով նվազում
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է բնակչության աճի նվազման պատճառով: Դպրոցում աշխատող 20 ուսուցիչներից 19-ը
ունեն բարձրագույն կրթություն:

ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Մինչ երկրաշարժը գյուղն ունեցել է մարզում գրեթե նմանը չունեցող մշակույթի տուն,
սակայն այն հիմնովին ավերվել է 1988 թվականի երկրաշարժից: Այժմ գյուղը չունի
մշակույթի տուն, ժամանցի , արտադպրոցական դաստիարակության որևէ վայր:
Համայքնի վարչական շենքում գործում է գրադարանը՝ 4624 հատ գրքային ֆոնդով և
տարեկան մոտ 2000 հաճախումներով: Գրադարանն ունի կահավորման ու գրքային ֆոնդի
համալրման կարիք: Համայնքաբնակների կողմից առկա է գրքի հանդեպ ուշադրության և
հետաքրքրվածության պակաս:
Հացիկ գյուղից 1 կմ հյուսիս-արևելք ձորակի մեջ պահպանվել է հին գյուղատեղի՝
դարավանդի ձևով: Այստեղ է եղել 7-րդ դարի եկեղեցի, որի հիմնապատերի վրա
սովորական մատուռ են կառուցել՝ այն դարձնելով սրբավայր-ուխտատեղի: Ուխտատեղին
«Ծակ քար» անունն է կրում: Նրա մոտ է գտնվում «Յոթ եղբայր» կոչվող գերեզմանը, որը
նույնպես սրբավայր է:
Գյուղում կա եկեղեցի, որը կառուցվել է 19-րդ դարի վերջին: «Սուրբ Հակոբը» բազիլիկ
եկեղեցի է, որը քանդվել է 1988 թվականի երկրաշարժի ժամանակ: Սրբատաշ քարերեով
շարված եկեղեցին թեև վերանորոգվել է 20-րդ դարում, այժմ կիսավեր է, ծածկն
ամբողջովին փլված է, կանգուն են միայն պատերը:

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ
²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ·áñÍáõÙ ¿ Ù»Ï µáõÅ³Ï-Ù³ÝÏ³µ³ñÓ³Ï³Ý Ï»ï, áñÁ
ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ í³ñã³Ï³Ý ß»ÝùáõÙ: ²ÛÝ վերաÝáñá·í³Í ¿ ¨ ³å³Ñáíí³Í ¿ çñáí: àõÝÇ
Ù»Ï µáõÅ³ßË³ïáÕ: Ü»ñ¹ñí»É ¿ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µÅßÏÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·: ²Ù»ÝûñÛ³ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
ï³Ï »Ý ·ïÝíáõÙ Ýáñ³ÍÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÁ: Î³ï³ñíáõÙ »Ý åñáýÇÉ³ÏïÇÏ
å³ïí³ëïáõÙÝ»ñ ¨ µÅÇßÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýß³Ý³Ïí³Í Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñ: ´áõÅÏ»ïÝ áõÝÇ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù:
Տեղի ունեցող հիմնական դեպքերի ժամանակ շտապ օգնությունը հասնում է
Գյումրի քաղաքից (համայնքի բնակավայրերի հեռավորությունը Գյումրիից 5 կմ է):
Համայնքում կա սպորտդպրոց, մարզական կյանքն ակտիվ է, սակայն դպրոցը գույքային
համալրման կարիք ունի:
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ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Քանի որ համայնքի տարածքում չկան գործող մեծ գործարաններ կամ
արտադրամասեր, ուստի բնակչության աշխատանքի տեղավորվելու և աշխատելու հույսը
մնում է միայն՝ համայնքապետարանում, դպրոցներում, հանրային սննունդ սպասարկող
օբյեկտներում և երիտասարդների համար արդեն ավանդույթ դարձած մոտակա
զորամասերում պայմանագրային հիմունքներով աշխատատեղերում աշխատելու
հնարավորությունը:
Համայնքապետարանը ևս հնարավորությունների շրջանակներում օգնություն է
ցուցբերում
սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին:
Համայնքապետարանը
պարբերաբար վիճակագրությունով վեր է հանում համայնքի խոցելի խմբերին և
ներկայացնում նմանատիպ խմբերին օգնելու նպատակով եղած կազմակերպություններին:
Աղյուսակ 3-ում ներկայացված են համայնքում եղած աշխատունակ և գործազուրկ
մարդկանց, նպաստառու ընտանիքների, հաշմանդամների և ծնողազուրկ ու հաշմանդամ
երեխաների վերաբերյալ ցուցանիշներ:

Հ/հ

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 3. Հացիկ համայնքի աշխատունակների և գործազուրկների, նպաստառու
ընտանիքների, հաշմանդամների և ծնողազուրկ ու հաշմանդամ
երեխաների վերաբերյալ ցուցանիշներն ըստ բնակավայրերի
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ
Համայնքապետարանում և համայնքի կենտրոնական հատվածներում տեղադրված
են տեղեկատվական ցուցատախտակներ, որոնց միջոցով ապահովվում է համայնքի
ղեկավարի եւ ավագանու կայացրած որոշումների հրապարակայնությունը:
Համայնքի ավագանին.
09.06.2016թ. N 14-Ն որոշմամբ հաստատել է «Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական
մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը»
14

09.06.2016թ. N 12-Ն որոշմամբ հաստատել է «Համայնքում հանրային բաց լսումների և
(կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը»
09.06.2016թ.
N
13-Ն
որոշմամբ
հաստատել
է
«Համայնքում
տեղական
ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը»:

ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Արտակարգ
իրավիճակների
առաջացման
դեպքում
քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային
իշխանության կողմից պարտադիր կատարվող գործառույթ: Համայնքային իշխանության
ենթակառուցվածքների ներգրավմանը զուգահեռ, Քաղպաշտպանության շտաբի մեջ
ներառված ծառայությունները ներկայացնում են համայնքային այլ պատկանելիության,
մասնավոր հատվածի մի շարք կազմակերպություններ (կապի, տրանսպորտի, բժշկական,
սանիտարա-հիգիենիկ ծառայությունների և այլ ոլորտներից), առանց որոնց անհնար է
քաղպաշտպանության շտաբի ֆունկցիոնալ գործունեության արդյունավետ ապահովումը:
Հացիկ համայնքի քաղպաշտպանության շտաբի պետն ի պաշտոնե համարվում է
համայնքապետը,
որի
անմիջական
հանձնարարությամբ
գործում
են
քաղպաշտպանության շտաբի առանձին ծառայությունները` ծառայությունների պետերի
համակարգմամբ:
Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացման
գործում բնակչության էվակուացման համար մշակված է պլան, համապատասխան որի,
բնակելի, հասարակական շենքերի, մյուս շենքերի ու շինությունների համար
նախատեսված է
հարմարավետ մոտեցումներով աշխատանքների տարման
կոմունիկացիոն սխեմաներ: Եղած թաքստոցները հածվառված են համայնքապետարանի
կողմից:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ
Համայնքի գործարար միջավայրի ձևավորումն ապահովող և հետագայում այդ
միջավայրը
զարգացնող
կազմակերպությունների
մասին
տեղեկատվությունը
ներկայացված է ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ բաժնում:
Համայնքի իրավիճակի բնութագրման և գնահատման ընդհանուր և ոլորտային
հիմնական ցուցանիշները ներկայացված են հավելված 1-ում:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
Համայնքի իրավիճակի վերլուծության արդյունքում վեր են հանվել մի շարք
հիմնահարցեր, որոնք ամփոփ կերպով ներկայացված են ստորև.
Կենտրոնացված կոյուղու բացակայություն
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Կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքների ավելացում, խաղահրապարակի կառուցում
Ոռոգման համակարգի անբավարար վիճակ
Համայնքի խնդիրների լուծման գործընթացում բնակչության ներգրավվածության ցածր
մակարդակ
Գյուղմթերքների իրացման դժվարություններ
Աղբահանության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների բացակայություն
Վարչական նստավայերում շենքային և գույքային պայմանների բարելավում
Նախադպրոցական դաստիարակության ոլորտում ծառայությունների մատուցման համար
անբավարար շենքային և գույքային պայմանների ստեղծում
Միջնակարգ դպրոցի շենքային և գույքային անբավարար պայմաններ
Խմելու ջրի ներհամայնքային ցանցերի հիմնանորոգման անհրաժեշտություն
Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների անբարեկարգ վիճակ
Ներհամայնքային
փողոցների
գիշերային
լուսավորվածության
ընդլայնման
անհրաժեշտություն
Դաշտավարության բնագավառում գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման անհրաժեշտություն
Համայնքում մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանման և
ընդլայնման անհրաժեշտություն
Համայնքի
երեխաների
և
երիտասարդների
գիտելիքների
(ժամանակակից
տեխնոլոգիաներ) բարձրացման անհրաժեշտություն
Գերեզմանատների ցանկապատերի անբարեկարգ վիճակ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԹՀՎ-ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝
Ø»Í³ÃÇí µ³ñÓñáñ³Ï Ù³ëÝ³·»ï Ï³¹ñ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
³Ý³ëÝ³µáõÛÅ»ñ, Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ, Ù»Ë³ÝÇÏÝ»ñ, ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñ,
ïÝï»ë³·»ïÝ»ñ/
¾ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ï³ÛáõÝ Çñ³íÇ×³Ï
ºñÏ³Ã·ÍÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ
àéá·»ÉÇ ÑáÕ»ñÇ µ³í³ñ³ñ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ
ÊÙ»Éáõ çñáí ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ
90% ·³½³ýÇÏ³óում:

/·ÛáõÕ³ïÝï»ëÝ»ñ,
×³ñï³ñ³·»ïÝ»ñ,

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի թույլ կողմերն են՝
Գործազրկության բարձր մակարդակը և աշխատատեղերի պակասը
Համայնքի ենթակառուցվածքների
(փողոցներ, ջրամատակարարման
բնակարանային ֆոնդ և այլն) ոչ բարվոք վիճակը
Բնակարանի կարիք ունեցող երիտասարդ ընտանիքների մեծ թիվը

ցանցեր,
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ՏԻՄ-բնակչություն թույլ կապը
Բիզնես ոլորտի համար ոչ բարենպաստ քաղաքականությունը
ê»ÛëÙÇÏ ·áïáõÙ ·ïÝí»ÉÁ
ºñµ»ÙÝÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýû·ï³·áñÍ»ÉÇáõÃÛáõÝը
ÐÝ³ó³Í ·ÛáõÕï»ËÝÇÏ³
Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç շենքի µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝը
Øß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝը

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝
Զբոսաշրջության զարգացումը
Գյուղմթերքների
վերամշակման
փոքր
արտադրությունների
ընդլայնման
հնարավորությունը
Տեղացի և սփյուռքահայ ներդրողների համար փոքր և միջին բիզնեսը ընդլայնելու
նպատակով
հնարավորությունների
ստեղծումը
(հիմնական
նպատակը
համայնքաբնակների համար աշխատատեղերի ստեղծում)
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
Բնակֆոնդի վիճակի վատթարացումը
Արտագաղթը, հատկապես երիտասարդների շրջանում

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Հացիկի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել
համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային
տարածքային զարգացման հաշվարկված հնարավորություններից, աճի տեմպերի համար
ժամկետներ չեն կանխատեսվում, քանի որ այն կախված է հանրապետության ընդհանուր
տնտեսական զարգացման տեմպից, քաղաքական իրավիճակից, բնակչությանը
աշխատատեղերով ապահովելու մակարդակից:
Համայնքում աշխատատեղերի մեծ քանակ կարելի է ակնկալել բնական ռեսուրսների,
սպասարկման
ոլորտի,
գյուղատնտեսության
հնարավորությունները
ռացիոնալ
օգտագործելով: Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում
խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության,
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քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ
գործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը պետության և դոնոր
կազմակերպությունների հետ:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶՀԾ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Համայնքի տեսլականն է՝

