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ՏԿԶՆ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն 
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Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման 

գործակալություն

ՀՖՄ ՀԿ 
«Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» հասարակական 

կազմակերպություն 



3 
 

ԲԲՀ Բազմաբնակավայր համայնք 
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ՏԻՄ-եր Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ

ՄԺԾԾ Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 

ՄԶԾ Մարզային զարգացման ծրագիր 

ՏԶ Տարածքային զարգացում 

ՏԶԾ Տարածքային զարգացման ծրագիր 

ՀԶՀԾ Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիր

ՀԶՔԾ Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիր

ՀՏԶՀ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 

ԽՄ Խորհրդակցական մարմին 

ԲԱԽ Բնակավայրային աշխատանքային խումբ 

ՀԿՏՀ Համայնքի կառավարման տեղեկատվական համակարգ 

ՈՒԹՀՎ Ուժեղ կողմեր, թույլ կողմեր, հնարավորություններ, վտանգներ

ՔՀՄՀ Քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածներ 

ՀՈԱԿ Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն 

ՆՈՒՀ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա 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: 

ՀԶՀԾ-ն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով ներկայումս գործող «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ ՏԻՄ-

երի իրավասությունները, համայնքի ղեկավարի լիազորությունները նրա գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶՔԾ-ի 

մշակման և կառավարման վերաբերյալ օրենքի 37-րդ, 38-րդ և 53-րդ հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև ՀՖՄ ՀԿ փորձագետների 

կողմից մշակված և ՀՀ ՏԿԱԻՆ կողմից 2014 թվականին հավանության արժանացած՝ «Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի 

մշակման և կառավարման մեթոդաբանությունը» (այսուհետ` Մեթոդաբանություն) և ԳՀՄԸ/ՀՖՄ ծրագրի շրջանակներում 2016 

թվականին մշակված՝ «Բազմաբնակավայր համայնքում «Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի մշակման և կառավարման 

մեթոդաբանության» կիրառման ուղեցույցը» (այսուհետ`Ուղեցույց):  

ՀԶՀԾ-ն մշակելիս առանձնացվել և հաշվի են առնվել մեթոդաբանական հետևյալ չափանիշները՝ 

 համայնքի ֆինանսական կարողությունը. 

 համայնքի բնակչության թվաքանակը. 

 համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերում առկա ենթակառույցները և մատուցվող հանրային 

ծառայությունները. 

 համայնքի կազմում ընդգրկված  բնակավայրերի առանձնահատկությունները. 
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 համայնքում առկա վտանգները (ռիսկերը): 

ՀԶՀԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է նաև ՀԶՀԾ-ի մշակմանը մասնակցած՝ համայնքի ԲԱԽ–երի կողմից կատարված 

աշխատանքով և առաջարկություններով, համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, 

ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով, համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների 

մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ, ինչպես նաև այն իրողությամբ, 

որ համայնքը ձևավորվել է համայնքների խոշորացման պետական փորձնական ծրագրի իրականացմամբ, գտնվում է ՀՀ 

կառավարության, միջազգային դոնոր և տեղական կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում և, այս առումով, մեծացել է 

համայնքի զարգացմանը և առկա խնդիրների լուծմանը նրանց ներգրավելու հնարավորությունները: ՀԶՀԾ-ում հնարավորինս հաշվի 

են առնվել նաև համայնքի կազմում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերում հանրային ծառայությունների մատչելիությանը և 

հասանելիությանը, նոր ծառայությունների մատուցմանը վերաբերող և դրանցով պայմանավորված՝ լրացուցիչ ծախսեր առաջանալու 

խնդիրները, համայնքի կազմում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերը համաչափ զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքի 

տարածքում տնտեսական գործունեության խրախուսմանն ուղղված առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի 

զարգացման (հատկապես՝ գյուղատնտեսության, փոքր և միջին բիզնեսի, տուրիզմի և այլնի) հնարավորությունները, համայնքի 

տարածքում պատշաճ կառավարման իրականացման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև համայնքում աղետի բազմաբնույթ 

վտանգները (ռիսկերը) և դրանց կառավարման միջոցառումները: 

ՀԶՀԾ-ն մշակելիս ուսումնասիրվել է նաև Ամասիայի բազմաբնակավայր համայնքի  կազմում ընդգրկված բնակավայրերի՝ 

նախկին համայնքների նախորդ քառամյա ժամանակաշրջանի զարգացման ծրագրերը, միտումները և դրանց շարունակականության 

հնարավորությունները: 

Համայնքի 2016-20թթ. ՀԶՀԾ-ն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով համայնքի նորընտիր ղեկավարի և ավագանու անդամների 

նախընտրական ծրագրերի դրույթները և նպատակ հետապնդելով հետևողականորեն բարեփոխումներ իրականացնելու 

ճանապարհով աստիճանաբար լուծել համայնքում առկա հիմնախնդիրները և բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-

տնտեսական պայմանները:  

ՀԶՀԾ-ն դիտարկելով որպես համայնքի ռազմավարական պլանավորման և մասնակցային կառավարման կարևորագույն միջոց, 

համայնքի ղեկավարին կից գործող ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով 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, ՔՀՄՀ կազմակերպությունների և շահագրգիռ այլ անձանց հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀԶՀԾ-ում ներկայացված 

խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց լուծման գործում: 
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ՀԶՀԾ-ի 1-ին բաժինը ներառում է` համայնքի սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր, բնակավայրային և ոլորտային փաստացի 

իրավիճակի և համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների բնութագրումը և վերլուծությունը՝ հաշվի առնելով ՀԶՀԾ-ի մշակման 

մեթոդաբանական չափանիշների ազդեցությունը համայնքի ՏԻՄ-երի գործունեության ոլորտների կազմի վրա, համայնքում առկա 

սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների ֆիզիկական վիճակի գնահատումը, դրանց շահագործման, պահպանման և նորոգման 

հետ կապված խնդիրները, համայնքի կազմում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերում հիմնական ենթակառուցվածքների առկայության 

և ընդհանուր վիճակի,  ինչպես նաև դրանց զարգացման հնարավորությունների, կարողությունների ու ռեսուրսների վերլուծումը և 

գնահատումը: Համայնքի ընդհանուր և ոլորտային կարիքների գնահատման հիման վրա, ըստ համայնքի կազմում ընդգրկված 

բնակավայրերի, կազմվել է համայնքում առկա հիմնախնդիրների ցանկը՝ առանձնացնելով նրանք, որոնց լուծումը 

նպատակահարմար է ներառել սույն ՀԶՀԾ-ում՝ ելնելով համայնքի ռեսուրսային հնարավորություններից: Բաժնում ներառվել է նաև 

համայնքի ՈՒԹՀՎ-վերլուծությունը՝ 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 բաժինը ներառում է` համայնքի երկարաժամկետ տեսլականը, զարգացման ռազմավարությունը և սույն ՀԶՀԾ-ի 

հիմնական նպատակները: 

ՀԶՀԾ-ի 3-րդ բաժինը ներառում է` պետության, միջազգային և տեղական, քաղաքացիական հասարակության, մասնավոր 

հատվածի և այլ կազմակերպությունների կողմից համայնքում գալիք հինգ տարիների համար նախատեսվող (շարունակվող) 

հանրապետական, մարզային, տարածաշրջանային, միջհամայնքային համագործակցության և այլ ծրագրերն ու միջոցառումները: 

ՀԶՀԾ-ի 4-րդ բաժինը ներառում է` համայնքի ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը, գնահատումը և կանխատեսումը՝ ըստ 

համայնքի բյուջեի եկամտային ուղղությունների (սեփական եկամուտներ, պաշտոնական դրամաշնորհներ, փոխառու միջոցներ)՝ 

դիտարկելով նախորդ երկու և գալիք հինգ տարիների եկամտային տվյալները: 

ՀԶՀԾ-ի 5-րդ բաժինը ներառում է` ԲԱԽ-երի կողմից, ըստ բնակավայրերի, առաջարկված առաջնահերթ ոլորտային ծրագրերի 

ցանկը, ապա` համայնքի ղեկավարին կից գործող ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով խորհրդակցական մարմնի կողմից 

համայնքի զարգացման ոլորտային ծրագրերի ընտրությունը, դրանց առաջնահերթությունների սահմանումը՝ ելնելով համայնքի 

իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, բացահայտված կարիքներից ու հիմնախնդիրներից, 

ենթակառուցվածքների վիճակից և ՀԶՀԾ-ի հիմնական նպատակներից: Բաժնում ձևակերպվել և ամփոփվել են ՀԶՀԾ-ում ներառվող 

ոլորտային ծրագրերը՝ օգտագործելով դրանց կազմման՝ Մեթոդաբանությունում բերված օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ներկայացնելով 

ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները (համայնքի բյուջե, ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ, այլ) և դրանց 

մոտավոր արժեքներն՝ ըստ գալիք հինգ տարիների: 



8 
 

Բաժնում ներկայացվում են նաև ՀԶՀԾ-ում ներառված ոլորտային ծրագրերն` ըստ առանձին բնակավայրերի և առաջիկա հինգ 

տարիների: 

ՀԶՀԾ-ի 6-րդ բաժինը ներառում է` համայնքի սեփականություն համարվող շենքերի ու շինությունների, հողամասերի օտարման 

հնգամյա ծրագիրն՝ ըստ առանձին տարիների: 

ՀԶՀԾ-ի 7-րդ բաժինը ներառում է` ՀԶՀԾ-ի իրականացման մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) և գնահատման, տարեկան 

հաշվետվությունների կազմման և քննարկման ձևաչափերը: 

ՀԶՀԾ-ի եզրափակումը  ներառում է` համառոտ մոտեցումներ և դրույթներ՝ ՀԶՀԾ-ում փոփոխությունների և (կամ) լրացումների 

կատարման, քննարկման և հաստատման գործընթացների վերաբերյալ: 

ՀԶՀԾ-ի հավելվածները ներառում են`  

 համայնքապետարանի աշխատակազմի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը,  

 համայնքի սեփականություն համարվող գույքի ցանկը և վիճակը՝ ըստ առանձին բնակավայրերի, համայնքի բնակավայրերում 

սոցիալ-տնտեսական հիմնական ենթակառուցվածքների առկայությունը և ընդհանուր վիճակը,  

 համայնքի հողային հաշվեկշիռը՝ ըստ առանձին բնակավայրերի,  

 համայնքում առկա անասնագլխաքանակի տվյալներն՝ ըստ առանձին բնակավայրերի, 

 համայնքի հիմնական ցուցանիշների գնահատումը և կանխատեսումը, 

 համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ում ներառված ոլորտային ծրագրերի ձևակերպումներն՝ ըստ դրանց օրինակելի ձևի,  

 համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ում ներառված ոլորտային ծրագրերն՝ ըստ առանձին բնակավայրերի: 
 

 

1․ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
 

1.1 ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ 
 

ՀՀ Ազգային  ժողովի կողմից 2016 թվականի հունիսի 17-ին ընդունված «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն (ՀՕ 100-Ն)՝ Ամասիա, Արեգնադեմ, Բանդիվան, 

Բյուրակն, Գտաշեն, Հովտուն, Մեղրաշատ, Ողջի և Ջրաձոր համայնքների միավորման արդյունքում ձևավորվել է Ամասիա 

բազմաբնակավայր համայնքը:  
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Այսպիսով, ներկայումu Ամասիա համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերն են՝ Ամասիա, Արեգնադեմ, Բանդիվան, 

Բյուրակն, Գտաշեն, Հովտուն, Մեղրաշատ, Ողջի և Ջրաձոր գյուղերը (աղյուսակ 1):  

Համայնքի կենտրոնը Ամասիա գյուղն է: 
 

Աղյուսակ 1. Համայնքի բնակավայրերի վարչական տարածքի, առկա և մշտական բնակչության, տնային տնտեսությունների ցուցանիշները 

(01.01.2016 թ. դրությամբ) 

 

Համայնքն իր վարչական 

սահմաններով սահմանակից է 

Աշոցք,  Արփի, Սարապատ, 

Հայկավան, Մարմաշեն, 

Վահրամաբերդ և Կապս 

համայնքներին: 

Ստորև ներկայացվում է 

համառոտ տեղեկատվություն 

համայնքի կազմում ընդգրկված 

բնակավայրերի մասին: 

 

ԳՅՈՒՂ ԱՄԱՍԻԱ 

 

Նախկինում Ամասիայի 

տարածաշրջանի շրջկենտրոն, մարզկենտրոնից գտնվում է 44 կմ հյուսիս-արևելք: Նախկինում ունեցել է Համասիտ, Ղուկասյան, Ներքին 

Ղուկասյան անվանումները:  

Գյուղը գտնվում է Ախուրյան գետի աջ ափին, մեղմաթեք հարթավայրում` ծովի մակարդակից 1870մ բարձրության վրա: Կլիման 

բարեխառն լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով: Լինում են ուժեղ քամիներ, հաճախակի են մառախուղները և 

ձնաբքերը: Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ: Տարեկան տեղումների քանակը 600-700մմ: Բնական լանդշաֆտները սևահողային 

լեռնատափաստաններ են: Ամասիայից 2կմ արևմուտք կա հին գյուղատեղի, որը տեղացիները անվանում են Խարաբալար: Ըստ 

բնակիչների պատմածի այդ գյուղի բնակիչները եղել են հույներ: Գյուղից հյուսիս-արևմուտք Չաթին դարա□ կոչված բերդի ավերակներն են: 

Բնակչության նախնիների մի մասը տեղափոխվել են 1829 թ-ին Արևմտյան Հայաստանից` Բասենից և Կարսի մարզից: 1886 թ-ին գյուղն 

ունեցել է 274, 1914 թ-ին` 564, 1931 թ-ին` 645, 1959 թ-ին` 1527, 1970 թ-ին` 2773, 1980 թ-ին` 3175 հայ բնակիչ:  

Հ/հ Բնակավայրի 

անվանումը 
Վարչական 

տարածքը 

(հա) 

Առկա 

բնակչության 

թվաքանակը 

(մարդ) 

Մշտական 

բնակչության 

թվաքանակը 

(մարդ) 

Առկա տնային 

տնտեսությունն

երի 

թվաքանակը 

Մշտական տնային 

տնտեսությունների 

թվաքանակը 

1.  Ամասիա  4966,2 2186 1973 667 763 

2.  Արեգնադեմ 3143,4 457 515 93 103 

3.  Բանդիվան 1076,84 265 286 72 72 

4.  Բյուրակն 2402,56 689 838 172 237 

5.  Գտաշեն 3640,89 272 483 84 85 

6.  Հովտուն 1238,96 214 191 48 53 

7.  Մեղրաշատ 1147,91 578 383 112 112 

8.  Ողջի 1699,26 825 538 185 215 

9.  Ջրաձոր 1152,28 243 350 75 93 

 Ընդամենը 20468,3 5729 5557 1508 1733 
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Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների բնակավայրը 2016 թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ ունեցել է 1973 մարդ: 

Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 46%, կանայք` 54%: Տարիքային խմբերը բաշխված են հետևյալ կերպ. մինչաշխատունակներ` 

28%, աշխատունակներ` 54 %, հետաշխատունակներ` 18%: Ունի 114 տնտեսություն: Ունի միջնակարգ դպրոց, գրադարան, 

մանկապարտեզ, հիվանդանոց, բուժկետ, կապի հանգույց: Գյուղատնտեսական հողահանդակները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում 

են: Պետական հողերը գլխավորապես օգտագործվում են որպես արոտավայրեր, խոտհարքներ: 

 Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը կաթնամսատու անասնապահությունն է: Զբաղվում են հացահատիկային, 

կարտոֆիլի, կերային կուլտուրաների մշակությամբ: Զբաղվում են նաև թռչնաբուծությամբ: Ունի պանրի գործարան, որտեղ արտադրվում 

են Լոռի, Չանախ պանիրներ և արտադրանքը սպառվում է ինչպես մարզի, այնպես էլ մարզի սահմաններից դուրս: 2011 թվականին 

բնակավայրում բացվել է Հայ - Գերմանական համատեղ կարի արտադրամաս, որը լուծեց կարևորագույն հարցերից մեկի` 

աշխատատեղերի հարցը: Կարի արտադրամասում աշխատանքով է ապահովվել շուրջ 70 մարդ, այն ավելանալու միտում ունի:  

Գյուղում բացվել է նաև համայնքային կենտրոն, որը երիտասարդության համար ժամանցի լավագույն կենտրոններից մեկն է: 

Կենտրոնի հարևանությամբ բացվել է նաև մանկապարտեզ:  

Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են խմելու ջրագծերի վերանորոգումը, գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը, 

փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնումը, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգումը, կոյուղու համակարգի 

արդիականացումը,  համայնքապետարանի շենքի վերանորոգումը և այլ խնդիրներ: 
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Ամասիայի համայնքային կենտրոն, նախակրթարան 
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Ամասիայի համայնքային գրադարան 

 



13 
 

 
Ամասիայի զբոսայգի 
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Ամասիայի հուշարձան խաչքար 



15 
 

 
Ամասիայի արվեստի դպրոց 
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Ամասիայի մարզահամերգային կենտրոն 
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Ամասիայի կարի գործարան 

 

 

 

ԳՅՈՒՂ ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ 

 

Հեռավորությունը մարզկենտրոնից 24 կմ է, ՀՀ պետական սահմանից  11 կմ, բարձրությունը   ծովի մակերևույթից 1890մ, 

բնակլիմայական   պայմանները  լեռնային, մշտական բնակչության    թիվը  515 մարդ, 103 ընտանիք, բնակավայրի  զբաղեցրած տարածքը  

կազմում է 3143,4 հա, որից համայնքի սեփականություն` 1143.4 հա, պետության սեփականություն` 1314.4 հա, իսկ 685.5 հա-ը 

հանդիսանում է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականություն: 
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   ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի նախկին տարածաշրջանի Արեգնադեմ գյուղը, որպես հայաբնակ գյուղ հիմնադրվել է 1988 թվականին 

Վրաստանի հանրապետությունից և Ադրբեջանից գաղթած, ինչպես նաև Գյումրիից և մոտակա համայնքներից ներգաղթած բնակիչներով: 

Նախկին անվանումը եղել է <Ազիզբեկով>, որն անվանվել է 26 կոմիսարներից մեկի պատվին: Մինչ 1988 թվականը գյուղը բնակեցված  է 

եղել ազերիներով, չի եղել ոչ մի հայկական ընտանիք:  

Արեգնադեմը որպես հայկական գյուղ կարելի է համարել երիտասարդ: 

Գյուղում բնակվողները զբաղվում են հողագործությամբ և անասնապահությամբ, սովետական տարիներին գյուղն ունեցել է 

կոլտնտեսություն:  

Քանի որ հայաբնակ չի եղել, չունի պատմամշակույթային  կառույցներ: Ներկայումս բնակվում  է 515 մարդ, 103 ընտանիք: Գյուղի  

բնակչության  զբաղվածությունը  այժմ  էլ  հիմնականում հողագործությունն  ու  անասնապահությունն է: 1991թ. գյուղում իրականացվել է 

հողերի սեփականաշնորհման ընդհանուր գործընթացը, 90 ընտանիքներ  ունեն  սեփականություն  համարվող վարելահողեր և տնամերձ 

հողամասեր: 

  

Շիրակի մարզի Արեգնադեմ գյուղը գտնվում  է մարզի  հյուսիս - արևմտյան մասում` սարի լանջին: Գյուղի հեռավորությունը Երևանից – 

141կմ է, Գյումրի քաղաքից  24կմ, Ամասիայից` 3 կմ է : Ռելիեֆը խայտաբղետ է, տեղումները շատ: 

Հանրապետության ամենացուրտ և ամենաձյունառատ վայրերից մեկն է: Գյուղի մթնոլորտային տեղումների 

տարեկան միջին գումարը կազմում է 450-500մմ.: Ձյունածածկ օրերի թիվը կազմում է 150: Օդի ջերմաստիճանը տատանվում է - 40-ից + 

30 աստիճանի: Խիստ կարճատև է գարունը և ամառը, սառնամանիք ժամանակաշրջանը ամենաերկարն է` 5   ամիս: 

Մթնոլորտային ճնշումը տատանվում է 550-600մմ սնդիկի սյան սահմաններում: Արեգնադեմ գյուղի տարածքը գտնվում է 

ծովի մակարդակից 1890մ. բարձրության վրա: Մշակվող հողերը գտնվում են միջին և ուժեղ թեքությունների վրա, 

ինչպես նաև ալիքավոր հարթություններում: 

Բնակավայրի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են խմելու ջրագծերի վերանորոգումը, գյուղամիջյան ճանապարհների 

վերանորոգումը, գազաֆիկացումը, դպրոցի, մարզադահլիճի և մարզահրապարակի կառուցումը, վարչական շենքի վերանորոգումը, 

փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնումը,  համայնքային կենտրոնի կահավորումը և այլ խնդիրներ: 

 

ԳՅՈՒՂ ԲԱՆԴԻՎԱՆ 

Գյուղ Ամասիայի տարածաշրջանում, մարզկենտրոնից գտնվում է 28կմ հեռավորության վրա: Նախկինում ունեցել է Բանդեվան, 

Բանդիվան Փոքր, Պենտեվան, Բանդիվան Վերին անվանումները: Ներկայիս գյուղից մոտ 1-1.5 կմ արևմուտք գտնվում է Բանդիվան Ներքին 

լքված գյուղը, որը 1951-52 թթ միացվել է Վերին Բանդիվանին և այդ ժամանակնից կոչվել Բանդիվան: 



19 
 

Գյուղը գտնվում է Ախուրյան գետի ձախ ափին` ծովի մակարդակից 1940մ բարձրության վրա: Կիման բարեխառն լեռնային է, ձմեռը 

տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով: Լինում են ուժեղ քամիներ, հաճախակի են մառախուղները և ձնաբքերը: Ամառը տաք է, 

համեմատաբար խոնավ: Տարեկան տեղումների քանակը 600-700մմ: Բնական լանդշաֆտները սևահողային լեռնատափաստանները: 

Գյուղի շրջակայքում կան այրվող թերթաքարի պաշարներ, որոնք չունեն արդյունաբերական նշանակություն: 

Գյուղի բնակչության նախնիները 1829թ գաղթել են Կարսի մարզից: 1831 թ-ին գյուղն ունեցել է 213, 1897 թ-ին` 806, 1970 թ-ին` 336, 1979 

թ-ին` 315 բնակիչ: 2016թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ առկա բնակչության թիվը կազմում է 265 մարդ, 42 ընտանիք: Սեռային կազմում 

տղամարդիկ կազմում են 47%, կանայք` 53%: Տարիքային խմբերը բաշխված են հետևյալ կերպ. մինչաշխատունակներ` 29%, 

աշխատունակներ` 53%, հետաշխատունակներ` 18%: Ունի 54 տնտեսություն: Ունի դպրոց, գրադարան, բուժկետ, կապի հանգույց:   

Գյուղատնտեսական հողահանդակները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են: Պետական հողերը գլխավորապես օգտագործվում 

են որպես արոտավայրեր` բնական կերահանդակներ: Գյուղացիական տնտեսությունները հիմնականում զբաղվում են հացահատիկային, 

բանջարաբոստանային, կերային կուլտուրաների, մասամբ կարտոֆիլի մշակությամբ: Զբաղվում են նաև անասնապահությամբ և 

մեղվաբուծությամբ: 

Բնակավայրի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են գազաֆիկացումը, դպրոցական գույքի նորացումը, խմելու ջրագծերի 

վերանորոգումը, գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը, գյուղատնտեսական մթերքի իրացման հետ կապված 

դժվարությունները,: 

 

ԳՅՈՒՂ ԲՅՈՒՐԱԿՆ 

Գյուղ Ամասիայի տարածաշրջանում, Ամասիայից 12կմ հարավ-արևմուտք, մարզկենտրոնից գտնվում է 16կմ հեռավորության վրա: 

Նախկինում ունեցել է Գյուլիբուլաղ Թուրքի, Գյուլիբուլաղ Կարափափախ անվանումները:   

Գյուղը տեղադրված է Շիրակի դաշտի հյուսիս-արևմուտքում, Ախուրյան գետի աջակողմյան գետահովտում` ծովի մակարդակից 1730մ 

բարձրության վրա: Կիման բարեխառն լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով: Լինում են ուժեղ քամիներ, 

հաճախակի են մառախուղները և ձնաբքերը: Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ: Տարեկան տեղումների քանակը 600-700մմ: Բնական 

լանդշաֆտները սևահողային լեռնատափաստանները: Ունի աղբյուրներ, որոնք օգտագործվում են որպես խմելու ջուր:   

1897 թ-ին գյուղն ունեցել է 958, 1926 թ-ին` 1142, 1939 թ-ին`1388, 1959 թ-ին` 1529, 1970 թ-ին` 2459, 1979 թ-ին` 2580 բնակիչ, 

գերազանցապես հայեր: Բնակավայրը 2016թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ ունեցել է 689 առկա բնակչություն, 172 ընտանիք: Սեռային 

կազմում տղամարդիկ կազմում են 47%, կանայք` 53%: Տարիքային խմբերը բաշխված են հետևյալ կերպ. մինչաշխատունակներ` 29%, 

աշխատունակներ` 51%, հետաշխատունակներ` 20%: Ունի 169 տնտեսություն: Ունի դպրոց, գրադարան, բուժկետ, կապի հանգույց:   
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Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը անասնապահությունն է: Գյուղատնտեսական հողահանդակները գրեթե 

ամբողջությամբ օգտագործվում են: Պետական հողերը գլխավորապես օգտագործվում են որպես արոտավայրեր: Զբաղվում են խոշոր և 

մանր եղջերավոր անասնաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ: Զբաղվում են նաև հացահատիկային, բանջարաբոստանային, կերային 

կուլտուրաների, կարտոֆիլի մշակությամբ: 

Բնակավայրի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են գազաֆիկացումը, խմելու և ոռոգման ջրագծերի վերանորոգումը, գյուղամիջյան 

ճանապարհների վերանորոգումը, արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացումը, արոտների ջրարբիացումը: 

 

ԳՅՈՒՂ ԳՏԱՇԵՆ 

Գտաշեն գյուղը գտնվում է ՀՀ հյուսիս-արևմուտքում։ Գյուղը սահմանամերձ է և լեռնային, գտնվում է ծովի մակարդակից 1860մ 

բարձրության վրա։ Գյուղը նախկինում ադրբեջանաբնակ է եղել։ 1988թ.-ից այն վերաբնակեցվել է հայերով։ Գտաշեն գյուղը 

վերակազմավորվել է 1989թ.-ին։ Նախկին համայնքն ունեցել է երկու բնակավայր՝ Գտաշեն և Կամխուտ։ Կամխուտում կան IIV դարում 

կառուցված եկեղեցու փլատակներ։ Գյուղն ունի 469 բնակիչ, վարչական տարածքը կազմում է 3640.89 հա։ 

Գյուղացիական տնտեսությունները հիմնականում զբաղվում են հացահատիկային, բանջարաբոստանային, կերային կուլտուրաների, 

մասամբ կարտոֆիլի մշակությամբ: Զբաղվում են նաև անասնապահությամբ և մեղվաբուծությամբ: 

Բնակավայրի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են գազաֆիկացումը, ոռոգման ջրագծերի վերանորոգումը, գյուղամիջյան 

ճանապարհների վերանորոգումը, մշակույթի տան վերանորոգումը, մանկապարտեզի շենքի վերանորոգումը: 

 

 

ԳՅՈՒՂ ՀՈՎՏՈՒՆ 

Գյուղ Ամասիայի տարածաշրջանում, Ամասիա գյուղից 3կմ հյուսիս-արևելք, մարզկենտրոնից գտնվում է 36կմ հեռավորության վրա: 

Նախկինում ունեցել է Ալաքիլիսա, Ալաքիլիսե, Բայթար անվանումները: Հովտուն է վերանվանվել 1991 թ-ին: Նախկինում մտել է Երևանի 

նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառի մեջ: 

Գյուղը տեղադրված է Ախուրյան գետի ձախափնյա հովտում, Եղնախաղի լեռնազանգվածի արևելյան ստորոտում` ծովի մակարդակից 

2000մ բարձրության վրա: Կիման ցուրտ լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով: Լինում են ուժեղ քամիներ, 

հաճախակի են ձնաբքերը և սառնամանիքները: Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ: Տարեկան տեղումների քանակը 500-600մմ: 

Բնական լանդշաֆտները սևահողային լեռնատափաստաններ են: Ունի սառնորակ աղբյուրներ, որոնք օգտագործվում են որպես խմելու 

ջուր: 

Գյուղում եղել են մասնակի ավերվածություններ 1988 թ-ի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժից: 
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Բնակչության նախնիների մի մասը եկել է Կարսի մարզից 1918-20թթ.: Որոշ աղբյուրներում Հովտունը հիշատակվում է որպես 

հնաբնակ գյուղ: 19-րդ դարի սկզբին այստեղ բնակվել են նաև ադրբեջանցիներ: 

1831 թ-ին գյուղն ունեցել է 27 ադրբեջանցի բնակիչ, իսկ 1897թ.-ին` 220, 1926 թ-ին` 352, 1939 թ-ին` 477, 1959 թ-ին` 236, 1970 թ-ին` 207, 

1979 թ-ին` 253 հայ բնակիչ: Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների բնակավայրը 2016 թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ 

ունեցել է 214 մարդ: Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 47%, կանայք` 53%: Տարիքային խմբերը բաշխված են հետևյալ կերպ. 

մինչաշխատունակներ` 27%, աշխատունակներ` 52%, հետաշխատունակներ` 21%: Ունի 41 տնտեսություն: Ունի դպրոց, կապի հանգույց: 

Գյուղատնտեսական հողահանդակները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են: Պետական հողերը գլխավորապես օգտագործվում 

են որպես բնական կերահանդակներ: Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է: Զբաղվում են 

դաշտավարությամբ, հացահատիկային, կերային կուլտուրաների մշակությամբ: Զբաղվում են խոշոր և մանր եղջերավոր 

անասնաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ: 

Բնակավայրի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են գազաֆիկացումը, արոտների ջրարբիացումը, խմելու ջրագծերի վերանորոգումը, 

գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը, համայնքային կենտրոնի կառուցումը, գյուղատնտեսական մթերքի իրացման ցածր գները 

և դժվարությունները: 

 

ԳՅՈՒՂ ՄԵՂՐԱՇԱՏ  

 

Բնակավայրի ներկայիս անվանումը –ՄԵՂՐԱՇԱՏ 

Պատմական անվանումը- ՂԱՐԱՄԱՄԱՏ 

Հիմնադրման ժամանակաշրջանը – 1812 թվական 

Բնակավայրի վարչական տարածքը – 1147.91 հա 

Հեռավորությունը մայրաքաղաքից-140 կմ 

Հեռավորությունը մարզկենտրոնից -18 կմ 

Ամասիա համայնքային կենտրոնից 16 կմ 

Բնակչության թիվը – 578 մարդ 

Բնակչության կազմը – հայեր 

Կրթական հաստատություններ – միջնակարգ  նորակառույց  դպրոց 

Մշակութային հաստատություններ –համայնքային  կենտրոն  

Արտադրական ձեռնարկություններ – քարի  մշակման արտադրամաս 

Բնակչության հիմնական զբաղմունքը – հողագործություն, անասնապահություն , մեղվաբուծություն 
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Հոգևոր կառույցներ – վթարային եկեղեցի, կառուցված`1901թվականին: 

 

Մեղրաշատ գյուղը նախկինում ունեցել է Գարամահմատ,  Գարամահմեդ, Կարամահմեդ, Կարամամմեդ, Ղարամահմադ, Ղարամամեդ 

անվանումները:  

Մեղրաշատ է վերանվանվել 1946 թ-ին: Հիմնադրվել է 1812 թվականին: Գյուղում բնակվել են հույներ, այդ են վկայում հին 

գերեզմանատան հունական գերեզմանոցները: Համայնքում առկա է եկեղեցի, որի շինարարական աշխատանքները սկսվել է 1901թ-ին, 

ավարտվել է 1906թ-ին: 1906թ-ից մինչև 1922թ եկեղեցին աշխատել է բնականոն կյանքով հոգևոր աշխատանքները կատարել է` Ոսկան-Տեր-

Պետրոսյան քահանան: ԽՍՀՄ կարգերից հետո եկեղեցին ծառայել է որպես կոլտնտեսության պահեստ: Մինչև օրս եկեղեցին կանգուն է, 

1988թ-ի երկրաշարժից վնասվել է, և ունի վերանորոգման կարիք: Գյուղը տեղադրված  է  Ախուրիկ  գետի  վերին  հոսանքում,  մեղմաթեք  

հարթավայրում` ծովի մակարդակից 1750մ բարձրության  վրա:  Մեղրաշատ գյուղը հարավ-արևմուտքից սահմանակից է Թուրքիային և 

ընդգրկված է Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերի ցանկում:  

Կիման  բարեխառն  լեռնային  է,  ձմեռը  տևական,  ցուրտ,  հաստատուն 

 ձնածածկույթով: Լինումեն ուժեղ քամիներ, հաճախակի են ձնաբքերը  և սառնամանիքները:  Ամառը զով է, համեմատաբար խոնավ: 

Տարեկան տեղումների քանակը 500-600մմ:  Բնական  լանդշաֆտները  սևահողային  լեռնատափաստաններ  են: Միջին ջերմաստիճանը -

20C +30C: Համայնքի բնակչության հիմնական արմատները գալիս են Արևմտյան Հայաստանի Ղարսի և Բասենի նահանգներից: 1960թ-ից 

համայնքում բնակվելու են եկել լքված Մումուխան գյուղի բնակիչները: Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, հացահատիկի և 

բազմամյա խոտաբույսերի մշակությամբ, մեղվապահությամբ Գյուղի  շրջակայքում  պահպանվել են  

1868 թվականին կառուցված փայտաշեն եկեղեցի, Իսկ դեպի հյուսիս-արևելք գտնվում  է  Մամուծան  գյուղատեղին: 

1887 թվականից Մեղրաշատը գտնվել է Ալեքսանդրապոլի գավառի կազմում: 1921 թվականին բնակավայրում հաստատվել են 

խորհրդային  կարգեր և մինչև 1996 թվականը ընդգրկված է եղել Ամասիայի շրջանի կազմում: 1996 թվականին Հայաստանի 

Հանրապետության վարչատարածքային վերջին բաժանումից հետո Ձորակապը, որպես վարչական առանձին միավոր` ինքնուրույն  

համայնք,  ընդգրկվել  է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի կազմում:   

Բնակավայրի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են ոռոգման սանցի վերանորոգումը, գյուղամիջյան ճանապարհների 

վերանորոգումը, գերեզմանատան պարսպապատումը և այլ խնդիրներ: 

 

ԳՅՈՒՂ ՈՂՋԻ 
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Գյուղ Ամասիայի տարածաշրջանում, Ամասիայից 18 կմ հարավ-արևմուտք, մարզկենտրոնից գտնվում է 15կմ հեռավորության վրա: 

Նախկինում ունեցել է Ոխչի, Օխչի, Օղչօղլի, Օղջ, Օճագլր̔ Անդրանիկավան անվանումները: Ողջի է վերանվանվել 1991 թվականին: 