Հացիկը
բնակչությանը որակյալ ծառայություններ մատուցող և սոցիալ –
տնտեսական բնականոն զարգացում ապահովող համայնք է, որտեղ զարգացած է
գյուղատնտեսությունը, և որտեղ ստեղծված է ներդրումների համար մրցունակ միջավայր,
իսկ բնակիչներն ապրում են բարեկեցիկ կյանքով:
Նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ
ռազմավարությունը՝
Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի
բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական
տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ
Ըստ ամենայնի խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի
տնտեսական զարգացման հետ
Պահպանել համայնքի
ճարտարապետության արդի ոճը, բացառել ինքնակամ
շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները
Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների,
հասարակական
և
բարեգործական
կազմակերպությունների,
անհատների
նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել
բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը
Սերտորեն համագործակցել համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության,
լրատվամիջոցների և գործարարների հետ
Նպաստել համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը՝ ռացիոնալ օգտագործելով
բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն ու
գյուղատնտեսությունը
Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը՝ ընդլայնելով մատուցվող հանրային
ծառայությունների որակն ու շրջանակը
Համայնքի զարգացման 2017-2021թթ. հնգամյա ծրագրի հիմնական նպատակններն
են՝
Հ³Ù³ÛÝùÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Ý»ñÏ³ Çñ³íÇ×³ÏÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý, ï»Õ³ÛÇÝ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ë»÷³Ï³Ý é»½»ñíÝ»ñÇ áõ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý,
³é³çÝ³Ñ»ñÃ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ý³Ë³ÝßÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Íñ³·ñí³Í
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Çñ³ï»ë³Ï³Ý
Ó»éÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ
ßÝáñÑÇí
¨
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Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý, Ù³ñ½³ÛÇÝ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, ³ñï»ñÏñÇ áõ
Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ.
Ï³ÛáõÝ³óÝ»É Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍ»É ³ñï³¹ñ³Ï³Ý, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ý»ñáõÅÁ
Ýå³ëï»É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ
Ï³ÝË»É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³ñï³ÑáëùÁ
³éáÕç³óÝ»É ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ
³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³½Ù³Ï»ñå»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ,
³½³ï Å³Ù³ÝóÁ
·ÛáõÕÁ µ³ñ»Ï³ñ· ¹³ñÓÝ»É:
ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներհամայնքային ճանապարհներ և փողոցներ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ)
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
Հացիկում գալիք 2017-2021թթ. ընթացքում նախատեսվում է սերտորեն
համագործակցել պետության, միջազգային կազմակերպությունների, մասնավոր սեկտորի
և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ:
Պետության
կողմից
ներդրումներ
ապահովելու
նպատակով
համայնքը
նախատեսում է համագործակցել ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կառուցվածքային և
առանձնացված ստորաբաժանումների հետ՝ հետևյալ ծրագրերի իրականացման
նպատակով.
Գյումրի քաղաքի հետ, որը համարվում է տարածաշրջանային կենտրոն, մշտական
հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության կազմակերպում և ապահովում՝
համագործակցության
ներգրավելով
մասնավոր
տրանսպորտային
կազմակերպությունների:
Համայնքում
գյուղատնտեսության
զարգացում,
ինչը ենթադրում
է,
օրինակ
պարարտանյութերի,
սերմացուների
տրամադրում,
գյուղմթերքների
իրացման,
գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման հնարավորությունների ստեղծում, խորհրդատվության
տրամադրում և այլ միջոցառումներ:
Պետական պատվերի շրջանակներում կրթության, առողջապահության և սոցիալական
պաշտպանության ոլորտներում բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցում:
Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն իրազեկում,
համայնքի գործողությունների պլանի կազմում և իրականացում, կանխարգելիչ
միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում:
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:
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ
Համայնքի բյուջեի մուտքերը, կարելի է ասել, ձևավորվում են բացառապես
վարչական բյուջեի միջոցների հաշվին: Համայնքում գալիք հինգ տարիներից միայն 2019թ.
է նախատեսվում ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի ստացում, այն էլ
փոքր գումարի չափով: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ
թվով եկամտատեսակների՝ հարկերի, տեղական տուրքերի և գույքի վարձակալությունից
եկամուտների հաշվին: Համայնքի բյուջեի կանխատեսվող եկամուտների մեծ մասը
ձևավորվում են պետական բյուջեից համայնքներին տրամադրվող ֆինանական
համահարթեցման դոտացիաների հաշվին:
Քանի որ համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասում մուտքեր գրեթե չեն կանխատեսվում,
ապա պլանավորվող հինգ տարիների կապիտալ ծախսերը մեծամասամբ կիրականացվեն
համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող
հատկացումների և տարեսկզբի ազատ մնացորդի հաշվին:

ՀԶՀԾ-ի վերահսկումը
ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունը ապահովում է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի
ամբողջական իրականացումը, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն առաջադրված
խնդիրները կատարելու, ակնկալվող արդյունքները ձեռք բերելու և սահմանված
նպատակներին հասնելու համար, ծրագրերի պաշտպանվածությունը սխալներից ու
ձախողումներից, ժամանակին ու ճշգրիտ տեղեկատվության ստացումը ՏԻՄ-երի ավելի
հիմնավորված որոշումների կայացման համար: ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունը ենթադրում է՝
ՀԶՀԾ-ի մշակման, քննարկման և իրականացման ընթացակարգերի հստակ պահպանում,
ոլորտային ծրագրերով առաջադրված խնդիրների կատարման արդյունքների ստուգում,
ոլորտային ծրագրերի պահանջներից շեղումների պարզաբանում և պատճառների
բացահայտում,
ՀԶՀԾ-ի ծրագրերի իրականացումից ստացված արդյունքների ամփոփում և համադրում
ծրագրերի նպատակների, խնդիրների և նախատեսված արդյունքների հետ:
ՀԶՀԾ-ի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝
ի գիտություն:
ՀԶՀԾ-ի տարեկան և հնգամյա գնահատումը
Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում և անցկացնում է ՀԶՀԾ-ի իրականացման
տարեկան հաշվետվության աշխատանքային քննարկումներ, այնուհետև՝ կազմակերպում
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և անցկացնում է ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի հանրային
բաց լսումներ և (կամ) քննարկումներ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ծրագրերի ու
միջոցառումների իրականացման հարցերին:
ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի կազմման,
քննարկման և որոշման կայացման վերաբերյալ ընթացակարգերը նույնությամբ
վերաբերում են նաև ՀԶՀԾ-ի իրականացման հնգամյա հաշվետվության նախագծի
կազմմանը, քննարկմանը և որոշման կայացմանը:
ՀԶՀԾ-ի վերանայումը
Հիմնվելով ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ
համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀԶՀԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության
դեպքում, համայնքի ղեկավարը ՀԶՀԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու
վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր
առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և
հաստատմանը:
Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները
և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶՀԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի
ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության
առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:
ՀԶՀԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից
հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
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ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
ՀԶՀԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք հինգ տարիների գործունեության
ուղեցույցը: 2017-2021թթ. ընթացքում ՀԶՀԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են
ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով
համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶՀԾի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն
ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր
բնակիչ: ՀԶՀԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա
հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:
Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և
արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր
կազմակերպությունների, տեղական ՀԿ-ների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների
հետ:
ՀԶՀԾ-ի
իրականացման
հսկողությունը
և
ներքին
վերահսկողությունը
կիրականացնեն համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶՀԾ-ի ներքին
վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:
Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶՀԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա
արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և
թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա
համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ
տարիների
ծրագրերում:

22

ՀԱՑԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ
ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԻ
Ծրագիր 01
Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում /խճապատում/
Տնտեսական հարաբերություններ (ճանապարհաշինություն)
(Ոլորտի անվանումը)

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

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 5000.0 հազար ՀՀ դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը
 Ընթացիկ աշխատանքներ
Ծրագրի հիմնավորումը
Հացիկ համայնքում առկա 15 կմ ներհամայնքային ճանապարհները գտնվում են
շատ անմխիթար վիճակում, որոնք մինչ այժմ բնակչության ու տարածաշրջան այցելող
յուրաքանչյուր այցելուի համար եղել են դժվար անցանելի: Ներհամայնքային
ճանապարհների վատթար վիճակը խոչընդոտ է հանդիսանում նաև գյուղատնտեսական
աշխատանքները կատարելուց:
Ծրագրի նպատակը

Համայնքում ունենալ հարթ և բարեկարգված ներհամայնքային ճանապարհներ՝ դրանով
իսկ բարձրացնելով բնակչության կենսամակարդակն ու խթանելով զբոսաշրջության
զարգացմանը:
Ծրագրի խնդիրները
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
Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
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Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքում կունենանք հարթ և բարեկարգ
ճանապարհներ, ինչը կնպաստի բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը և խթան
կհանդիսանա զբոսաշրջության զարգացման համար:
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրը
Ծրագրերի իրականացման ծախսերը՝ տարեկան 1000.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու
են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:

Ծրագիր 02
Խաղահրապարակի կառուցում
(Ծրագրի անվանումը)

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
(Ոլորտի անվանումը)

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

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 2000.0 հազար ՀՀ դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 Նորը

Ծրագրի հիմնավորումը
Քանի որ համայքնում չկա համապատասխան տարածք երեխաների ներդաշնակ
զարգացման համար, ուստի նախատեսվում է կառուցել խաղահրապարակ, հագեցած
մարմնամարզական գործիքներով:
Ծրագրի նպատակը

Ունենալ բարեկարգ և մարմնամարզական գործիքներով հագեցած
խաղահրապարակ և ստեղծել երեխաների համար զարգացման միջավայր

գործող

Ծրագրի խնդիրները
 Հաշվարկել
խաղահրապարակի կառուցման համար անհրաժեշտ
քանակներն ու ծավալները
 Գնահարցման միջոցով ձեռք բերել համապատասխան նյութերը
 Իրականացնել խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքները

նյութերի
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Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

1

2
3

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները
Հաշվարկել ֆուտբոլի դաշտի և
խաղահրապարակի համար
անհրաժեշտ նյութերի քանակներն ու
ծավալները
Գնահարցման միջոցով ձեռք բերել
համապատասխան նյութերը
Իրականացնել խաղահրապարակի
հիմնանորոգման աշխատանքները

1

2

3

4

2018թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

իրականացման

արդյունքում

10

11

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Խաղահրապարակի վերանորոգման ծրագրի
կունենանք գործող սպորտային ենթակառուցվածք:

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Խաղահրապարակի վերանորոգման ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ 2000.0
հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:

Ծրագիր 03
Կանգառների կառուցում
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
(Ոլորտի անվանումը)

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

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 500.0 հազար դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 Նորը
Ծրագրի հիմնավորումը
Հացիկավանում
բավարար չեն:

և

համայնքի

խաչմերուկներում

տեղադրված

կանգառները

25

12

Ծրագրի նպատակը

Բարելավել հասարակական տրանսպորտի սպասարկման վիճակը:

Ծրագրի խնդիրները
 Հայտարարել մրցույթ և ընտրել համապատասխան կանգառներ կառուցող
կազմակերպությանը
 Իրականացնել կանգառների կառուցման աշխատանքները
 Իրականացնել
տեխնիկական վերահսկողություն
և հաստատել
կանգառների
կառուցման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ
1.
2.