Գյուղը տեղադրված է Ախուրիկ գետի հովտում, սարահարթում` ծովի մակարդակից 1630մ բարձրության վրա: Ունի ցուրտ կլիմա, 

սակավ տեղումներ: Լինում են ուժեղ քամիներ, հաճախակի են մառախուղները և ձնաբքերը: Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ: 

Տարեկան տեղումների քանակը 600-700մմ: Բնական լանդշաֆտները սևահողային լեռնատափաստաններն են: Ունի արտեզյան ջրհորներ, 

որոնք օգտագործվում են որպես խմելու ջուր: Գյուղի շրջակայքում կան պեմզայի և ավազի հանքեր, որոնք շահագործվում են: 

1886 թ-ին գյուղն ունեցել է 551, 1897 թ-ին` 747, 1926 թ-ին`799, 1939 թ-ին` 1093, 1959 թ-ին` 1032, 1979 թ-ին` 1504 բնակիչ: 1988-1989թթ 

հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վատթարացման արդյունքում գյուղի ադրբեջանցիները տեղափոխվել են Ադրբեջանի 

հանրապետություն: 1989-1990թթ գյուղում վերաբնակեցվել են Ադրբեջանից, Վրաստանի Նինոծմինդայի և Սպիտակի երկրաշարժի աղետի 

գոտուց տեղափոխված 1669 հայ բնակիչ: Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների բնակավայրը 2016 թ-ի հունվարի 1-ի 

դրությամբ ունեցել է 825 մարդ: Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 49%, կանայք` 51%: Տարիքային խմբերը բաշխված են հետևյալ 

կերպ. մինչաշխատունակներ` 28%, աշխատունակներ` 52%, հետաշխատունակներ` 20%: Ունի 87 տնտեսություն: Ունի միջնակարգ 

դպրոց, գրադարան, մանկապարտեզ, բուժկետ, կապի հանգույց:   

Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է: Գյուղատնտեսական հողահանդակները գրեթե 

ամբողջությամբ օգտագործվում են: Մշակում են հացահատիկային, բանջարաբոստանային, կերային կուլտուրաներ, պտուղներ: Զբաղվում 

են նաև անասնապահությամբ, թռչնաբուծությամբ: 

Բնակավայրի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են խմելու և ոռոգման ջրագծերի վերանորոգումը, գյուղամիջյան ճանապարհների 

վերանորոգումը, արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացումը: 

 

ՋՐԱՁՈՐ 

 

Բնակավայրի ներկայիս անվանումը –Ջրաձոր 

Բնակավայրի պատմական անվանումները - Թափնկի, Ճելապկեչուտ, ճելլաբ, Չալաբ, Ջալաբ (գեչիդ), Ջալաբ (կեչուտ), Ջելաբ (կեչուտ), 

Տալինկի  

Բնակավայրի հիմնադրման ժամանակաշրջանը –1828 

Որ հբնակավայրերին է սահմանակից գյուղը –Հողմիկ, Արեգնադեմ,Բանդիվան 

Բնակավայրի վարչական տարածքը –1152,28 հա 

Հեռավորությունը մայրաքաղաքից-150կմ 
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Հեռավորությունը մարզկենտրոնից– 18կմ 

Առկա բնակչության թիվը – 243,   

Կրթական հաստատություններ– <<Ջրաձորի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ 

Մշակութային հաստատություններ- չկան 

Մարզական հաստատություններ -չկան 

Արտադրական ձեռնարկություններ - չկան 

Բնակչության հիմնական զբաղմունքը – անասնապահություն, հողագործություն 

Հոգևոր կառույցներ – Սբ. Գևորգ եկեղեցի: 

 

Ջրաձոր, Թափնկի, Ճելապկեչուտ, ճելլաբ, Չալաբ, Ջալաբ (գեչիդ), Ջալաբ (կեչուտ), Ջելաբ (կեչուտ), Տալինկի - Գյուղ ՀՀ Ամասիայի 

նախկին շրջանում, Ամասիա գյուղից 5-6 կմ հարավ, Ախուրյանի ձախակողմյան Իլլիգետի աջ ափին։ Ջրաձոր է վերանվանվել 1946 

թվականին։  

Կլիման ցուրտ է, տեղումները՝ բավարար։ Առանձնատները նորաշեն են, հարմարավետ։ Խմելու ջուրը՝ Գյումրի գնացող գլխավոր 

ջրմուղից։ 1831 թ ունեցել է 206, 1897-ին՝ 646, 1926-ին՝ 490, 1939– ին՝ 663, 1959-ին՝ 378, 1970-ին՝ 343, 1979-ին՝ 314, 1989-ին՝ 298 հայ բնակիչ, 

որոնց մի մասի նախնիները գաղթել են Արևմտյան Հայաստանի Բասեն գավառի գյուղերից 19-րդ դարի սկզբին։ Զբաղվում են 

անասնապահությամբ, հացահատիկի և կերային կուլտուրաների մշակությամբ։ Ունի ութամյա դպրոց, ակումբ, գրադարան, փոստակայան, 

բուժկայան։ Գյուղում կան անշուք եկեղեցի, կիկլոպյան ամրոց (2–1-ին հազարամյակ, մթա), գերեզմանոց։ Գյուղի դպրոցի մոտ բացվել են 

մթա 3-րդ հագարամյակի բնակավայրի հետքեր, գտնվել են մեծ քանակության շքեղ խեցեղենի բեկորներ, անոթներ, օջախի դեկորատիվ 

հարդարանքի մնացորդներ։ Նույն տարածքում անտիկ ժամանակաշրջանում դամբարանադաշտ է եղել, որը միջնադարում 

ավերածությունների է ենթարկվել։ 1967 թ գյուղի մոտ հայտնաբերվել է դիատոմիտի խոշոր հանքավայր։ 1988 թ դեկտեմբերի երկրաշարժի 

հետևանքով գյուղում կան ավերածություններ, որոնք դեոևս վերականգնված չեն։ 04.12.1995 թ մտել է ՀՀ Շիրակի մարզի մեջ։  

Գյուղատնտեսական  հողահանդակները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են:  

Ջրաձորում պահպանվել է Սբ. Գևորգ եկեղեցին: 

 

 

 

1.2 ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
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Համայնքի առկա բնակչության թիվը կազմում է 5729 մարդ, այդ թվում տղամարդիկ՝ 2760 և կանայք՝ 2969: Ըստ բնակավայրերի 

համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը բերված է աղյուսակ 2-ում: 
 

 

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

 

N Ցուցանիշները Ընդամենը 

համայնք 

Գ.Ամասիա Գ.Արեգն

ադեմ 

Գ.Բանդիվ

ան 

Գ.Բյուրակ

ն 

Գ.Գտաշեն Գ.Հովտուն Գ.Մեղրա

շատ 

Գ.Ողջի Գ.Ջրաձոր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

1. Առկա բնակչության 

թիվը, այդ թվում` 
5729 2186 457 265 689 272 214 578 528 243 

 Տղամարդիկ  2760 1041 212 122 365 141 96 262 396 125 

 Կանայք 2969 1145 245 143 324 131 118 316 429 118 

 0-6 տարեկան , այդ 

թվում` 
509 185 53 34 83 27 23 34 51 19 

 0-3 տարեկան 228 91 28 9 33 9 13 11 26 8 

 3-6 տարեկան 281 94 25 5 50 8 10 23 25 11 

 7-17 տարեկան  596 203 54 49 74 53 30 41 55 37 

 18-63 տարեկան  4051 1588 310 170 473 152 134 405 646 173 

 63-ից բարձր տարեկան  548 198 40 15 59 43 27 77 73 16 

2. Կենսաթոշակառուներ, 

այդ թվում՝ 
619 237 66 15 65 61 17 69 73 16 

 Տարիքային և 

աշխատանքային  
619 237 66 15 65 61 17 69 73 16 

3. Փախստականներ            

4. Միակողմանի 

ծնողազուրկ 

երեխաներ  

26 6 1 2 2 6 1 4 2 2 

5. Երկկողմանի 

ծնողազուրկ երեխաներ  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Հայրենական մեծ 

պատերազմի 

մասնակիցներ 

          

7. Արցախյան           
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պատերազմի 

մասնակիցներ  

8. Հաշմանդամներ, այդ 

թվում` 
134 39 18 10 18 15 4 4 11 15 

 Մանկուց 

հաշմանդամներ  
11 1 4 0 2 1 0 1 1 1 

9. Աշխատունակներ  4051 1588 310 170 473 152 134 405 646 173 

10. Զբաղվածներ  3201 1264 276 143 358 128 99 282 493 158 

11. Գործազուրկներ, այդ 

թվում` 
850 324 34 27 115 24 35 123 153 15 

 Գրանցված           

12. Առկա տնային 

տնտեսությունների 

թիվը 

1508 667 93 72 172 84 48 112 185 75 

13. Ընտանեկան 

նպաստների 

պետական 

համակարգում 

գրանցված 

ընտանիքների թիվը, 

այդ թվում` 

          

 Նպաստառու 

ընտանիքների թիվը 
127 45 8 10 21 8 3 11 14 7 

14. Հայրենական մեծ  և 

արցախյան 

պատերազմներում 

զոհվածների 

ընտանիքների թիվը 

          

15. Բնակարանի 

կարիքավոր 

ընտանիքների թիվը, 

այդ թվում` 

          

 Անօթևան ընտանիքներ           
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1.3 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 
 

2016թվականի հոկտեմբերի 2-ին կայացած ՏԻՄ-երի ընտրությունների արդյունքում ընտրվել է համայնքի ավագանի՝ բաղկացած 

11 անդամից և համայնքի ղեկավար, որոնք օրենքով սահմանված կարգով ձևավորել են համայնքի աշխատակազմ՝ բաղկացած 42 

աշխատակիցներից: Համայնքի ավագանին 2016 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 14-Ա և թիվ 15-Ա որոշումներով հաստատել է 

համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, 

հաստիքացուցակը և  պաշտոնային դրույքաչափերը՝ 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ 2017 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ, ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ 

 

Հ/հ 
Պաշտոնի 

անվանումը 

Հաստիքնե

րի 

քանակը 

Հաստիք

ային  

միավորը 

Հաստիքային մեկ 

միավորի 

ամսական 

պաշտոնային 

դրույքաչափը 

Հավելում (բարձր 

լեռնային) 

Ընդամենը 

ամսական 

աշխատավարձ 

Ընդամենը 

տարեկան 

աշխատավարձ 

16. Բնակարանային 

պայմանների 

բարելավման կարիք 

ունեցող ընտանիքների 

թիվը 

          

17. Արտագնա 

աշխատանքի մեկնող 

ունեցող տնային 

տնտեսությունների 

թիվը  

370 85 50 7 100 36 10 30 16 36 

18. Արտագնա/սեզոնային/ 

աշխատանքի 

մեկնողների թիվը 

449 93 70 7 122 50 11 35 18 43 
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(դրամ) (դրամ) (դրամ) (դրամ) 

I. ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ 
 

1 
Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ 1 1 200000 0 200000 2400000 

2 

Վարչական 

ներկայացուցիչ 

(Գտաշեն, 

Մեղրաշատ, 

Արեգնադեմ,  Ողջի, 

Բանդիվան, Ջրաձոր, 

Բյուրակն) 7 1 170000 0 1190000 14280000 

3 

Վարչական 

ներկայացուցիչ  

(Հովտուն) 1 1 162000 8000 170000 2040000 

3 
Համայնքի ղեկավարի 

օգնական 1 1 170000 0 170000 2040000 

4 
Համայնքի ղեկավարի 

խորհրդական 1 1 170000 0 170000 2040000 

Ընդամենը 11 - 872000 8000 1900000 22800000 

II. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ 

1 
Աշխատակազմի 

քարտուղար 1 1 204000 0 204000 2448000 

2 

Քաղաքացիական 

կացության ակտերի 

գրանցման Ամասիայի 

տարածքային բաժնի 

պետ 1 1 256600 0 256600 3079200 

3 
Գլխավոր մասնագետ-

հաշվապահ 1 1 190000 0 190000 2280000 

4 
առաջատար 

մասնագետ 3 1 125000 0 375000 4500000 

5 1-ին կարգի մասնագետ 2 1 114000 0 228000 2736000 
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6 

2-րդ կարգի մասնագետ 

(Ամասիա, Գտաշեն, 

Մեղրաշատ, 

Արեգնադեմ,  Ողջի, 

Բանդիվան, Ջրաձոր, 

Բյուրակն) 8 1 85000 0 680000 8160000 

7 

2-րդ կարգի 

մասնագետ (Հովտուն) 1 1 85000 8000 93000 1116000 

Ընդամենը 17 - 1059600 8000 2026600 24319200 

III. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ 

1 
Համայնքային կենտրոնի 

պատասխանատու 1 1 82000 0 82000 984000 

2 

Պահակ 

(համայնքապետարանի 

վարչական շենքի) 2 1 82000 0 164000 1968000 

3 

Հավաքարար 

(համայնքապետարանի 

վարչական շենքի) 2 1 82000 0 164000 1968000 

4 Հարկային գործակալ 1 1 102000 0 102000 1224000 

5 Վարորդ 1 1 96000 0 96000 1152000 

6 
Աղբատար մեքենայի 

վարորդ 1 1 82000 0 82000 984000 

7 
Մաքրող բանվոր 

(հավաքարար) 2 1 82000 0 164000 1968000 

8 Բարձող բանվոր 4 1 82000 0 328000 3936000 

Ընդամենը 14 3 690000 0 1182000 14184000 

ԱՄԲՈՂՋԸ 42 - 2621600 16000 5108600 61303200 

 

Համայնքի ավագանին 2016 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 16-Ա որոշմամբ հաստատել է 3 համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների (ՀՈԱԿ) աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և  պաշտոնային դրույքաչափերը՝ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱՅԻ  <<ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ>> ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ  ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 

   2017 ԹՎԱԿԱՆ 

Հ/հ 

Պաշտոնի 

անվանումը  

(համայնքային 

Հաստիքների 

քանակը 

Հաստիքային  

միավորը 

Հաստիքային 

մեկ միավորի 

ամսական 

պաշտոնային 

դրույքաչափը 

(հազ. դրամ) 

Ընդամենը 

ամսական 

աշխատավարձ 

(հազ. դրամ) 

Ընդամենը 

տարեկան 

աշխատավարձ 

(հազ. դրամ) 

1 Տնօրեն 1 1 84700 84700 1016400 

2 Հաշվապահ 1 1 78700 78700 944400 

3 Գրադարանավար 1 1 77904 77904 934848 

4 Գրադարանավար 1 1 77904 77904 934848 

5 Գրադարանավար 1 1 72752 72752 873024 

6 Գրադարանավար 1 1 72752 72752 873024 

7 Հավաքարար 1 1 72752 72752 873024 

Ընդամենը 7 7 537464 537464 6449568 

 

 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱՅԻ  <<ՆԱՆԵ ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ>> ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ  ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 

   2017 ԹՎԱԿԱՆ
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Հ/հ 

Պաշտոնի 

անվանումը  

(համայնքային 

ծառայության 

պաշտոնների 

մասով՝ նաև 

ծածկագիրը) 

Հաստիքներ

ի քանակը 

Հաստիքային  

միավորը 

Հաստիքային 

մեկ միավորի 

ամսական 

պաշտոնային 

դրույքաչափը 

(հազ. դրամ) 

Ընդամենը 

ամսական 

աշխատավարձ 

(հազ. դրամ) 

Ընդամենը 

տարեկան 

աշխատավարձ 

(հազ. դրամ) 

1 Տնօրեն 1 1 95000 95000 1140000 

2 Հաշվապահ 1 1 78700 78700 944400 

3 Դաստիարակ 1 1 77904 77904 934848 

4 Դաստիարակ 1 1 77904 77904 934848 

5 

Դաստիարակի 

օգնական 1 0,7 77904 54533 654393,6 

6 

Դաստիարակի 

օգնական 1 0,7 77904 54533 654393,6 

7 Խոհարար 1 0,8 72752 58202 698419,2 

8 Տնտեսվար 1 0,75 77904 58428 701136 

9 Պահակ 1 1 77904 77904 934848 

10 Պահակ 1 1 72752 72752 873024 

11 Լվացարար 1 0,7 77904 54533 654393,6 

12 Դաշնակահար 1 0,5 72752 36376 436512 
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13 Բուժքույր 1 0,5 72752 36376 436512 

Ընդամենը 13 10,65 1010036 833144 9997728 

 

 

 

 

 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱՅԻ  <<ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>> ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ  ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 

   2017 ԹՎԱԿԱՆ

 

 

Հ/հ 

                       

Պաշտոնի 

անվանումը  ( 

Հաստիքների 

քանակը 

Հաստիքային  

միավորը 

Հաստիքային 

մեկ միավորի 

ամսական 

պաշտոնային 

դրույքաչափը 

(հազ. դրամ) 

Ընդամենը 

ամսական 

աշխատավարձ 

(հազ. դրամ) 

Ընդամենը 

տարեկան 

աշխատա

վարձ 

(հազ. 

դրամ) 

1 Տնօրեն 1 1 80000 80000 960000 

2 Հաշվապահ 1 1 78700 78700 944400 

3 Մարզիչ 1 1 78000 78000 936000 

4 Մարզիչ 1 1 78000 78000 936000 

5 Մարզիչ 1 0,5 78000 39000 468000 
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6 Մարզիչ 1 0,5 78000 39000 468000 

7 Հավաքարար 1 0,5 72752 36376 436512 

Ընդամենը 7 6,2 543452 496775,2 5961302,4 

 

 

Համայնքի աշխատակազմի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը բերված է հավելված 1-ում: 

 

1.4 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՝ ըստ 

առանձին բնակավայրերի: Ի լրումն սրան, բերված է նաև համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերում սոցիալ-տնտեսական 

հիմնական ենթակառուցվածքների առկայությունը և վիճակը: 
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1.5 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  ԳՈՐԾՈՂ  ՈՉ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Համայնքի վարչական տարածքում գործող պետական կազմակերպություններն են՝  Ամասիաի, Արեգնադեմի, Բանդիվանի, 

Բյուրակնի, Գտաշենի, Մեղրաշատի, Ողջիի, Ջրաձորի հիմնական դպրոցների և Հովտունիի տարրական դպրոցի ՊՈԱԿ-ները, որտեղ 

դասավանդում են 129 մականվարժներ, որից 122-ը ունեն բարձրագույն կրթություն, «Ամասիայի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ն, որն 

սպասարկում է նաև Արեգնադեմի, Բանդիվանի, Բյուրակնի, Գտաշենի, Մեղրաշատի, Ողջիի, Ջրաձորի բուժակմանկաբարձական 

կետը (ԲՄԿ): Այդ կազմակերպությունների հետ նախկին համայնքների ՏԻՄ-երն արդյունավետորեն համագործակցել են, արվել է 

հնարավորը կրթության և առողջապահության ոլորտներում ծառայությունների արդիականացման և արդյունավետության 

բարձրացման նպատակով:  

Ամասիա համայնքում գործում են նաև ոստիկանության, աշխատանքի և զբաղվածության, սոցիալական ապահովության, 

սոցիալական ծառայությունների, կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային պետական ստորաբաժանումները, որոնք 

սպասարկում են խոշորացված Ամասիայի համայնքի կազմի մեջ մտած բոլոր բնակավայրերին: 

Համայնքում գործող միակ հասարակական կազմակերպությունը` <<Ամասիայի քաղաքացիական հասարակության զարգացման 

կենտրոն>> ՀԿ-ն է, որը տևական ժամանակ է ինչ համագործակցում է <<Կարիտաս>> ԲՀԿ-ի հետ: Համայնքում գործում է նաև 

<<Ամասիա>> բարգործական հիմնադրամը, որը սոցիալական ուղղվածության ծրագրեր է իրականացնում համայնքում: 

  Քաղաքական 3 կուսակցություններ /ՀՀԿ, ԲՀԿ, ՕԵԿ/ Ամասիայում ունեն գրասենյակներ,  ՀՀԿ-ի գրացենյակներ կան Բյուրակն և 

Գտաշեն գյուղերում: 

Համայնքի Արեգնադեմ, Գտաշեն, Ամասիա և Մեղրաշեն բնակավայրերում գործում են «Արոտօգտագործողների միավորում» 

սպառողական կոոպերատիվները, որոնք մատուցում են գյուղատնտեսական  աշխատանքների ծառայություններ,  հատկապես՝ 

խոտհնձի և արոտների արդյունավետ օգտագործման բնագավառներում:  

Բացի Ամասիա և Բանդիվան բնակավայրերից, մնացած 7 բնակավայրերում չկան գործող ոչ համայնքային ենթակայության 

կազմակերպություններ: 

Ամասիայում կան ոչ համայնքային ենթակայության հետևյալ կազմակերությունները` 

- «Ամասիայի կաթի գործարան» ՍՊԸ, աշխատողների թիվը` 10,   

- «Հայ-Գերմանական համատեղ կարի արտադրամաս, աշխատողների թիվը` 70, 

- Թվով 3  ՓՀԷԿ –եր, որոնք տեղակայված են Ախուրյան գետի վրա, բնակավայրից 2 կմ հեռավորությամբ, աշխատողների թիվը` 

12, 

-  Բնակավայրում գործում են հացի արտադրության 4 արտադրամասեր, առևտրի և հանրային սննդի 10 օբյեկտներ, որոնցում 

զբաղվածների թիվը կազմում է 81 մարդ: 
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- Բնակավայրում գործում է բանկի մասնաճյուղ, որտեղ աշխատում է 8 մարդ: 

 

- Բանդիվան գյուղում   գործում է <<Բանդիվան կաթ>> ՍՊԸ-ն, որն արտադրում է  <<Չանաղ>>, <<Լոռի>> պանիրներ, թթվասեր 

և այլ կաթնամթերքներ, արտադրությունում զբաղված են 27 մարդ: 

Մանրածախ առևտրի 2-ական օբյեկտներ կան Բյուրակնում և Ողջիում և 1-ական օբյեկտներ` Արեգնադեմում, Բանդիվանում և 

Գտաշենում: Մյուս բնակավայրերում արտադրական կամ առևտրի ու ծառայությունների օյեկտներ չկան: 

 

 

1.6 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ  ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Համայնքում քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթեր /գլխավոր հատակագիծ,  գոտիավորման նախագիծ, հողերի 

օգտագործման սխեմա, քաղաքաշինական կանոնադրություն և այլն/ ունեցող բնակավայրոր չկան: Բացի Ամասիայից, մնացած 

բնակավայրերը չունեն ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ (կոյուղի): Կանոնավոր կերպով աղբահանություն է 

իրականացվում միայն Ամասիայում, մնացած բնակավայրերում աղբահանության չի կազմակերպվում կամ առանձին դեպքերում այն 

իրականացվում է սանիտարական մաքրման օրեր կազմակերպելու միջոցով: Աղբամանների և աղբահավաք մեքենայի 

բացակայությունը բացասաբար է անդրադառնում գյուղերի արտաքին տեսքի և սանիտարահիգիենիկ պայմանների վրա: 

 Ամասիա գյուղը մոտավորապես 60%-ն ապահովված է փողոցային լուսավորությամբ, մնացած գյուղերում փողոցային 

լուսավորություն կա միայն կենտրոնական հատվածում  կամ ընդհանրապես բացակայում է: 

Գրեթե բոլոր բնակավայրերի գերեզմանատները ցանկապատերի վերանորագման կամ մասնակի նորոգման կարիք ունեն:  

          Ստորև բերված է այս բնագավառում առկա իրավիճակի վերլուծությունը՝ ըստ առանձին բնակավայրերի` 

 

 ԳՅՈՒՂ ԱՄԱՍԻԱ  
 

Բնակավայրը չունի գլխավոր հատակագիծ: Գյուղի կառուցապատ տարածքը կազմում է 188.95 հա, որի կենտրոնական մասի 

կառուցապատումն իրականացված է նախկին գլխավոր հատակագծի համաձայն: Ծայրամասերի առանձին անհատական բնակելի 

տների և օժանդակ շինությունների կառուցապատումն իրականացված է տարերայնորեն: 

Հասարակական կառուցապատումը կենտրոնացած է մշակույթի տան և նախկին շրջկենտրոնի վարչական շենքերի 

բազմաբնակարան բնակելի կառույցներով ձևավորված տարածքի շուրջ։ 
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Քաղաքի գոյություն ունեցող հատակագծային կառուցվածքը պայմանավորված է ռելիեֆային բարդ պայմաններով (մեծ 

թեքություններ, կտրտվածություն): Կառուցապատված են հիմնականում հարթ տարածքները և քիչ թեք լանջերը: Փողոցային ցանցը 

կազմակերպված է մեկ հիմնական փողոց-առանցքից ճյուղավորվող կանոնավոր, միմյանց զուգահեռ մոտեցումներով:  

Բնակավայրում առկա է բազմաբնակարան 11 շենքեր` 240 բնակարանով, որից 56-ը 1 սենյականոց բնակարաններ են, 104-ը` 2, 

68-ը` 3 և 12-ը 4 սենյականոց: Ընդհանուր մակերեսը կազմում է 63271 քառ. մետր: Բազմաբնակարան շենքերից 7-ը ունեն 3-րդ կամ 4-

րդ կարգի վնասվածություն, որտեղ ապրում են 611 մարդ, վերանորոգման կարիք ունեն տանիքները և շքամուտքերը: Համայնքում 

առկա է 272 անհատական առանձնատներ` 26783 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով: 

Բնակավայրի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված 1.1. հավելվածում: 

Համայնք մայրուղի ճանապարհի երկարությունը 2 կմ է, որը վերանորոգման կարիք ունի: Ասֆալտապատ է միայն բնակավայրի 

կենտրոնական փողոցը: Մնացած փողոցները հիմնականում ծածկույթ չունեն, հողից են կամ մանրաքարից:  

Բնակավայրի ջրամատակարարումը կատարվում է ջրամատակարարման սեփական համակարգի միջոցով` օրական 12 ժամ 

տևողությամբ: Հայասա թաղամասը չունի ջրամատակարման ներքին ցանց, իսկ ջրատար խողովակների առանձին հատվածներ և 

կարգավորիչ փականներ կարիք ունեն վերանորոգման: Բնակավայրը կոյուղացված է, որին միացված է տնային տնտեսությունների 

միայն 60 տոկոսը: Կոյուղու համակարգը նույնպես վերանորոգման և ընդլայնման կարիք ունի:   Բնակավայրը չունի կողտաջրերի 

մաքրման կայան:  

Բնակավայրը գազաֆիկացված է: Բնակչությունը, մանկապարտեզը, դպրոցը և հասարարակական նշանակության այլ 

կազմակերպություններ  օգտվում են կապույտ վառելիքից: Բնակավայրում կենտրոնացված գազամատակարարում ունեցող տնային 

տնտեսությունների թիվը կազմում է 418` տեսակարար կշիռը` 62.7 տոկոս:  

Բնակավայրն ունի աղբատար մեքենա և անհրաժեշտ քանակի աղբամաններ: Աղբահանությունը իրականացվում է  

շաբաթական 2 անգամ: Աղբավայրը, որը շահագործվել է դեռևս խորհրդային տարիներից, այժմ այն գտնվում է անմխիթար վիճակում 

և ենթակա է փակման, այն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում բնակավայրի մաքրության և շրջակա միջավայրի վրա: 

Բնակավայրում անցկացված է փողոցային լուսավորություն, որը ընդլայնման և խտացման կարիք ունի: 

Բնակավայրի գերեզմանատունը ցանկապատված չէ, որի պատճառով անասուններն անարգել մուտք են գործում 

գերեզմանատան տարածք՝ առաջացնելով բնակչության արդարացի դժգոհությունը:  
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ԳՅՈՒՂ ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ 

 

Գյուղի կառուցապատ տարածքը կազմում է 87.83 հա, որում առկա են տիպային նախագծով կառուցված թվով 119 բնակելի 

տներ`  13073 քառ. մետր տնդհանուր մակերեսով, հասարակական և արտադրական նշանակության տարբեր շենքեր և շինություններ: 

Բնակավայրը չունի գլխավոր հատակագիծ:  

Համայնք մայրուղի ճանապարհի երկարությունը կազմում է 2 կմ է, որը վերանորոգման կարիք ունի: Ներհամայնքային 

ճանապարհների երկարությունը կազմում է 4.3 կմ, որոնք ծածկույթ չունեն, հողից են կամ մանրաքարից:  

Բնակավայրի ջրամատակարարումը իրականացվում է կենտրոնացված համակարգից և սպասարկվում է <<Հայջրմուղկոյուղի>> 

ընկերության կողմից: Բնակավայրը ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ: Վերանորոգման և ընդլայնման կարիք ունի 

ցանի առանձին հատվածներ: 

 Բնակավայրը կոյուղացված չէ, կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է բակերում առկա խորքային հորերի միջոցով: 

Գյուղը գազաֆիկացված չէ:  

Բնակավայրում կանոնավոր աղբահանություն չի իրականացվում:  

Բակերի սանիտարական մաքրությունն ապահովվում է  տնային տնտեսությունների կողմից, իսկ հասարակական 

նշանակության տարածքների մաքրությունը` սանիտարական օրեր կազմակերպելու միջոցով: Բնակավայրը չունի նաև աղբավայր, 

որն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում շրջակա միջավայրի մաքրության վրա: 

Բնակավայրում անցկացված է փողոցային լուսավորություն, որը ընդլայնման կարիք ունի: 

Վերանորոգման կարիք ունի գերեզմանատան ցանկապատը: 

  

ԳՅՈՒՂ ԲԱՆԴԻՎԱՆ 
 

Բնակավայրը չունի գլխավոր հատակագիծ:  

Գյուղի կառուցապատ տարածքը կազմում է 66.24 հա, որում առկա են տիպային նախագծով կառուցված թվով 61 բնակելի տներ`  

6100 քառ. մետր տնդհանուր մակերեսով, օժանդակ, հասարակական և արտադրական նշանակության տարբեր շենքեր և 

շինություններ: 

Համայնք մայրուղի ճանապարհի երկարությունը կազմում է 1 կմ է, որը վերանորոգման կարիք ունի: Ներհամայնքային 

ճանապարհների երկարությունը կազմում է 2.8 կմ, որոնք ծածկույթ չունեն, հողից են կամ մանրաքարից:  

Բնակավայրի ջրամատակարարումը իրականացվում է սեփական համակարգի միջոցով՝ օրական 12 ժամ 

ջրամատակարարմամբ: Վերանորոգման և ընդլայնման կարիք ունի ներքին ցանը: 

 Բնակավայրը կոյուղացված չէ, կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է բակերում առկա խորքային հորերի միջոցով: 
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Գյուղը գազաֆիկացված է, 72 տնային տնտեսություններից 61-ը ունեն գազամատակարարում: 

Բնակավայրում կանոնավոր աղբահանություն չի իրականացվում:  

Բակերի սանիտարական մաքրությունն ապահովվում է  տնային տնտեսությունների կողմից, իսկ հասարակական 

նշանակության տարածքների մաքրությունը` սանիտարական օրեր կազմակերպելու միջոցով: Բնակավայրը չունի նաև 

կառուցապատ աղբավայր, որն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում շրջակա միջավայրի մաքրության վրա: 

Բնակավայրում փողոցային լուսավորություն չի անցկացված: 

Ցանկապատման կարիք ունի եկեցու և արարողությունների սրահի տարածքը: 

 

 

ԳՅՈՒՂ ԲՅՈՒՐԱԿՆ 
 

Բյուրակնը չունի գլխավոր հատակագիծ:  

Գյուղի կառուցապատ տարածքը կազմում է 168.25 հա, որում առկա են ինչպես տիպային, այնպես էլ անհատական նախագծով 

կառուցված թվով 169 բնակելի տներ`  18638 քառ. մետր տնդհանուր մակերեսով, օժանդակ, հասարակական և արտադրական 

նշանակության տարբեր շենքեր և շինություններ: 

Համայնք մայրուղի ճանապարհը և ներհամայնքային ճանապարհները ասֆալտի ծածկույթ չունեն, հողից են կամ մանրաքարից:  

Բնակավայրի ջրամատակարարումը իրականացվում է կենտրոնացված համակարգից և սպասարկվում է <<Հայջրմուղկոյուղի>> 

ընկերության կողմից: Բնակավայրը ապահովված է օրական 18 ժամ ջրամատակարարմամբ: Վերանորոգման և ընդլայնման կարիք 

ունի ցանի առանձին հատվածներ: 

 Բնակավայրը կոյուղացված չէ, կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է բակերում առկա խորքային հորերի միջոցով: 

Գյուղը գազաֆիկացված չէ:  

Բնակավայրում կանոնավոր աղբահանություն չի իրականացվում:  

Բակերի սանիտարական մաքրությունն ապահովվում է տնային տնտեսությունների կողմից, իսկ հասարակական 

նշանակության տարածքների մաքրությունը` սանիտարական օրեր և աղբահանություն կազմակերպելու միջոցով: Բնակավայրը 

չունի նաև կառուցապատ աղբավայր, որն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում շրջակա միջավայրի մաքրության վրա: 

Բնակավայրում փողոցային լուսավորություն չի անցկացված: 
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ԳՅՈՒՂ ԳՏԱՇԵՆ 
 

Գտաշենը չունի գլխավոր հատակագիծ:  

Գյուղի կառուցապատ տարածքը կազմում է 117.34 հա, որում առկա են թվով 48 տիպային և 47 անհատական նախագծով 

կառուցված բնակելի տներ`  7130 քառ. մետր տնդհանուր մակերեսով, ինչպես նաև օժանդակ, հասարակական և արտադրական 

նշանակության տարբեր շենքեր և շինություններ: 

Համայնք մայրուղի ճանապարհը և ներհամայնքային ճանապարհները ասֆալտի ծածկույթ չունեն, հողից են կամ մանրաքարից:  

Բնակավայրի ջրամատակարարումը իրականացվում է կենտրոնացված համակարգից և սպասարկվում է <<Հայջրմուղկոյուղի>> 

ընկերության կողմից: Բնակավայրը ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ: Վերանորոգման և ընդլայնման կարիք ունի 

ցանի առանձին հատվածներ: 

 Բնակավայրը կոյուղացված չէ, կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է բակերում առկա խորքային հորերի միջոցով: 

Գյուղը գազաֆիկացված չէ:  

Բնակավայրում կանոնավոր աղբահանություն չի իրականացվում:  

Բակերի սանիտարական մաքրությունն ապահովվում է տնային տնտեսությունների կողմից, իսկ հասարակական 

նշանակության տարածքների մաքրությունը` սանիտարական օրեր և աղբահանություն կազմակերպելու միջոցով: Բնակավայրը 

չունի նաև կառուցապատ աղբավայր, որն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում շրջակա միջավայրի մաքրության վրա: 

Բնակավայրում փողոցային լուսավորություն չի անցկացված: 

Գերեզմանատունը ցանկապատված է: 

 

ԳՅՈՒՂ ՀՈՎՏՈՒՆ 
 

Բնակավայրը չունի գլխավոր հատակագիծ:  

Գյուղի կառուցապատ տարածքը կազմում է 28.39 հա, որում առկա են թվով 45 տիպային նախագծով կառուցված բնակելի տներ`  