3

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

1

2

3

4

2019թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքը
Հասարակական տրասպորտի կանոնակարգված աշխատանք, տրանսպորտից օգտվելու
հարմարավետ պայմաններ:

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրը
Նշված ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 500.0 հազար դրամ,
ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:

Ծրագիր 04
Հանդիսությունների սրահի վերանորոգում և կահավորում
(Ծրագրի անվանումը)

26

12

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
(Ոլորտի անվանումը)

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

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 5000.0 հազար դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 Վերանորոգում  Նորը
Ծրագրի հիմնավորումը
Հացիկ բնակավայրի հանդիսությունների սրահը գտնվում է անմխիթար վիճակում:
Դա միջոցառումների և արարողությունների ժամանակ անհարմարություններ է
առաջացնում բնակչության և հյուրերի համար: Որպես մեծ հավաքույթների օջախ, նշված
կառույցը միակն է Հացիկ բնակավայրում, ուստի խիստ անհրաժեշտություն կա այն
վերանորոգելու և պահպանելու:
Ծրագրի նպատակները

Ստեղծել համայնքում հանդիսություններ կազմակերպելու բավարար պայմաններ:
Ծրագրի խնդիրները
Նախապատրաստել հանդիսությունների սրահի վերանորոգման
աշխատանքների
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառուին
Իրականացնել հանդիսությունների սրահի վերանորոգման աշխատանքները
Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն և ընդունել հանդիսությունների սրահի
վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

1.

2.
3

Հ/հ

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները
Նախապատրաստել
հանդիսությունների սրահի
վերանորոգման աշխատանքների
նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերը
Հայտարարել մրցույթ և ընտրել
կապալառուին
Իրականացնել հանդիսությունների
սրահի վերանորոգման
աշխատանքները
Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2020թ., Ամիսներ
5
6
7
8

1

2

3

4

2021թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

9

10

11

12
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1

2

Իրականացնել հանդիսությունների
սրահի վերանորոգման
աշխատանքները
Իրականացնել տեխնիկական
վերահսկողություն և ընդունել
հանդիսությունների սրահի
վերանորոգման աշխատանքների
կատարման ավարտական ակտը

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Հանդիսությունների
սրահի
վերանորոգման
արդյունքում
կունենանք
վերանորոգված ենթակառուցվածք: Հանդիսությունների սրահի վերանորոգումը թույլ կտա
հարսանանիքներն ու այլ միջոցառումները կազմակերպել ավելի բարձր մակարդակով, և
մարդիկ ստիպված չեն լինի ավելի շատ ծախսեր կատարելով` իրենց միջոցառումները
տեղափոխել այլ բնակավայրեր կամ համայնքներ:

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրը
Հանդիսությունների սրահի վերանորոգման ծրագրի իրականացման ծախսերը՝
ընդհանուրը 5000.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների
հաշվին:

Ծրագիր 05
Մեծահասակների խաղասենյակի վերանորոգում
(Ծրագրի անվանումը)

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
(Ոլորտի անվանումը)

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

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 300.0 հազար դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 Վերանորոգում

 Նորը

Ծրագրի հիմնավորումը
Համայնքի բնակչությունը չունի առօրյա հոգսերից և գործերից կտրվելու, ազատ
ժամերին հանգստանալու համար նախատեսված վայր:
Ծրագրի նպատակները
28

Հնարավորություն ստեծել բնակչության հանգիստը հաճելի կազմակերպելու համար:
Նախատեսվում է վերանորոգել մեծահասակների խաղասենյակի տարածքը և համալրել
համապատասխան գույքով (նարդի, շախմատ և այլն):
Ծրագրի խնդիրները
Նախապատրաստել խաղասենյակի
վերանորոգման
աշխատանքների նախագծանախահաշվային 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 գույքը
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

1

2
3

Հ/հ
1
2

3

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները
Նախապատրաստել խաղասենյակի
վերանորոգման աշխատանքների
նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերը և հաշվարկել
անհրաժեշտ գույքի չափերը
Հայտարարել մրցույթ` ընտրել
կապալառուին
Իրականացնել խաղասենյակի
վերանորոգման աշխատանքները
Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները
Իրականացնել խաղասենյակի
վերանորոգման աշխատանքները
Գնահարցման միջոցով ձեռք բերել
անհրաժեշտ գույքը
Իրականացնել տեխնիկական
վերահսկողություն և ընդունել
խաղասենյակի վերանորոգման
աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը և տեղադրել
ձեռք բերված գույքը

1

1

2

2

3

3

4

2017թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

4

2018թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

12

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Համայնքի մեծահասակների խաղասենյակի վերանորոգման արդյունքում
կունենանք մեծահասակների հաճելի հանգիստը կազմակերպելու հնարավորություն:
29

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Մեծահասակների խաղասենյակի վերանորոգման ծրագրի իրականացման
ծախսերը՝ ընդհանուրը 300.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու է համայնքի բյուջեի
միջոցների հաշվին:

Ծրագիր 06
Մանկապարտեզի շենքի և գույքի ձեռքբերում
(Ծրագրի անվանումը)

Կրթություն
(Ոլորտի անվանումը)

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

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 10000.0 հազար դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 Նորը
Ծրագրի հիմնավորումը
1988 թվականի երկրաշարժից հետո համայնքի կիսակառույց մանկապարտեզի շենքը
ենթակա չէ կառուցման, իսկ երեխաները հաճախում է Գյումրի քաղաքի տարբեր
մանկապարտեզներ, որն այնքան էլ նպատակահարմար չէ ծնողների համար:
Ծրագրի նպատակը
Ապահովել մանկապարտեզ հաճախող երեխաների համար գրավիչ ու զարգացնող
միջավայր:
Ծրագրի խնդիրները
Նախապատրաստել մանկապարտեզի շենքի գնման համապատասխան փաստաթղթերը
և հաշվարկել անհրաժեշտ գույքի չափերը
Հայտարարել մրցույթ` ընտրել կապալառուին
Գնահարցման միջոցով ձեռք բերել անհրաժեշտ գույքը
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
Հ/հ