4850 քառ. մետր տնդհանուր մակերեսով, ինչպես նաև օժանդակ և արտադրական նշանակության տարբեր շենքեր և շինություններ: 

Բնակավայրը չունի հասարակական նշանակության շենքեր և շինություններ:  

Համայնք մայրուղի ճանապարհը և ներհամայնքային ճանապարհները ասֆալտի ծածկույթ չունեն, քայքայված են, հողից են կամ 

մանրաքարից:  

Բնակավայրի ջրամատակարարումը իրականացվում է սեփական համակարգի միջոցով՝ օրական 12 ժամ  ջրամատակարարման 

գրաֆիկով: Վերանորոգման և ընդլայնման կարիք ունի ցանի առանձին հատվածներ: 

 Բնակավայրը կոյուղացված չէ, կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է բակերում առկա խորքային հորերի միջոցով: 



40 
 

Գյուղը գազաֆիկացված չէ:  

Բնակավայրում կանոնավոր աղբահանություն չի իրականացվում:  

Բակերի սանիտարական մաքրությունն ապահովվում է տնային տնտեսությունների կողմից, իսկ հասարակական 

նշանակության տարածքների մաքրությունը` սանիտարական օրեր և աղբահանություն կազմակերպելու միջոցով: Բնակավայրը 

չունի նաև կառուցապատ աղբավայր, որն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում շրջակա միջավայրի մաքրության վրա: 

Ընդլյնման կարիք ունի բնակավայրում փողոցային լուսավորության ցանցը: 

Գերեզմանատունը ցանկապատված է: 

ԳՅՈՒՂ ՄԵՂՐԱՇԱՏ 
 

Բնակավայրը չունի գլխավոր հատակագիծ:  

Գյուղի կառուցապատ տարածքը կազմում է 37.35 հա, որում առկա են տիպային և անհատական նախագծերով կառուցված թվով 

96 բնակելի տներ`  8858 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով, ինչպես նաև օժանդակ, հասարակական և արտադրական նշանակության 

տարբեր շենքեր և շինություններ: Բնակֆոնդի 90 տոկոսը տուժել է Սպիտակի աղետալի երկրաշարժից և ունեն տարբեր աստիճանի 

վնասվածություններ: Բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեն 5 երիտասարդ ընտանիքներ, իսկ 3 բնակելի տների 

տների շինարարություն թողնված է անավարտ՝ կառուցողների միջոցների բացակայության պատճառով  

Համայնք մայրուղի ճանապարհի երկարությունը կազմում է 2 կմ է, որը վերանորոգման կարիք ունի: Ներհամայնքային 

ճանապարհների երկարությունը կազմում է 4.5 կմ, որոնք ասֆալտե ծածկույթ չունեն, հողից են կամ մանրաքարից:  

Բնակավայրի ջրամատակարարումը իրականացվում է ինքնահոս եղանակով 4.5 կմ ընդհանուր երկարության սեփական 

համակարգի միջոցով՝ շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ: Ներքին ցանի առանձին հատվածներ վերանորոգման և ընդլայնման կարիք 

ունեն: 

 Բնակավայրը կոյուղացված չէ, կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է բակերում առկա խորքային հորերի միջոցով: 

Գյուղը գազաֆիկացված է, 112 տնային տնտեսություններից գազից օգտվում են միայն 19-ը, որը բացատրվում 

տնտեսությունների սոցիալական վատ պայմաններով: 

Բնակավայրում կանոնավոր աղբահանություն չի իրականացվում:  

Բակերի սանիտարական մաքրությունն ապահովվում է տնային տնտեսությունների կողմից, իսկ հասարակական 

նշանակության տարածքների մաքրությունը` սանիտարական օրերի և պարբերաբար կազմակերպվող աղբահանության միջոցով: 

Բնակավայրը չունի նաև կառուցապատ աղբավայր, որն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում շրջակա միջավայրի մաքրության 

վրա: 

Ընդլայնման է ենթակա փողոցային լուսավորության ցանցը: 
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Ցանկապատման կարիք ունի Հայրենականի Մեծ պատերազմի զոհերի հուշարձանի տարածքը և գերեզմանատան 500 գծ. մետր 

հատվածը:  

 

 

ԳՅՈՒՂ ՈՂՋԻ 
 

Բնակավայրը չունի գլխավոր հատակագիծ:  

Գյուղի կառուցապատ տարածքը կազմում է 141.16 հա, որում առկա են թվով 93 տիպային և թվով 103 անհատական 

նախագծերով կառուցված բնակելի տներ`  15840 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով, որոնք հիմնականում կառուցվել են Սպիտակի 

աղետալի երկրաշարժից հետո: Գյուղում կառուցված է հանրակրթական դպրոց և վարչական շենք: 

Ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը կազմում է 3.5 կմ, որոնք ասֆալտե ծածկույթ չունեն, հողից են կամ 

մանրաքարից: Իսկ Ողջի-Հայկավան, Ողջի- Մեղրաշատ, Ողջի-Բյուրակն միջհամայնքային ճանապարհները քայքայված են և 

վերանորոգման կարիք ունեն:  

Բնակավայրի ջրամատակարարումը իրականացվում է ինքնահոս եղանակով 4.5 կմ ընդհանուր երկարության կենտրոնացված 

ջրատարով՝ շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ: Բնակավայրը մատակարարվող ջրի քանակության ավելացման, ներքին ցանի 

առանձին հատվածներ վերանորոգման և ընդլայնման կարիք ունի: 

 Բնակավայրը կոյուղացված չէ, կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է բակերում առկա խորքային հորերի միջոցով: 

Գյուղը գազաֆիկացված է, 185 տնային տնտեսություններից գազից օգտվում են միայն 10-ը, որը բացատրվում 

տնտեսությունների սոցիալական վատ պայմաններով: 

Բնակավայրում կանոնավոր աղբահանություն չի իրականացվում:  

Բակերի սանիտարական մաքրությունն ապահովվում է տնային տնտեսությունների կողմից, իսկ հասարակական 

նշանակության տարածքների մաքրությունը` սանիտարական օրերի և պարբերաբար կազմակերպվող աղբահանության միջոցով: 

Բնակավայրը չունի նաև կառուցապատ աղբավայր, որն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում շրջակա միջավայրի մաքրության 

վրա: 

Ընդլայնման է ենթակա փողոցային լուսավորության ցանցը: 
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ԳՅՈՒՂ ՋՐԱՁՈՐ 
 

Բնակավայրը չունի գլխավոր հատակագիծ:  

Գյուղի կառուցապատ տարածքը կազմում է 75.54 հա, որում առկա են թվով 101 անհատական բնակելի տներ`  12300 քառ. մետր 

ընդհանուր մակերեսով, ինչպես նաև, հասարակական, բնակելի օժանդակ և արտադրական նշանակության տարբեր շենքեր և 

շինություններ:  

Համայնք մայրուղի ճանապարհը և ներհամայնքային ճանապարհները ասֆալտի ծածկույթ չունեն, քայքայված են, հողից են կամ 

մանրաքարից:  

Բնակավայրի ջրամատակարարումը իրականացվում է կենտրոնացված համակարգի միջոցով՝ շուրջօրյա  ջրամատակարարման 

գրաֆիկով: Վերանորոգման և ընդլայնման կարիք ունի ցանի առանձին հատվածներ: 

 Բնակավայրը կոյուղացված չէ, կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է բակերում առկա խորքային հորերի միջոցով: 

Գյուղը գազաֆիկացված չէ:  

Բնակավայրում կանոնավոր աղբահանություն չի իրականացվում:  

Բակերի սանիտարական մաքրությունն ապահովվում է տնային տնտեսությունների կողմից, իսկ հասարակական 

նշանակության տարածքների մաքրությունը` սանիտարական օրեր և աղբահանություն կազմակերպելու միջոցով: Բնակավայրը 

չունի նաև կառուցապատ աղբավայր, որն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում շրջակա միջավայրի մաքրության վրա: 

Ընդլյնման կարիք ունի բնակավայրում փողոցային լուսավորության ցանցը: 

 

1.7   ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 

 
Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 20468.3 հա, այդ թվում` գյուղատնտեսական նշանակության հողեր՝ 18453.76 հա, 

բնակելի շինությունների տակ հողեր՝ 911.05 հա, արդյունաբերական, արտադրական շինությունների տակի հողեր՝ 8.66 հա, 

ընդերքօգտագործման հողեր՝ 109.37 հա, ճանապարհների տակի հողեր՝ 57.68 հա, առողջապահական, հանգստավայրերի, մարզական 

ու պատմամշակութային նշանակության հողեր՝ 210.21 հա, հատուկ պահպանվող տարածքներ՝ 210.21 հա, անտառային  ֆոնդի հողեր՝ 

108.52 հա, ջրային ֆոնդի հողեր՝ 249.79հա:  

1991 թվականին հանրապետությունում իրականացված հողի սեփականաշնորհման ժամանակ խոշորացված Ամասիա 

համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերում սեփականաշնորհված հողերի վերաբերյալ տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 

4-ում: 
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Աղյուսակ 4. խոշորացված Ամասիա համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերում սեփականաշնորհված հողերը 

 

  

Բնակավայրը 
Սեփականաշնորհ

ված հողամասի 

Միջինը, քանի 

հողաբաժին է ստացել 

յուրաքանչյուր 

տնտեսություն 

Քանի կտորով է 

ստացել  

Սեփական

աշնորհված 

հողամասի 

միջին 

չափը 

1 Ամասիա 1.50 1 2 1.50 

2 Արեգնադեմ 3.00 2 2 6.00 

3 Բանդիվան 3.00 2 7 6.00 

4 Բյուրակն 3.00 2 2 6.00 

5 Գտաշեն 1.75 2 1 3.50 

6 Հովտուն 3.00 2 4 6.00 

7 Մեղրաշատ 3.00 2 3-4 6.00 

8 Ողջի 3.00 1 1 3.00 

9 Ջրաձոր 2.75 2 10-11 5.50 

 

 

 

  Հավելված 3-ում բերված են 01.01.2016թ. դրությամբ համայնքի վարչական տարածքի հողերի վերաբերյալ տվյալներն` ըստ 

հողատեսքերի և առանձին բնակավայրերի: 

 

 

1.9 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
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Համայնքի գյուղտնտեսության բնագավառի հիմնական ճյուղերը      դաշտավարությունն  ու անասնապահությունն է: 

Համայնքում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգման համակարգերի սակավության, եղածների քայքայվածության, ինչպես 

նաև բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանների  պատճառով համայնքի բնակչությունը հողագործությունից մեծ եկամուտներ չի 

կարողանում ստանալ: Համայնքում ավելի զարգացած է անասնապահության ճյուղը: Համայնքում առկա արոտներն ու խոտհարքները 

լիարժեք բավարարում են գյուղացիական տնտեսությունների կողմից պահվող անասունների արածեցման և կերապահովման համար: 

Ավելին, համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող շատ արոտներ վարձակալության են տրվում այլ համայնքների 

արոտօգտագործողների:  

Վարելահողերի զգալի մասը չմշակելու պատճառով դրանք աստիճանաբար վերածվել են խոտհարքների և բնական կերհանդակների: 

Համայնքում առկա  1485.7 հա ոռոգելի վարելահողեր, որի տեսակարար կշիռը վարելահողերի ընդհանուր կզմում .. տոկոս է: 

 

     Ոռոգման համակարգի բացակայության, իսկ եղածների քայքայվածության պատճառով համայնքը լուրջ ժվարությունների առաջ է 

կանգնած գյուղատնտեսական մթերքների կայուն արտադրություն կազմակերպելու համար:  

      Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 16756.84 հա, որից վարելահողեր՝ 6346.17 հա (քաղաքացիների 

սեփականություն՝ 4245.07 հա, համայնքի սեփականության՝ 1944.88 հա, պետության սեփականության՝ 137 հա), բազմամյա տնկարքներ՝ 

5.86 հա,  խոտհարքներ՝ 1229.08 հա, արոտավայրեր 8395.93 հա, այլ հողատեսքեր՝ 779.80 հա:  

Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի բաշխումը ըստ սեփականության սուբյեկտների և հողատեսքերքերի բերված են աղյուսակում՝ 

 

  Հողատեսք,  

գործառնական 

նշանակություն  

Ընդամենը 
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վարելահողեր 6346.17 4245.07 19.22 1944.88 
 

701.67 1243.21 137.00 
 

137.00 
 

բազմամյա տնկարկներ, 

ընդամենը 
5.86 

  
5.86 

 
5.86 

 
  

   

այդ թվում` պտղատու 

այգիներ 
0.0 

      
  

   

 խաղողի այգիներ 0.0 
      

  
   

 այլ բազմամյա 

տնկարկներ 
0.0 

      
  

   

խոտհարքներ 1229.08 79.99 
 

742.64 
 

125.39 617.25 748.13 
 

406.45 341.68 

արոտավայրեր 8395.93 18.96 38.96 7761.11 
 

199.36 7561.75 1549.54 
 

576.90 972.64 

այլ հողատեսքեր 779.80 1.64 15.24 762.92 
 

6.47 756.45 309.40 
  

309.40 

Ընդամենը  16756.84 4345.66 73.42 11217.41 
 

1038.75 10178.66 2744.07 
 

1120.35 1623.72 

 

Համայնքի բնակիչների սեփականությունը հանդիսացող 4245.07 հա վարելահողերից ոռոգելի են 1485.7 հա-ը (տեսակարար կշիռը՝ 35 

%), իսկ փաստացի ոռոգվում է 783 հա (52.7 %): 

Բնակչության սեփականությունը հանդիսացող ոռոգելի արելահողերը՝ ըստ բնակավայրերի 

 

 

Հ/հ 

 

Համայնքը 

Բնակչության սեփականությունը  

հանդիսացող ոռոգելի 

վարելահողերը՝ ըստ հողային 

հաշվեկշռի (հա) 

 

Փաստացի 

ոռոգվող  

(հա) 

 

 

Տեսակարար 

կշիռը ոռոգելի 

հողերի 

կազմում Ինքնահոս  

Եղանակով 

 ոռոգվող հողեր 

Մեխանիկական  

եղանակով 

ոռոգվող հողեր 

1 Ամասիա 12.0 0 0.0  

2 Արեգնադեմ 175.2 0 60.0  

3 Բանդիվան 57.6 0 0  

4 Բյուրակն 285.3 0 280  
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5 Գտաշեն 203.8 0 63  

6 Հովտուն 0.0 0 0  

7 Մեղրաշատ 446.0 0 240  

8 Ողջի 294.6 0 200  

9 Ջրաձոր 11.2 0 0  

 

Ընդամենը 1485.7 0 783  

 

 

Դաշտավարության բնագավառում տնտեսությունները հիմնականում զբաղվում են  ցորենի, գարու, կերային մշակաբույսերի, 

կարտոֆիլի, կաղամբի և բանջարա- բոստանային այլ կուլտուրաների մշակությամբ: Վերջին տարիներին համայնքում զգալիորեն 

ավելացել է կարտոֆիլի մշակության ծավալները:  

Համայնքի տարածքում 2 հատ հակակարկտային կայանքներ են տեղադրված  Մեղրաշատ և 3 հատ Ողջի գյուղերում: Մնացած 7 

բնակավայրերում հակակարկտային կայանքներ տեղադրված չեն և գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության 

արդյունավետությունը հիմնականում կախված է բնակլիմայական բարենպաստ պայմաններից և ոռոգման հնարավորություններից: 

Ցանկատարածությունները մշտապես վտանգված են ցրտահարությամբ, կարկտահարությամբ և երաշտով,: Հացահատիկային 

կուլտուրաների միջին բերքատվությունը բնակլիմայական բարենպաստ պայմանների դեպքում կազմում է 20-25 ցենտներ:  Երաշտի, 

ցրտահարության  կամ կարկտահարության դեպքում կորուստը կարող է կազմում է 50-100%:  

Արոտների լիարժեք և արդյունավետ օգտագործմանը մեծապես նպաստել են ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 

<<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության>> ծրագրի շրջանակներում վերջին 5 տարիներիներին 

համայնքի վարչական տարածքներում իրականացված արոտների և խոտհարքների բարելավման ու ջրարբիացման աշխատանքների 

կատարումը: Արոտավայրերի հեռահար տարածքներում տեղադրվել են անասունների խմոցներ, կառուցվել են փարախներ և 

անասնապահների տնակներ: Համայնքի Արեգնադեմ, Գտաշեն, Ամասիա և Մեղրաշեն բնակավայրերում գործում են 

«Արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվները, որոնք մատուցում են գյուղատնտեսական  աշխատանքների 

ծառայություններ,  հատկապես՝ խոտհնձի և արոտների արդյունավետ օգտագործման բնագավառներում:  

Իրականացված աշխատանքներն իրենց դրական ազդեցությունն են ունեցել կաթնատվության և մթերատվության բարձրացման վրա: 

2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, համայնքի խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը կազմել է 7281, այդ թվում կովեր` 3784: 
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Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը կազմել է՝ 12204, ձիերի՝ 35, hավերի և այլ թռչունների` 11464, մեղվաընտանիքների քանակը՝ 1618: 

Ամասիա, Արեգնադեմ, Բանդիվան, Մեղրաշատ և Ողջի գյուղերի գյուղացիական տնտեսությունները մեծ հաջողություններ ունեն 

մեղվապահության բնագավառում: 

Գյուղտնտեսական մեքենաների ու մեխանիզմների գերակշռող մասը բարոյապես ու ֆիզիկապես մաշված  են, կա պահեստամասերի 

մեծ պահանջարկ: 

Ստորև ներկայացված է ըստ բնակավայրերի գյուղացիական տնտեսությունների և համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 

գյուղատնտեսական տեխնիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝  

 

 

Հ/հ 

 