Ծրագրի իրականացման քայլերը /
գործողությունները

1

2

3

4

2021թ., Ամիսներ
5
6
7
8

9

10

11

30

12

1

2
3

Նախապատրաստել
մանկապարտեզի
շենքի գնման
համապատասխան
փաստաթղթերը
և
հաշվարկել
անհրաժեշտ գույքի չափերը

Հայտարարել մրցույթ` ընտրել
կապալառուին
Գնահարցման միջոցով ձեռք բերել
անհրաժեշտ գույքը

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թվի աճ, կրթական գործընթացի
արդյունավետության բարձրացում, անվտանգության պայմանների բարելավում
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Ֆինանսավորել համայնքի բյուջեի հաշվին՝ 5 տարիների ֆոնդային բյուջեում
կուտակված գումարի հաշվին՝ 10000.0 ՀՀ դրամ:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ՀԱՑԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ
Հ/հ
1.
2.

4.

10.
11.
12.
13.

14.

Ցուցանիշներ
Համայնքի վարչական
տարածքը
Բնակչության թիվը
Անհատական բնակելի
տների թիվը
Անհատական բնակելի
տների մակերեսը
Վթարային շենքերի թիվը
Աղբավայրի առկայությունը
և զբաղեցրած տարածքը
Սանիտարական մաքրման
տարածքը
Ոռոգման ցանցի
երկարությունը
Ոռոգելի տարածքի
մակերեսը
Միջհամայնքային
ճանապարհների
երկարությունը
Միջհամայնքային
փողոցների և
ճանապարհների մակերեսը

Չափի
միավոր

2016թ.
փաստ.

2017թ.
կանխ.

2018թ.
կանխ.

2019թ.
կանխ.

2021թ.
կանխ.

1213.42

1213.42

հա

1213.42

1213.42

1213.42

մարդ

1048

1040

1034

1032

1020

1015

տուն

292

292

292

292

292

292

հազ.քմ

40.83

40.83

40.83

40.83

40.83

40.83

շենք

0

0

0

0

0

0

հազ. քմ

0

0

0

0

0

0

հա

50

50

50

50

50

50

կմ

24

24

26

26

26

32

հա

945.6

945.6

945.6

945.6

945.6

945.6

կմ

18

18

18

18

18

18

108

108

108

108

108

108

հազ.քմ

1213.42

2020թ.
կանխ.

31

15

16.

17.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
27.
30.
31.
32.
33.
35.
36.
37.

40.

41.

Ներհամայնքային
փողոցների և
ճանապարհների
երկարությունը
Ներհամայնքային
փողոցների և
ճանապարհների մակերեսը
Առևտրիև ծառայությունների
Օբյեկտների թիվը, այդ
թվում՝
առևտրի օբյեկտներ
ժ. 24-իցհետո աշխատող
օբյեկտներ
Բենզինիլիցքավորման
կետեր
Գազիլիցքավորման կետեր
Բնակարանի կարիքավոր
ընտանիք. թիվը
Բնակարանային
պայմանների բարելավման
կարիքավոր ընտանիքներ
Նախադպրոցական
հիմնարկների թիվը
Հանրակրթական
դպրոցների թիվը
Աշակերտների թիվը
Երաժշական դպրոցների
թիվը
Մարզադպրոցների թիվը
Ակումբների թիվը
Կենսաթոշակառուների
թիվը
Հաշմանդամների թիվը
Արտագնա/սեզոնային/
աշխատանքի մեկնողների
թիվը
Գործազուրկների թիվը
Ընտանեկան նպաստ
ստացող ընտանիքների թիվը
Բնակչության մեկ շնչին
ընկնող բյուջետային
եկամուտը
Բնակչության մեկ շնչին
ընկնող բյուջետային ծախսը
Համայնքի բյուջեի
եկամուտների փաստացի
կատարումը հաստատված
պլանի նկատմամբ
Համայնքի բյուջեի
եկամուտների փաստացի

կմ

15

15

15

15

15

15

հազ.քմ

60

60

60

60

60

60

հատ

2

2

2

2

2

2

հատ

2

2

2

2

2

2

հատ

0

0

0

0

0

0

հատ

0

0

0

0

0

0

հատ

0

0

0

0

0

0

ընտ.

30

30

35

35

38

40

- // -

70

70

68

65

65

60

հատ

0

0

0

0

0

0

հատ

1

1

1

1

1

1

մարդ

101

96

105

108

110

115

հատ

0

0

0

0

0

0

հատ
հատ

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

մարդ

172

176

170

168

150

151

մարդ

23

23

18

17

14

11

մարդ

110

115

121

127

130

135

մարդ

197

183

200

220

224

230

ընտ.

24

23

26

28

32

35

հազ.
դրամ

23.8

24,0

24.0

24.0

24.0

24.0

հազ.
դրամ

26.6

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

%

82

90-100

90-100

90-100

90-100

90-100

%

82

90-100

90-100

90-100

90-100

90-100

32

42.

43.

44.

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

%

70

70-90

70-90

90-100

90-100

90-100

%

70

70-90

70-90

90-100

90-100

90-100

%

40

42.7

43.7

41.4

39.1

34.2

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ՀԱՑԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ
ԳՈՒՅՔԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ

â³÷Ç
ÙÇ³íáñÁ

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÁ
(Ñ³½³ñ
¹ñ³Ù)

î»ËÝÇÏ³Ï³Ý
íÇ×³ÏÁ

¸

º

¼

ø³Ý³ÏÁ

Ò»éùµ»ñÙ³Ý
ï³ñ»ÃÇíÁ

Ð/Ð

¶áõÛùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

²

´

1

¶ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ß»Ýù

Ñ³ï

1

8070040

2

Ö³ß³ñ³ÝÇ ß»Ýù 1 Ñ³ñÏ³ÝÇ

Ñ³ï

1

38000

3

Ð³ó³Ñ³ïÇÏÇ å³Ñ»ëï (Í³ÍÏ)