Համայնքը 

Համայնքի և/կամ նրա  

բնակիչների 

սեփականություն  

հանդիսացող Տրակտորների 

քանակը 

Համայնքի և/կամ նրա 

բնակիչների սեփականություն 

հանդիսացող այլ 

գյուղատնտեսական 

մեքենաների քանակը 

Ընդամենը Ընդամենը 

1 Ամասիա 0 0 

2 Արեգնադեմ 15 0 

3 Բանդիվան 4 0 

4 Բյուրակն 17 2 

5 Գտաշեն 3 2 

6 Հովտուն 11 0 

7 Մեղրաշատ 17 4 

8 Ողջի 8 2 

9 Ջրաձոր 1 0 

 

Ընդամենը 61 10 

 
 

Հավելված 4-ում բերված է, 01.01.2016թ. դրությամբ, համայնքի  բնակավայրերում առկա անասնագլխաքանակի վերաբերյալ 

տվյալներն՝ ըստ առանձին բնակավայրերի: 
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1.10 ԲՆՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Համայնքի վարչական սահմաններում գտվող հատուկ պահպանվող տարածքները կազմում են 210.21 հա, որից 189.75 հա 

ընգրկված է «Արփի լիճ» ազգային պարկի հողերի կազմում: Համայնքի 108.52 հա անտառային ֆոնդի պահպանությունն 

իրականացվում է անտառտնտեսության կողմից:  

Ամասիա գյուղի անմխիթար վիճակում գտնվող աղբավայրը և համայնքի մյուս բնակավայրերում կառուցապատ աղբավայրեր 

չլինելու հանգամանքը մեծապես վնասում են բնությանը և շրջակա միջավայրին: Համայնքի գյուղական բնակավայրերի տնային 

տնտեսություններն իրենց կենցաղային աղբն անթույլատրելիորեն թափում են այնտեղ, որտեղ հարմար են գտնում: Այդ ուղղությամբ 

կարիք կա լայն բացատրական աշխատանք կատարել բնակչության հետ՝ զերծ մնալու բնության և շրջակա միջավայրի աղտոտումից: 

Համայնքն իր ուժերով ի վիճակի է լուծելու աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների կազմակերպումը, այդ 

ուղղությամբ անհրաժեշտ է պետական մարմինների աջակցությունը նոր աղբավայրի կառուցման հարցում կամ ընդգրկվել կոշտ 

կենցաղային թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Շիրակի մարզի Բենյամին համայնքի տարածքում կառուցվող 

աղբավայրից: 

Վիճակն անմխիթարական է նաև հանդամասերից հոսող խմելու ջրային ավազաններում, որոնց որոշ հատվածներում ջուրը՝ 

մինչև ջրամբար կամ փակ համակարգ հասնելը, հոսում է բաց վիճակում, որտեղ անարգել մուտք են գործում անասուններ և վայրի 

կենդանիներ: Դա հղի է սուր վարակիչ հիվանդությունների բռնկման վտանգով:  

Բացառությամ Ամասիա գյուղի, մնացած բնակավայրերը չունեն կեղտաջրերի և անձրևաջրերի հեռացման համակարգեր: 

Կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է անհատական խորքային հորերի միջոցով: Ամասիայի կեղտաջրերի հեռացման համակարգը 

չունի մաքրման կայան, իսկ ցանցը գտնվում է անմխիթար վիճակում: 

Բացառությամբ Ամասիա գյուղի մնացած բնակավայրերը չունի համայնքային նշանակության հանգստի  գոտիներ: Հատկապես 

ամռան ժամանակաշրջանում բարձր է օդի աղտոտվածությունը:  

Բնակավայրերում վտանգավոր արտանետումներ չկան: 

Համայնքի տարածքում գրանցված են ընդերքօգտագործման իրավունք կրող 3 ձեռնարկություններ, որոնցից Բանդիվան գյուղի 

տարածքում գործում է միայն տուֆ քարի արդյունահանում իրականացնող <<ԴԱՆՍԱՌ>> ՍՊԸ-ն:  

Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանման ուղղությամբ անելիքներ ունեն նաև համայնքում գործող արտադրական 

կազմակերպությունները, որոնց գործունեության նկատմամբ անհրաժեշտ է ՏԻՄ-երի մշտական վերահսկողությունը: 
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1.11 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ,  ԿԱՊ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Համայնքի բնակավայրերը կենտրոնին կապող միջբնակավայրային ճանապարհները հիմնականում խճապատ են և վատ 

սպասարկման պատճառով առանձին հատվածներ դարձել են դժվար անցանելի, իսկ ձմռան ժամանակահատվածում երբեմն նաև 

անանցանելի: Համայնքի բնակավայրերի  ներբնակավայրային ճանապարհները գտնվում են անբարեկարգ վիճակում: Համայնքի 

դինանսական հնարավորությունները թույլ են տալիս իրականացնել միայն դժվարանցանելի հատվածների փոսալցման 

աշխատանքներ: Ճանապարհների բարեկարգման և սպասարկման գործում անհրաժեշտ է պետական աջակցություն: Համայնքի 

կենտրոնում տեղակայված են ճանապարհային երթևեկության նշաններ, իսկ մյուս գյուղերում դրանք բացակայում են: 

Բնակավայրերի ներսում ավտոկանգառներ չկան: Համայնքում գրեթե բացակայում է միջբնակավայրային հասարակական 

տրանսպորտը: Գործում են միայն մարզկենտրոն տանող և հետադարձ երթուղիները, որոնք անցնում են համայնքում ընդգրկված 

բնակավայրերով: Կան բնակավայրեր, որտեղ ուղևորափոխադրումները կատարվում են շաբաթական 2-3 անգամ: Համայնքի կենտրոն 

չհանդիսացող բնակավայրերի բնակչությունը տեղաշարժվելու լուրջ դժվարություններ ունեն և սահմանափակ հնարավորություններ՝ 

օգտվելու այլ բնակավայրերում մատուցվող տրանսպորտային ծառայություններից: 

Համայնքի բնակավայերով անցնող  տրանսպորտի միջոցների հաճախականությունը ունի հետևյալ պատկերը՝ 

 

 

 

Հ/հ 

 

 

Համայնքը 

Ինչ հաճախությամբ են տրանսպորտի միջոցները անցնում համայնքի տարածքով 

Ժամում 

1 

կամ ավելի 

անգամ 

Օրական 

5 կամ 

ավելի 

անգամ 

Օրական 

2-4 

անգամ 

Օրական 

1 անգամ 

Շաբաթը 2 

կամ ավելի 

անգամ 

Շաբաթական 

1 անգամ 

Ամսվա 

մեջ 1 կամ 

2 անգամ 

1 Ամասիա  v           

2 Արեգնադեմ      v       

3 Բանդիվան        v     
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4 Բյուրակն  v           

5 Գտաշեն        v     

6 Հովտուն        v     

7 Մեղրաշատ v             

8 Ողջի  v           

9 Ջրաձոր  v           

 

Ինչպիսի միջհամայնքային կամ ներհանրապետական հասարակական տրանսպորտից է օգտվում բնակչությունը՝ 

 

 

Հ/հ 

 

Համայնքը 

  

Երկաթուղի/գնացք 

Մինչև 

մարզկենտրոն 

հասնելու մեկ 

ուղևորի 

ճանապարհավարձը 

(դրամ) 

Ավտոբուս Միկրոավտոբուս 

1 Ամասիա 0 2 0 400 

2 Արեգնադեմ 1 0 0 350 

3 Բանդիվան 1 0 0 450 

4 Բյուրակն 0 2 0 300 

5 Գտաշեն 1 0 0 350 

6 Հովտուն 1 0 0 500 

7 Մեղրաշատ 0 2 0 400 

8 Ողջի 0 2 0 200 

9 Ջրաձոր 1 2 0 300 
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Ստորև ներկայացված է համայնքի և նրա բնակիչների սեփականություն հանդիսացող  մեքենաների  քանակի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը՝ 

 

 

Հ/հ 

 

Համայնքը 

Համայնքի և կամ նրա բնակիչների  

սեփականություն հանդիսացող  մեքենաների  քանակը 

Ընդամենը 
Մարդատար 

ավտոմեքենաներ 

 Բեռնատար 

ավտոմեքենաներ 
Ավտոբուս 

Միկրոավտոբուսներ 

/երթուղային 

տաքսիներ 

1 Ամասիա 220 204 13 2 1 

2 Արեգնադեմ 42 36 6 0 0 

3 Բանդիվան 32 27 5 0 0 

4 Բյուրակն 76 68 8 0 0 

5 Գտաշեն 24 22 2 0 0 

6 Հովտուն 12 10 1 1 0 

7 Մեղրաշատ 44 38 6 0 0 

8 Ողջի 41 32 7 0 2 

9 Ջրաձոր 39 35 4 0 0 

 

Ընդամենը 530 472 52 3 3 

 

Անբարեկարգ և քայքայված վիճակում են նաև դաշտամիջյան ճանապարհները: Տեղումների ժամանակ առանձին տեղամասեր 

անանցանելի են դառնում տրանսպորտային միջոցների և գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար, որը լուրջ դժվարություններ է 

ստեղծվում գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման ժամանակ:  

Միջհամայնքային և ներբնականարանային ճանապարհների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

ներկայացված է <<1.6. Քաղաքաշինություն, բնակարանային և կոմունալ տնտեսություն>> բաժնում: 

Փոստային  բաժանմունքներ ունեն 5 բնակավայրեր, որոնք սպասարկում են նաև հարևան բնակավայրերի բնակչությանը: 

ֆիկսված հեռախոսակապով են ապահովված 3 բնակավայրեր: 

Բնակավայրը հիմնականում ապահովված են բջջային կապով:  
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Բնակավայրերը ընդունում են 4 հանրապետական և 2 մարզային  հեռուստաալիքներ:  

Բնակավայրերում փոստային  բաժանմունքների, ֆիկսված հեռախոսակապի և բջջային կապ վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

ներկայացված է աղյուսակների տեսքով՝ 

 

Փոստային  բաժանմունքներ 
 

 

Հ/հ 

 

Համայնքը 

Փոստ/միջքաղաքային 

կապի  

հանգույցի առկայությունը 

համայնքում 

Փոստ/միջքաղաքային 

կապի հանգույցների 

քանակը 

Փոստ 

/միջքաղաքային 

հանգույցներում 

զբաղվածների 

թվաքանակը 

Այո Ոչ Ընդամենը Գործող Ընդամենը 

1 Ամասիա v   1 1 5 

2 Արեգնադեմ v   1 1 1 

3 Բանդիվան   v 0 0 0 

4 Բյուրակն v   1 1 1 

5 Գտաշեն v   1 1 1 

6 Հովտուն   v 0 0 0 

7 Մեղրաշատ   v 0 0 0 

8 Ողջի v   1 1 1 

9 Ջրաձոր   v 0 0 0 

 

Ֆիկսված հեռախոսակապ 
 

 

Հ/հ 

 

Համայնքը 

Քանի տնային 

տնտեսություն 

ունի  

ֆիքսված 

հեռախոսակապ 

Ֆիքսված հեռախոսակապի որակը համայնքում 

Ընդամենը 
Շատ 

վատ 
Վատ Միջին Լավ Գերազանց 
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1 Ամասիա 390       v   

2 Արեգնադեմ 10       v   

3 Բանդիվան 0     v     

4 Բյուրակն 15         v 

5 Գտաշեն 0     v     

6 Հովտուն 0     v     

7 Մեղրաշատ 0       v   

8 Ողջի 0     v     

9 Ջրաձոր 0     v     

 
Բջջային հեռախոսակապ 

 

 

Հ/հ 

 

Համայնքը 

Համայնքի 

ապահովվածությունը  

բջջային հեռախոսակապով 

Բջջային հեռախոսակապի որակը համայնքում 

Այո Ոչ Շատ վատ Վատ Միջին Լավ 
Գերազան

ց 

1 Ամասիա v           v 

2 Արեգնադեմ v         v   

3 Բանդիվան v         v   

4 Բյուրակն v           v 

5 Գտաշեն v         v   

6 Հովտուն v         v   

7 Մեղրաշատ v       v     

8 Ողջի v         v   

9 Ջրաձոր v         v   

 

 

 

1.12  ԱՌԵՎՏՈՒՐ  ԵՎ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Համայնքի տարածքում գործող առևտրի օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվությունը նեկայացվում է աղյուսակ 5-ում:  
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Հ/հ 

 

Համայնքը 

Մանրածախ առևտրի Գործող օբյեկտների քանակը 

Ընդամենը 
Խանութների 

/հանրախանութներ 

Կրպակներ 

/վաճառասեղաններ 

Շուկա/տոնավ

աճառներ 

1 Ամասիա 10 9 1 0 

2 Արեգնադեմ 1 1 0 0 

3 Բանդիվան 1 1 0 0 

4 Բյուրակն 2 2 0 0 

5 Գտաշեն 1 0 1 0 

6 Հովտուն 0 0 0 0 

7 Մեղրաշատ 0 0 0 0 

8 Ողջի 2 0 2 0 

9 Ջրաձոր 0 0 0 0 

 

Ընդամենը 17 13 4 0 

     

 

 Առևտրի օբյեկտները հիմնականում զբաղվում են սննդի որոշ տեսակների, ծխախոտի, ալկոհոլային խմիչքների և այլ 

ապրանքների վաճառքով: Նրանք բոլորն էլ հաշվառված են պետական հարկային մարմնում, ինչպես նաև եռամսյա կտրվածքով 

վճարում են համապատասխան տեղական տուրք համայնքի բյուջե՝ գործունեության թույլտվության համար: Շամուտում գործող 

առևտրի կետ չկա:  

Ամասիա գյուղում  գործում է նաև հանրային սննդի, ավտոմեքենաների գազալիցքվորման և հողուկ վառելիքի լիցքավորման 

մեկական կետեր:  

Համայնքի բնակավայրերում ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ չկան: 

 

1.13  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ըստ համայնքի առանձին բնակավայրերի հանրակրթության ոլորտում առկա իրավիճակը ներկայացվում է աղյուսակի տեսքով՝ 
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Բնակավայրը 

 

 

Միջնակ

արգ  

դպրոցների  

թիվը 

Միջնակարգ 

դպրոցներում 

զբաղվածների 

թվաքանակը 

 

Ուսուցիչների 

թվաքանակը 

համայնքում 

 

 

Միջնակարգ  

դպրոցներում  

սովորողների  

թվաքանակը 

 

Դպրոցական 

շենքերի հետ 

կապված 

խնդիրներ 

 

 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Գ
ո

ր
ծո

ղ
 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Ի
գ

ա
կ

ա
ն

 

Ա
ր

ա
կ

ա
ն

 

Բ
ա

ր
ձ

ր
ա

գ
ո

ւյ
ն

 

կ
ր

թ
ո

ւթ
յա

մ
բ 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Ա
ր

ա
կ

ա
ն

 

Ի
գ

ա
կ

ա
ն

 

1 Ամասիա 1 1 32 23 21 2 21 168 96 72 

Կարիք ունի 

ընթացիկ 

վերանորոգման և 

գույքի նորացման 

2 Արեգնադեմ 1 1 8 7 4 3 7 35 11 24 

Անհրաժեշտ է 

կառուցել դպրոցի 

նոր շենք և 

կահավորել 

գույքով 

3 Բանդիվան 1 1 18 15 13 2 15 64 23 41 
Տանիքը ենթակա է 

հիմնանորգման  

4 Բյուրակն 1 1 24 20 13 7 20 69 31 38 

Կարիք ունի 

ընթացիկ 

վերանորոգման և 

գույքի նորացման 

5 Գտաշեն 1 1 20 14 10 4 14 38 16 22 

Կարիք ունի 

ընթացիկ 

վերանորոգման և 

գույքի նորացման 

6 
Հովտուն 

(տարրական) 
0 0 0 7 5 2 5 5 3 2 

Տանիքը ենթակա է 

հիմնանորգման 

7 Մեղրաշատ 1 1 16 13 11 2 13 53 19 34 
Կարիք ունի 

ընթացիկ 
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վերանորոգման և 

գույքի նորացման 

8 Ողջի 1 1 19 15 13 2 12 40 21 19 

Կարիք ունի 

ընթացիկ 

վերանորոգման և 

գույքի նորացման 

9 Ջրաձոր 1 1 18 15 10 5 15 28 12 16 

Կարիք ունի 

ընթացիկ 

վերանորոգման և 

գույքի նորացման 

 
Ընդամենը 

8 8 155 129 100 29 122 495 229 266  

 

 

Հովտունի համայնքում գործում է տարրական դպրոց, որտեղ զբաղված են 5 աշխատողներ և հաճախում են ընդամնեը 3 

երեխաներ: 

 

Համայնքային ենթակայության նախակրթարան ունի միայն Ամասիա բնակավայրերը, իսկ դպրոցահեն նախակրթարան՝ Բյուրակն, 

Մեղրաշատ և Ողջի բնակավայրերը, որտեղ հաճախում են տվյալ բնակավայերի 3-6 տարեկան : 

 
Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների և դպրոցահեն նախակրթարանների վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են աղյուսակի տեսքով՝ 

 
 

 

 
 

Բնակավայրը 

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ  Դպրոցահեն նախակրթարաններ  

Քանակ

ը 

Զբաղվա

ծների 

թիվը 

երեխանե

րի 

քանակը 

Այդ թվում 
 

 
 

քան

ակը 

զբաղվ

ածներ

ի թիվը 

երեխա

ների 

քանակ

ը 

Այդ թվում 

3-4 

 տարեկան 

5-6 

 տարեկան 

3-4  

տարեկան 

5-6  

տարեկան 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Ա
ր

ա
կ

ա
ն

 

Ի
գ

ա
կ

ա
ն

 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Ա
ր

ա
կ

ա
ն

 