ùÙ

300

1097000

4

´Ý³Ï»ÉÇ ß»Ýù (2 ë»ÝÛ³Ï³Ýáó)

Ñ³ï

1

40000

5

´Ý³Ï»ÉÇ ß»Ýù 2 Ñ³ñÏ³ÝÇ

Ñ³ï

1

10000

6

Î³ÙáõñçÝ»ñ ÞÇñÏ³Ý³ÉÇ íñ³

Ñ³ï

3

60000

Օգտագործվում է

7

Îß»éù

Ñ³ï

1

5000

Օգտագործվում է

8

Ðáõß³ñÓ³Ý 41-45ÃÃ. å³ï»ñ³½ÙÇ ½áÑí³ÍÝ»ñÇ
ÑÇß³ï³ÏÇÝ 0.4 Ñ³

Ñ³ï

1

87000

Ենթակա է
վերանորոգման
Ենթակա է
հիմնանորոգման
Օգտագործվում է
Ենթակա է
հիմնանորոգման
Ենթակա չէ
օգտագործման

Ենթակա է
վերանորոգման

33

9

¶»ñ»½Ù³Ý³ïÝ»ñ

Ñ³ï

2

300000

10

²íïá×³Ý³å³ñÑ ÙÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ

ÏÙ

18

27000000

11

´Ý³Ï³Ý ·³½Ç Ñ³ßíÇã

Ñ³ï

1

45200

Օգտագործվում է

12

¶³½Ç ËáÕáí³Ï³ß³ñ

ÏÙ

260

49000

Օգտագործվում է

13

CDMA Ñ»é³ËáëÇ Ùá¹»Ù

Ñ³ï

1

2007

14400

14

Ð³Ù³Ï³ñ·Çã-P4 Cell-2.4 Ghz/

Ñ³ï

1

2005

325000

Օգտագործվում է

15

ØáÝÇïáñ-Samsung 17

Ñ³ï

1

2005

110000

Օգտագործվում է

16

Ð»éáõëï³óáõÛó GRUNDIG DAWOO 55

Ñ³ï

1

2005

150000

Օգտագործվում է

17

äñÇÝï»ñ, ëÏ³Ý»ñ, å³ï×»Ý³Ñ³ÝáõÙ
CANON Laser Base MF3110

Ñ³ï

1

2006

200000

Օգտագործվում է

18

Îñ³ÏÙ³ñÇãÝ»ñ

Ñ³ï

2

2006

26000

Օգտագործվում է

19

Ð³Ù³Ï³ñ·Çã ØáÝÇïáñ PIV, 2.8GHZ/RAM
766Mb

Ñ³ï

1

2008

215000

Օգտագործվում է

20

Ð³Ù³Ï³ñ·Çã ØáÝÇïáñ LG I19, i3 Ram 4 GB
HDD 1TB,ëíÇã 8 port, ó³Ýó³ÛÇÝ Ù³ÉáõË 50Ù

Ñ³ï

1

2013

270000

Օգտագործվում է

21

äñÇÝï»ñ CANON LBP 2900

Ñ³ï

1

2008

60000

Օգտագործվում է

22

²ñµ³ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ³É»Ñ³í³ù OPENBOX

Ñ³ï

1

2008

67700

Օգտագործվում է

23

DVD SONY

Ñ³ï

1

2008

34000

Օգտագործվում է

24

´³½Ï³Ãáé

Ñ³ï

1

2008

68000

Օգտագործվում է

25

æ»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· Squirrel (40
Ù³ñïÏáóÝ»ñáí)

Ñ³ï

2009

665000

Օգտագործվում է

26

Ð³Ù³Ï³ñ·Çã-PIV2,2 GHS, Hdd-160
Gb, Ram-1-Gb, Casedvd maj8 salik

Ñ³ï

2012

85000

Օգտագործվում է

27

øÇÙÇ³Ï³Ý Ïñ³ÏÙ³ñÇãÝ»ñ OP-2

Ñ³ï

2009

40000

Օգտագործվում է

28

È³½»ñ³ÛÇÝ ëÏ³í³é³Ï (ýÇÉÙ ·ÛáõÕÇ
Ù³ëÇÝ)

Ñ³ï

2009

167000

Օգտագործվում է

29

SONY XR-C 550 Ó³ÛÝ³ñ·Çã

Ñ³ï

1

60000

Օգտագործվում է

30

öáÕáóÝ»ñÇ Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ

Ï»ï

27

2009

640000

Օգտագործվում է

31

öáÕáóÝ»ñÇ Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ

Ï»ï

12

2010

396900

Օգտագործվում է

32

öáÕáóÝ»ñÇ Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ

Ï»ï

6

2013

285000

Օգտագործվում է

2

Օգտագործվում է
Ենթակա է
օգտագործման

Ենթակա է
օգտագործման

34

33

Ð³Ï³Ï³ñÏï³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÝ»ñ

Ñ³ï

2

12000000

Օգտագործվում է

34

Ð³Ï³Ï³ñÏï³ÛÇÝ Ï³Û³Ý

Ñ³ï

1

2016

2350000

Օգտագործվում է

35

Ð³Ù³Ï³ñ·Çã, ÙáÝÇïáñ
BENQ,ëï»ÕÝ³ß³ñ Genius

Ñ³ï

1

2012

150000

Օգտագործվում է

36

Þ»ñï³í³ñ³·áõÛñÝ»ñ

ùÙ

10.6

2012

100000

Օգտագործվում է

37

¶ñ³ë»Õ³Ý

Ñ³ï

1

1999

79200

Օգտագործվում է

38

ê»Õ³Ý ¹ÇÙ³¹Çñ

Ñ³ï

1

2004

24200

Օգտագործվում է

39

¶ñ³ë»Õ³Ý

Ñ³ï

1

2004

26400

Օգտագործվում է

40

ÂÕÃ³å³Ñ³ñ³Ý

Ñ³ï

1

2004

22000

Օգտագործվում է

41

¶ñ³ë»Õ³Ý

Ñ³ï

5

2006

200000

Օգտագործվում է

42

¶ñ³å³Ñ³ñ³Ý

Ñ³ï

1

2006

60000

Օգտագործվում է

43

´³½Ï³Ãáé

Ñ³ï

1

2006

40000

Օգտագործվում է

44

¶»Õ³ñí»ëï. ¨ Ù³ëÝ³·Çï. ·ñù»ñ

Ñ³ï

4638

59000

Օգտագործվում է

45

²Ãáé

Ñ³ï

100

350000

Օգտագործվում է

46

¶ñ³¹³ñ³ÏÝ»ñ

Ñ³ï

6

6000

Օգտագործվում է

47

ê»Õ³Ý

Ñ³ï

6

2007

275000

Օգտագործվում է

48

Բազկաթոռ

հատ

1

2016

85000

օՕտագործվում է

49

ä³Ñ³Ï³ïáõÝ

Ñ³ï

1

1960

90500

ºÝÃ³Ï³ ã¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

50

ì³é»É³ÝÛáõÃÇ å³Ñ»ëï

Ñ³ï

1

1968

393200

ºÝÃ³Ï³ ¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

51

·É³Ý³ï³Ï³é 3ï

ï

2

1970

5200

ºÝÃ³Ï³ ¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

52

·É³Ý³ï³Ï³é 5ï

ï

2

1970

5300

ºÝÃ³Ï³ ¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

53

·É³Ý³ï³Ï³é 10ï

ï

1

1970

5700

ºÝÃ³Ï³ ¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

54

²íïáå³ñÏ

Ñ³ï

1

1966

217000

ºÝÃ³Ï³ ¿
í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý

55

²ñÑ»ëï³Ýáó

Ñ³ï

1

1966

560300

ºÝÃ³Ï³ ã¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

56

Ïé³Ý µ³ÉÏ³ 3

Ñ³ï

1

1968

38200

ºÝÃ³Ï³ ã¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

2007

35

38100

ºÝÃ³Ï³ ã¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

15500

ºÝÃ³Ï³ ã¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

1970

12600

ºÝÃ³Ï³ ã¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

1

1970

1300

ºÝÃ³Ï³ ã¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

Ñ³ï

1

1973

93000

ºÝÃ³Ï³ ¿
í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý

Ø»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý å³ñÏÇ Í³ÍÏ³ñ³Ý

Ñ³ï

1

1966

72300

ºÝÃ³Ï³ ã¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

63

Îó³ë³ÛÉ 2 äîê-4

Ñ³ï

1

1989

18800

ºÝÃ³Ï³ ã¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

64

ê»ñÙÝ³½³ïÇã êØ-4

Ñ³ï

1

1989

43000

ºÝÃ³Ï³ ã¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

65

ê»ñÙÝ³½³ïÇã êØ-4

Ñ³ï

1

1989

41500

ºÝÃ³Ï³ ã¿
û·ï³·áñÍÙ³Ý

66

Ì³é³ÛáÕ³Ï³Ý Ù»ù»Ý³ ¶²¼ 31-02

Ñ³ï

1

1997

3600000

ú·ï³·áñÍíáõÙ ¿

67

ÎÇë³Ï³éáõÛó Ù³ÝÏ³å³ñï»½

Ñ³ï

1

1990

57

ïáÏ³éÝÇ ëï³ÝáÏ

Ñ³ï

1

58

ëí»éÉÇÝÇ ëï³ÝáÏ

Ñ³ï

1

59

ÏáÙåñ»ë³ïáñ

Ñ³ï

1

60

ëñáÕ Ñ³ëïáó

Ñ³ï

61

²íïáå³ñÏÇ å³Ñ»ëï

62

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

1969

ºÝÃ³Ï³ ¿
Ï³éáõóÙ³Ý

61758540

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

Աշխատակազմի
վարչական շենք
Ներհամայնքային
փողոցներ
Միջհամայնքային

Վիճակը

Ենթակառուցվածքի
անվանումը
Առկա

Հ/հ

+

լավ

+

վատ

+

վատ
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ճանապարհներ
Ոռոգման համակարգ
Աղբավայր
Աղբատար մեքենա
Ջրամատակարարման
համակարգ
Ջրահեռացման համակարգ
Փողոցների լուսավորման
համակարգ
Բուժկետ, ամբուլատորիա
Սպորտդպրոց
Գրադարան

+/մաս
ամբ/
-

բավ.
-

+

լավ

+/մաս
ամբ/
+
+
+

-

բավ.
բավ
բավ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Մշակույթի տուն/կենտրոն,
ակումբ

Արվեստի, գեղարվեստի
դպրոց
Երաժշտական դպրոց
Մանկապարտեզ
Արտադպրոցական այլ
հիմնարկ
Սոցիալական
տուն/կենտրոն
Թանգարան

լավ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ՀԱՑԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ
ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

Հ/հ

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

Ցուցանիշները

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

Ընդամենը
համայնքում

(01.01.2016 թ. դրությամբ)

804
444
416
117
0
1
2175
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7.

Մեղվաընտանիքների քանակը

315

Հ/հ

Ընդամենը
համայնքում

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. ՀԱՑԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԱԲՆԱԿՆԵՐԻ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ՆԿԱՐԱԳԻՐՆ ՈՒ ՔԱՆԱԿԸ

Ցուցանիշները

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

135
45
1
4
2
1
1

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. ՀԱՑԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԵՎ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հ/հ

Բնակավայրի
անվանումը

Արտադրական
կազմակերպություններ

«Գայ-Սպայդո» ՍՊԸ, 2014թ.-ից չի
գործում
Հացիկ

«Արշալույս» ՓԲԸ, 1995թ-ից չի
գործում,
«Լիանա»

Առևտրային
կազմակերպություններ

Ծառայություննե
ր մատուցող
կազմակերպությ
ուններ

2 (երկու) սննդի և տնտեսական
ապրանքների խանութներ ու
վաճառակետեր

ՍՊԸ
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