Ի
գ

ա
կ

ա
ն

 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Ա
ր

ա
կ

ա
ն

 

Ի
գ

ա
կ

ա
ն

 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը
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Ի
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ա
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ա
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Ամասիա 1 15 60 32 17 15 28 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Արեգնադեմ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Բանդիվան 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Բյուրակն 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 34 20 10 10 14 9 5 

Գտաշեն 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Հովտուն 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Մեղրաշատ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 5 2 3 7 4 3 

Ողջի 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 20 8 4 4 12 6 6 

Ջրաձոր 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ընդամենը 1 15 60 32 17 15 28 12 16 2 8 66 33 16 17 33 19 14 

                                 

 

1.14   ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ  ՀԵՏ  ՏԱՐՎՈՂ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 
Համայնքը հարուստ չէ մշակութային օջախներով և պատմամշակութային արժեք ներկայացնող հուշարձաններով:  

Պատմամշակութային արժեքների սակավությունը բացատրվում է նրանով, որ համայնքի բնակավայրերի մեծ մասը մինչև 1988 

թվականը բնակեցված են եղել ազերիներով:  

Դրանով հանդերձ, համայնքի տարածքում պահպանվել և մեզ են հասել  հուշարձաններ, որոնք պատմամշակության մեծ արժեք 

են ներկայացնում: 
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Գտաշենի Սբ. Կարապետ եկեղեցի                                                     Մեղրաշատի եկեղեցի 

 (վերանորոգվել է 2015թ) 
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Կամխուտի եկեղեցի (ավերված)                          Եղնաջուրի եկեղեցի (վերանորոգվել է 2005թ) 

 

 
Բանդիվանի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի, կառ.1909թ. (վերանորգվել է 2016) 

 

Համայնքի մշակութային հաստատություններն են՝  

Ամասիայի համայնքային կենրրոնը, 

Ամասիայի մարզահամերգային կենտրոնը, 

Ամասիայի արվեստի դպրոցը, 

Գտաշենի մշակույթի տունը, որը վերանորոգման կարիք ունի: 

Համակարգչային կենտրոններ են գործում Բյուրակն և Մեղրաշատ գյուղերում, որտեղ ներգրավված են 170 երիտասարդներ և 

պատանիներ: 

Համայնքի մյուս բնակավայրերում մշակութային նշանակության օբյեկտներ չկան, այստեղ անտեսված են բնակչության, 

հատկապես երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքները:  
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Այս բնագավառում անհրաժեշտ է լուրջ ներդրումներ կատարել՝ բնակչության, հատկապես երիտասարդության մշակութային 

կյանքը աշխուժացնելու և բնակչության հանգստի ու ազատ ժամանցի կազմակերպման համար պայմաններ ստեղծելու համր: 

Գրադարաններ կան համայնքի 5 բնակավայրերում, իսկ մնացած բնակավայրերում գրադարանները գործում են 

հանրակրթական դպրոցներում: 

Գրադարանները վերանորգման և գրքային ֆոդի թարացման կարիք ունեն: 

Գրադարանների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է աղյուսակի տեսքով՝ 
 

Հ/հ 

Բնակավայրը 

 

 

Գրադարանների 

թիվը 

Գրադարաններում 

զբաղվածների 

թվաքանակը 

Գրադարաններում 

ընդգրկվածների/այցելուների 

թվաքանակը 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Գ
ո

ր
ծո

ղ
 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

1 Ամասիա 1 1 4 870 

2 Արեգնադեմ 0 0 0 0 

3 Բանդիվան 1 1 1 23 

4 Բյուրակն 0 0 0 0 

5 Գտաշեն 1 1 1 15 

6 Հովտուն 1 1 1 20 

7 Մեղրաշատ 0 0 0 0 

8 Ողջի 0 0 0 0 

9 Ջրաձոր 1 1 1 32 

 

Ընդամենը 5 5 8 960 
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1.15  ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ 
 

Համայնքի  միակ առողջության կենտրոնը «Ամասիայի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ն է, որտեղ զբաղված են 26 աշխատող, 

նրանցից 10-ը բժիշկներ են, այդ թվում 1 մանկաբույժ, իսկ 16 բուժքույրեր և սանիտարական աշխատողներ: Կենտրոնն ապահովված է 

խմելու ջրով, կոյուղով, բժշկական սարքավորումներով, առաջին բուժօգնության պարագաներով և դեղորայքով: Առողջության 

կենտրոնը չունի ստացիոնար բաժանմունք: Մասնակի վերանորոգման կարիք ունի առողջության կենտրոնի շենքը: 

 ՊՓԲԸ-ն սպասարկում է նաև համայնքի մյուս բնակավայրերի բուժակմանկաբարձական կետերը: Բուժակմանկաբարձական 

կետեր կան համայնքի բոլոր բնակավայրերում, որտեղ աշխատում են մեկական բուժքույրեր, իսկ Գտաշենի բուժմանկաբարձական 

կետի աշխատողը մարկաբույժ է: 

Համայնքի առողջապահական հաստատությունների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը ներկայացվում է աղյուսակի 
տեսքով՝ 

 

Հ/հ 

Բնակավայրը 

 

 

Գյուղական  

առողջության  

կենտրոնններ

ի թիվը 

Գյուղական 

առողջության 

կենտրոնում 

զբաղվածների 

թվաքանակը 

Գյուղական 

առողջության 

կենտրոնում 

ըստ նախագծի 

մահճակալների 

թիվը 

Հեռավորու-

թյունը 

մոտակա 

գյուղական 

առողջության 

կենտրոնից 

 

Բուժակ-

մանկաբարձական  

կետ 
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1 Ամասիա 1 1 26 1 0 0 0 

2 Արեգնադեմ 0 0 0 0 0 0 4 

3 Բանդիվան 0 0 0 0 0 0 5 

4 Բյուրակն 0 0 0 0 0 0 18 

5 Գտաշեն 0 0 0 0 0 0 10 
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6 Հովտուն 0 0 0 0 0 0 7 

7 Մեղրաշատ 0 0 0 0 0 0 15 

8 Ողջի 0 0 0 0 0 0 20 

9 Ջրաձոր 0 0 0 0 0 0 7 

 

Ընդամենը 1 0 26 1 0 0 
 

8 8 1 

 

Բոլոր բուժկետերը հիմնականում ապահովված են շենքային հարմարություններով, առաջին բուժօգնության պարագաներով և 

դեղորայքով:  

Ամասիայում գործում է <<ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ>> ՀՈԱԿ-Ը, որտեղ գործում են տարբեր մարզաձևերի 4 խմբակներ,  

հաճախում են 70 երեխաներ, զբաղվածների թիվը կազմում է՝ 7:  

 

Ամասիայում առկա է մարզադաշտ և խաղահրապարակ, որը կառուցվել է 2016 թվականին <<Ամասիա>> բարեգործական 

հիմնադրամի և համայնքի միջոցներով:  Պարբերաբար կազմակերպվում են ֆուտբոլի մրցումներ տարբեր համայնքների թիմերի 

մասնակցությամբ:  

Մարզադահլիճով ապահովված է Ամասիայի միջնակարգ դպրոցը: 

Համայնքի մյուս բնակավայրերում մարզադաշտ կամ մարզադահլիճներ չկան: 

 

1.16  ՀԱՆԳՍՏԻ  ԳՈՏԻՆԵՐ, ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ, ԲԱԿԱՅԻՆ  ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ 
 

Համայնքի բոլոր բնակավայրերի հարակից տարածքներում կան գեղատեսիլ վայրեր, բնական աղբյուրներ և հուշաղբյուրներ, 

որտեղ համայնքի բնակիչները և շատ այցելուներ անց են կացնում իրենց հանգիստը: 

Միայն Ամասիա համայնքում է առկա կառուցապատ զբոսայգի՝ մանկական խաղահրապարակով և հանգստի գոտիներով:  

Համայնքի մնացած բնակավայրերում չկան զբոսայգիներ և խաղահրապարակներ: 

Ամասիայի մանկապարտեզի բակային տարածքում գործում է խաղահրապարակ, այն հիմնականում ծառայում է 

մանկապարտեզ հաճախող երեխաներին:  

 

1.17  ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Համայնքում կան 4051 աշխատունակ բնակչություն, որոնցից մշտական աշխատանքով զբաղված են 3201-ը, այդ թվում 2365 –ը 

գյուղատնտեսական թերբեռնված աշխատանքով, զբաղվածություն չունեն 850-ը, սակայն որպես գործազուրկներ, վերջիններից միայն 
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98-ն են գրանցված Ամասիայի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում: Քանի որ համայնքի բնակիչները հիմնականում 

հանդիսանում են հողերի սեփականատերեր, ուստի ՀՀ օրենսդրության համաձայն նրանք չեն համարվում գործազուրկներ: 

Համայնքի 1508 ընտանիքներից ...-ը հաշվառված են ընտանեկան նպաստի պետական համակարգում, որոնցից սոցիալապես 

անապահովության նպաստառուներ են գնահատվել 127 ընտանիքները (8.4 %): Համայնքում հաշվառված են 619 կենսաթոշակուռներ,  

134 հաշմանդամներ, որից 11-ը մանկուց հաշմանդամ: Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ են 26-ը: Բակարանի կարիքավոր են 42 

ընտանիքներ, բնակարանի բարելավման կարիք ունեն 98 ընտանիքներ:  

Համայնքի ընտանիքների մեծ մասը սոցիալապես խոցելի են՝ բազմաբնույթ սոցիալ-առողջապահական խնդիրներով: Համայնքի 

բնակիչներին որոշակի սոցիալական ծառայություններ մատուցվում են Ամասիայի ՍԾՏԳ-ն, համայնքապետարանը,  «Ամասիա» 

բարգործական հիմնադրամը առանձին անհատ ձեռներեցներ բարգործական կազմակերպություններ: 

 

 

1.18  ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ  ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ  
 

Համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերում վերջին տարիների ընթացքում նկատելի էր որոշակի դրական տեղաշարժ 

նախկին համայնքների ՏԻՄ-երի և բնակչության փոխհարաբերություններում: Ներկայումս նոր ձևավորված ՏԻՄ-երի 

գործունեությունը դարձել է համեմատաբար ավելի թափանցիկ և հրապարակային, որը զգալիորեն նպաստում է համայնքի 

բնակչության իրազեկվածությանը ՏԻՄ-երի ընդունած որոշումներին և կատարած աշխատանքներին: Համայնքի բնակիչները սկսել են 

բավականին ակտիվորեն մասնակցել ՏԻՄ–երի կողմից կազմակերպված հանրային քննարկումներին,  հանդիպումներին ու 

միջոցառումներին: ՏԻՄ-երի ձևավորումից հետո բնակավայրերի վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերում  կազմակերպվում 

են հանրային լսումներ և քննարկումներ (մասնավորապես, համայնքի բյուջեի նախագծի, համայնքային ծրագրերի և այլնի շուրջ), 

տեղական և միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կողմից անցկացվում են ուսուցման և վերապատրաստման 

դասընթացներ, սեմինարներ, որոնց հաճույքով մասնակցում են ինչպես համայնքի ՏԻՄ-երը և աշխատակազմի մասնագետները, 

այնպես էլ համայնքի որոշ ակտիվ բնակիչներ: Հիմնականում բոլոր միջոցառումները, այդ թվում նաև ավագանու նիստերը,  

հեռարձակվում են առցանց տարբերակով՝ համայնքի ինտերնետային կայքի միջոցով, որը նպաստում է ՏԻՄ-երի գործունեության 

նկատմամբ բնակչության վստահության ամրապնդմանը: 

Համայնքի ավագանու կողմից ընդունվել են տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության, hամայնքի 

ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության, hամայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) 

քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգերը, որոնք մեծապես կնպաստեն բնակիչների ավելի ակտիվ մասնակցությանը 

տեղական ինքնակառավարմանը: 
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1.19  ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 

Համայնքում աղետների (բնածին և տեխնածին) ռիսկի կառավարման ոլորտը ներկայումս սաղմնային վիճակում է: Ավագանու 

որոշմամբ դեռևս չի ստեղծվել աղետների դեպքում համայնքի բնակչության տարահանման հանձնաժողովը, չի հաստատվել 

բնակչության տարահանման գործողությունների պլանը: 

Համայնքում առայժմ չի իրականացվել տեղական մակարդակում խոցելիության և կարողությունների գնահատման որևէ 

գործողություն, որի հիման վրա հնարավոր կլիներ պլանավորել ու իրականացնել համայնքին սպառնացող աղետների ռիսկի 

նվազեցման նպատակամետ գործողություններ ու միջոցառումներ: Այս խնդիրը կարևոր է, քանի որ համայնքի բնակավայրերում և 

հատկապես՝ միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհներին մեծ են քարաթափումների, սողանքների, հեղեղումների  

վտանգը: 

Համայնքի տարածքում տեխնածին վտանգներ կամ քիմիական վտանգավոր արտանետումներ չկան: 

 

 

1.20  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 

 
Համայնքի գործարար միջավայրը սահմանափակվում է համայնքում գործող 12 արտադրական  ընկերությունների  և ԱՁ-ների, 

մանրածախ առևտրի 17 կետերի, 3 գյուղերի «Արոտ օգտագործողների սպառողական կոոպերատիվ»-ների գործունեությամբ, որոնց 

հետ ՏԻՄ-երը պաշտպանում են լավ ու բարյացկամ հարաբերություններ: Սակայն, դրանով հանդերձ, համայնքում բիզնեսի վիճակն 

առանձնապես բարվոք համարել չի կարելի: 

 

Եվ այպես, համայնքի և նրա կազմի մեջ մտնող բնակավայրերի իրավիճակի բնութագրման և գնահատման ընդհանուր և 

ոլորտային հիմնական ցուցանիշները  բերված են հավելված 5-ում: Այդ ցուցանիշները երկու տեսակի են՝  համայնքի սոցիալ-

տնտեսական իրավիճակը (միջավայրը) բնութագրող (ոչ ֆինանսական) և ֆինանսական ցուցանիշներ: 

Հիմնվելով համայնքում և նրա կազմի մեջ մտնող բնակավայրերում տիրող փաստացի իրավիճակի ուսումնասիրության, 

վերլուծության և գնահատման արդյունքների վրա՝ կարելի է արձանագրել համայնքում ներկայումս առկա ընդհանուր և ոլորտային 

հիմնական հիմնախնդիրները:  
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Դրանք են՝ 

 համայնքի կազմի մեջ ընդգրկված բնակավայրերը չունեն գլխավոր  հատակագիծ, համայնքը  չունի  քաղաքաշինական 

ծրագրային այլ փաստաթղթեր, 

 համայնքի բոլոր բնակավայրերում խմելու ջրի ջրամատակարարման ենթակառուցվածքների ոչ բարվոք վիճակ, 

ջրամատակարարման ոչ բավարար մակարդակ, 

 համայնքի բնակավայրերի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության և այս կամ այն բնակավայրում մատուցվող 

ծառայություններից օգտվելու սահմանափակ հնարավորությունները, 

 Բացառությամբ Ամասիա և Գտաշեն գյուղերի, մնացած բնակավայրերում մշակույթի տների կամ համայնքային կենտրոնների 

կառուցում, 

 Բացառությամբ Ամասիայի, մնացած գյուղական բոլոր բնակավայրերը չունեն ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ 

(կոյուղի), իսկ Ամասիայի կոյուղու համակարգը ենթակա է արդիականացման և ցանցի ընդլայնման,  

 համայնքը չունի ժամանակակից աղբավայր, աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցման 

համար անհրաժեշտ տնտեսական բազա և ֆինանսական հնարավորություններ՝ իր կազմի մեջ մտնող բոլոր բնակավայրերում 

աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցման համար, 

 միջբնակավայրային և ճանապարհները և փողոցներն անբարեկարգ վիճակում են, մեծ մասը չունեն արտաքին լուսավորության 

համակարգ, ճանապարհային երթևեկության նշաններ, 

 Ոռոգելի հողատարածքները սակավ են, որի պատճառով համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության վարելահողերը 

մեծամասամբ չեն մշակվում, դրանք աստիճանաբար վեր են ածվել խոտհարքների, խիստ անհրաժեշտությում է սպանդանոցի 

կառուցումը, 

 համայնքի բնակիչներն ունեն լուրջ խնդիրներ ու դժվարություններ՝ արտադրված գյուղատնտեսական մթերքներն իրացնելու, 

մինչև շուկա հասցնելու հարցում, 

 Բացառությամբ Ամասիա և Ողջի գյուղերի, մնացած բնակավայրերը չունեն մանակապարտեզ,  

 Բացառությամբ Ամասիա, Մեղրաշատ և Ողջի գյուղերի, մնացած բնակավայրերում չկա գազամատակարարում,  

 համայնքի գրեթե բոլոր դպրոցների շենքերը կարիք ունեն մասնակի կամ ամբողջական ընթացիկ նորոգման, ներքին 

հարդարման, տանիքների հիմնանորոգման,  դուռ-պատուհանների, սանհանգույցների փոխարինման, 

 համայնքի բնակավայրերի վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերը, մանկապարտեզները, Ամասիայի արվեստի 

դպրոցը, բոլոր գյուղերի համայնքայն սեփականություն համարվող  գրադարանները, մշակույթի տները և ակումբները, 
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դպրոցների շենքերը, բոլոր բուժակմանկաբարձական կետերը չունեն ջեռուցման համակարգեր, որի պատճառով այդ 

հիմնարկները ձմռանը ստիպված են իրենց շենքերը տաքացնել էլեկտրական կամ պինդ վառելիքի վառարանների միջոցով, 

 համայնքի  գերեզմանատներից  մի մասը ցանկապատված  չեն կամ առկա է ցանկապատերի վերանորոգման խնդիր, 

 համայնքի բոլոր բնակավայրերից տարեցտարի արտագաղթն իր բացասական ազդեցությունն  է թողնում  դպրոցների 

աշակերտների, մանկապարտեզների սաների թվերի վրա, որոնք վերջին տարիներին անընդհատ նվազում են՝ իր բոլոր 

բացասական հետևանքներով հանդերձ, 

 համայնքի աշխատունակ բնակչության մոտ  50 %-ը չունի մշտական աշխատանք, այդ պատճառով հաճախ բնակիչների մի 

մասը մեկնում է արտագնա աշխատանքի այլ երկրներ, մեկնողներից ոչ բոլորն են վերադառնում համայնք, 

 համայնքի տարածքում առկա եկեղեցիների և մատուռների մի մասը կիսավեր վիճակում են: 
 

     Համայնքի հիմնախնդիրների ցանկը կարելի է շարունակել, սակայն, ակնհայտ է, որ հնգամյա ժամանակահատվածում 

անհնար է լուծում տալ համայնքում առկա բոլոր հիմնախնդիրներին: Վերևում թվարկված հիմնախնդիրներից անհրաժեշտ է 

առանձնացնել նրանք, որոնց լուծումն, իրատեսականության տեսանկյունից, նպատակահարմար է ներառել համայնքի 2017-2021թթ. 

ՀԶՔԾ-ում՝ ելնելով համայնքի ռեսուրսային հնարավորություններից և համայնքի հետագա զարգացման՝ ՏԻՄ-երի ընտրած 

ռազմավարությունից և սահմանած հիմնական նպատակներից: 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԹՀՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՈՒԺԵՂ  ԿՈՂՄԵՐԸ 

 
 Գյումրի-Վրաստան միջպետական նշանակության ճանապարհին մոտ գտնվելը, 

 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար առկա հողային բավականին մեծ ռեսուրսների առկայությունը, 

 Ոռոգելի վարելահողերը ընդլայնելու համար բավարար ջրային ռեսուրսների առկայությունը, 

 Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման, էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերիքի արտադրության համար նպաստավոր 

պայմանները, 

 Կաթի վերամշակաման «Բանդիվան կաթ» և «Ամասիա կաթ» ձեռնարկությունների առկայությունը, կաթի մթերումների 

կազմակերպվածությունը 
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 Քարի (Տուֆ, բազալը) մեծ պաշարների առկայությունը, 

 Համայնքի գեղատեսիլ բնությունը, 

 «Արփի լիճ» ազգային պարկին և անտառամերձ տարածքներին մոտ գտնվելը, համայնքի բոլոր բնակավայրերի հարակից 

լինելը, 

 Համայնքի բոլոր բնակավայրում հանրակրթական դպրոցների առկայությունը, 

 Համայնքում հեռախոսակապի և հեռուստատեսության առկայությունը,  

 Համայնքի բոլոր բնակավայրում ինքնահոս խմելու ջրի համակարգերի առկայությունը, 

 <<Արփի լիճ>> ազգային պարկի տարածքում էկո և սպորտային տուրիզմի զարգացման հնարավորությունները, 

 Համայնքի տարածքում  պատմամշակութային հուշարձանների (եկեղեցիներ, մատուռներ) առկայությունը: 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ 
 

 Բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները, 

 Միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների անբարեկարգ վիճակը 

 Համայնքի բոլոր բնակավայրերում խմելու ջրի ջրամատակարարման ենթակառուցվածքների ոչ բարվոք վիճակը և 

ջրամատակարարման ոչ բավարար մակարդակը 

 Համայնքի 6 բնակավայրերում լուսավորության համակարգի բացակայությունը 

 Համայնքի 7 բնակավայրերում մշակույթ տների կամ համայնքային կենտրոնների բացակայությունը,  

 Գյուղական բոլոր բնակավայրերում (բացառությամբ Ամասիա գյուղի) ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգերի 

(կոյուղու) և մաքրման կայանքների բացակայությունը  

 Համայնքում աղբահանության ծառայության կազմակերպման փոքր մասշտաբը և ցածր մակարդակը, ժամանակակից 

աղբավայրի, աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ տնտեսական 

բազայի և ֆինանսական հնարավորությունների բացակայությունը  

 Ոռոգման ներհամայնքային և ներբնակավայրային համակարգերի պակասը 

 Գյուղացիական տնտեսությունների արտադրական փոքր կարողությունները: 

 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պակասը, առկա տեխնիկայի մաշվածությունը: 
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 Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի բացակայությունը՝ ապահովելու մշտական հաղորդակցություն 

մարզկենտրոնի, տարածաշրջանային և համայնքի կենտրոնների հետ  

 Բացառությամբ Ամասիա, Մեղրաշատ և Ողջի գյուղերի, մնացած բնակավայրերում գազամատակարարման բացակայությունը,  

 Համայնքում արտադրված գյուղատնտեսական մթերքներն իրացնելու, մինչև շուկա հասցնելու բազմաբնույթ խնդիրների ու 

դժվարությունների առկայությունը  

 Համայնքում աշխատատեղերի խիստ պակասը, գործազրկության բարձր մակարդակը  

 Համայնքում սոցիալապես խոցելի ընտանիքների մեծ թիվը 

 Աթան, Շամուտ, Ահնիձոր, Մարց բնակավայրերում  մանկապարտեզների բացակայությունը, Քարինջում մանկապարտեզի 

մասնակի գործելը 

 Համայնքի վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի, մանկապարտեզների, բոլոր գյուղերի համայնքայն սեփականություն 

համարվող  գրադարանների, մշակույթի տների, ակումբների, դպրոցների, գրեթե բոլոր բուժակմանկաբարձական կետերի  

շենքերում ջրի  և (կամ) ջեռուցման համակարգերի բացակայությունը, դրանց գործարկման դժվարությունները ձմռան 

ընթացքում 

 Համայնքի բոլոր բնակավայրերից տարեցտարի շարունակվող արտագաղթը՝ իր բոլոր բացասական հետևանքներով 

  Տեղական բյուջեի սահմանափակ միջոցները 

 Տեղական հարկերի և հողերի վարձակալական վճարների հավաքագրման դժվարությունները                   

 Համայնքի  գերեզմանատներից  մի մասի ցանկապատված  չլինելը կամ  ցանկապատերի վերանորոգման խնդիրը 

 Համայնքի տարածքում առկա եկեղեցիների և մատուռների մի մասի կիսավեր վիճակը, բնակչության հոգևոր կարիքների 

բավարարմանը չնպաստելը 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 Համախմբել նախկին փոքր համայնքներում առկա մարդկային, գույքային ու ֆինանսական ռեսուրսները և ապահովել օրենքով 

ՏԻՄ-երին վերապահված սեփական լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացումը 

 Խելամտորեն օգտագործել ստեղծված հնարավորությունը, որ համայնքը ձևավորվել է համայնքների խոշորացման պետական 

փորձնական ծրագրով, գտնվում է ՀՀ կառավարության, միջազգային դոնոր և տեղական կազմակերպությունների 
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ուշադրության կենտրոնում, աստիճանաբար մեծացնել համայնքում առկա խնդիրների լուծմանը նրանց ներգրավվածության 

շրջանակները 

 Խթանել ՔՀՄՀ-ից որակյալ մասնագետների հոսքը համայնքի աշխատակազմ և համայնքային կազմակերպություններ՝ 

հնարավորինս բարձրացնելով համայնքային ծառայողների և այլ աշխատողների աշխատավարձերի դրույքաչափերը  

 Էականորեն բարձրացնել համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը՝ ի հաշիվ ավելի որակյալ 

մասնագետների աշխատանքի, տեղեկատվական արդի համակարգերի ներդրման և արդյունավետ շահագործման 

 Բարձրացնել ՏԻՄ-երի ինքնուրույնության մակարդակը՝ մշակելով և իրականացնելով նպատակամետ ու արդյունքահեն 

համայնքային քաղաքականություններ, ռազմավարություններ և ծրագրեր 

 Աստիճանաբար ընդլայնել համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի բնակչությանը մատուցվող համայնքային 

ծառայությունների շրջանակը, կիրառել յուրաքանչյուր ծառայության մատուցման մասշտաբի էֆեկտը (նվազեցնելով 

ծառայության միավորի վրա կատարվող ծախսերը), ըստ այդմ՝ բարձրացնել ծառայությունների մատուցման ծավալներ, 

արդյունավետությունը, որակը և բնակչությանը դրանց հասանելիության մակարդակները 

 Էականորեն մեծացնել համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության խրախուսմանն ուղղված հնարավորությունները՝ 

կապված համայնքի սեփականություն համարվող հողային, գույքային և ֆինանսական ռեսուրսների բազային ծավալների 

մեծացման և դրանց նպատակային օգտագործման հետ 

 Համայնքի ընդլայնված տարածքում նպաստել տնտեսության տարբեր ճյուղերի (հատկապես՝ գյուղատնտեսության, փոքր և 

միջին բիզնեսի, տուրիզմի և այլնի) զարգացմանը՝ օգտվելով համայնքի տարածքում առկա բնական պաշարների, 

պատմամշակութային և այլ արժեքների առկայությունից 

 Նպաստել համայնքի տարածքային համաչափ զարգացմանը՝ տեղային «աճի բևեռների» ստեղծման և զարգացման, համայնքի 

սոցիալ-տնտեսական մրցունակության և գրավչության բարձրացման շնորհիվ  

 Մեղմացնել համայնքում ՏԻ վրա բնակիչների ազգակցական կապերի հնարավոր բացասական ազդեցությունները 

 Նպաստել համայնքի ավագանու ինստիտուտի կայացմանը, որի շնորհիվ կուժեղանա համայնքի ներքին վերահսկողության 

համակարգը, կբարձրանա համայնքի ընդհանուր կառավարման արդյունավետությունը 

 Բարձրացնել համայնքի ՏԻՄ-երի փոխհարաբերությունների և համագործակցության մակարդակը ՀՀ պետական 

կառավարման մարմինների հետ՝ նպաստելով համայնքի աստիճանական զարգացմանը  

 Հնարավորինս արագ կայանալ և պատրաստ լինել՝ ընդունելու և իրականացնելու ՏԻՄ-երին օրենքով ակնկալվող նոր 

սեփական և պատվիրակված լիազորություններ՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներով 
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 Համայնքում ստեղծել լուրջ նախադրյալներ և նպաստավոր պայմաններ ժողովրդագրական աճի, սոցիալ-տնտեսական և 

տեղական ժողովրդավարության զարգացման համար՝ հիմնելով նոր աշխատատեղեր, ավելացնելով ընտանիքների 

եկամուտները և բարձրացնելով բնակչության ընդհանուր կենսամակարդակը, հաղթահարելով աղքատությունը և կանխելով 

արտագաղթը 

 Համայնքի վարչական տարածքում զարգացնել օրգանական գյուղատնտեսությունը, էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերիքի 

արտադրությունը, զարկ տալ ջերմոցների ստեղծմանը՝ նպաստելով  գյուղատնտեսության զարգացմանը 

 Համայնքի բնակավայրերի գազաֆիկացման միջոցով բարելավել բնակչության կենցաղային պայմանները, նպաստել նրանց 

կենսամակարդակի բարձրացմանը  

 Տարածաշրջանի այլ համայնքների հետ միջհամայնքային համագործակցություն ծավալելու դեպքում հնարավոր կլինի լուծել 

ընդհանուր աղբավայր ունենալու և շահագործելու հարցը, համայնքում պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու  

աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը 

 Ներհամայնքային տրանսպորտային հաղորդակցության, ինչպես նաև  հաղորդակցության  այլ միջոցների հասանելիության 

ապահովման միջոցով նպաստել ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության, համայնքային ծառայությունների 

մատուցման մակարդակի կտրուկ բարձրացմանը, արտաքին աշխարհի հետ նոր կապերի ու համագործակցության 

հաստատմանը և համայնքային տնտեսությունում լրացուցիչ ներդրումների ապահովմանը: 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ 

 Համայնքի մեջ ընդգրկված փոքր բնակավայրերից բնակիչների հնարավոր արտահոսք դեպի համայնքի կենտրոն կամ այլ 

խոշոր բնակավայրեր 

 Համայնքի կենտրոնի, որպես տարաբնակեցման տեղային կենտրոնի, զարգացմանը չափից դուրս մեծ ուշադրություն դարձնելը՝ 

ի հաշիվ համայնքի կազմում ընդգրկված այլ բնակավայրերի, կվատացնի համայնքի փոքր բնակավայրերի սոցիալ-

տնտեսական և ժողովրդագրական վիճակը՝ վնասելով համայնքի համաչափ զարգացմանը 

 ԲԲՀ-ի կառավարման փորձի պակասը և արդյունավետության ապահովման իրատեսականությունը 

 Համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի բնակիչների հարկային պարտավորությունների կատարման ոչ բավարար 

վիճակը 
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 Անհրաժեշտ ռեսուրսների անբավարարությունը, ինչպես նաև համայնքի ՏԻՄ-երի հստակ և նպատակային ծրագրերի 

բացակայությունը (հատկապես ԲԲՀ-ի ՏԻՄ-երի գործունեության սկզբնական շրջանում) կարող են առաջացնել համայնքի 

բնակիչների՝ ինչ-որ տեղ հիմնավորված թերահավատությունը, հիասթափությունը և անվստահությունը ՏԻՄ-երի նկատմամբ 

 Խմելու ջրի ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգերի մաշվածության և  բաց ավազանների առկայության 

պատճառով համայնքում սուր վարակիչ հիվանդությունների առաջացման վտանգը 

 Միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհներին քարաթափումների և սողանքների վտանգը  

 Ներհամայնքային փողոցներում և ճանապարհներում ջրահեռացման հեղեղատների բացակայության պատճառով դրանց 

վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգը 

 Կոյուղաջրերի հեռացման ցանցերի  բացակայությունը իր բացասական ազդեցությունն է թողնում սանիտարական վիճակի և 

մաքրության վրա 

 Աղբավայրի բացակայության պատճառով համայնքի տարածքում բնության ու շրջակա միջավայրի աղտոտման և վնասման 

վտանգը 

 Համայնքում հողագործությամբ զբաղվելու անհեռանկարայնությունը վտանգում է գյուղատնտեսության այդ ճյուղի 

զարգացումը  

 Համայնքի երիտասարդների արտագաղթը, արտերկրներ աշխատանքի մեկնելը և չվերադառնալը վտանգում է համայնքի 

կենսագործունեությունը: 

 Բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները /ցրտաշունչ և երկարատեվ ձմեռներ, կարկտահարություն, ցրտահարություն, 

ուժեղ քամիներ, հեղեղումներ/ 

 Բնակավայրերի անբարեկարգ վիճակը, բնակչության, հատկապես երիտասարդների, հանգստի և ազատ ժամանցի 

պայմանների բացակայությունը թուլացնում է գրավչությունը գյուղական բնակավայրերի նկատմամբ, պատճառ դառնում 

հատկապես երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթի:  

 

 

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶՀԾ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ 

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 
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Համայնքի տեսլականն է՝ 
 

Ամասիան դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության, վերամշակման, մաքուր, բարեկարգ, առևտրի և 

սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած համայնք, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և 

զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք:  
 

Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքի ռազմավարությունն է՝ 

 չխորացնել համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի միջև առկա տարբերությունները և զարգացման 

անհամաչափությունները, ապահովել բնակավայրերի աստիճանական ինտեգրումը և համաչափ զարգացումը, 

 համայնքում անասնապահության զարգացում և անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալների աստիճանական 

մեծացում՝ անասնագլխաքանակի տարեցտարի ավելացման և կերապահովության միջոցով, 

 համայնքում կաթի, մսի հանձնման և վերամշակման արտադրամասերի ստեղծում և գործարկում, 

 օրգանական գյուղատնտեսության, էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերիքի արտադրության պիլոտային ծրագրերի 

իրականացմամբ միջոցով բարձրացնել ներդրողների հետաքրքրությունը տարածաշրջանի նկատմամբ,  ներդրումներ ներգրավել 

ջերմոցային տնտեսության զարգացման համար 

 համայնքում մեղվապահության ընդլայնում և էկոլոգիապես մաքուր մեղրի արտադրության աստիճանական զարգացում, 

 համայնքի տարածքի համեմատական առավելությունների բացահայտում և առևտրայնացում, այդ նպատակով պետական 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ՔՀՄՀ-ի կազմակերպությունների համագործակցության 

շրջանակների ընդլայնում և ջանքերի մեկտեղում,  

 <<Արփի լիճ>> ազգային պարկի բազայի վրա էկոտուրիզմի ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում՝ զբոսաշրջիկների 

գիշերակացի տնային պայմանների ապահովման, հասարակական սննդի, առևտրի և կենցաղսպասարկման օբյեկտների 

ստեղծման, համապատասխան ծառայությունների պատշաճ մակարդակով մատուցման միջոցով, 

 Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքային և պետական սեփականության գհյուղատնտեսական նշանակության 

հողերի արդյունավետ և լիարժեք օգտագործման միջոցով լրացուցիչ եկամուտների ապահովում, 

 համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների պահպանում, շահագործում, նորոգում և զարգացում, 

 միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում, ջրահեռացման և 

արտաքին լուսավորության համակարգերի անցկացում, ճանապարհային նշանների տեղադրում, ավտոկանգառների 

ժամանակակից տաղավարների կառուցում, 



73 
 

 համայնքի բնակչության սոցիալ–տնտեսական պայմանների բարելավում՝ նրանց մատուցվող հանրային ծառայությունների  

տեսակների (ջրամատակարարում, ջրահեռացում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, աղբահանություն, 

սանիտարական մաքրում, տրանսպորտ և կապ, նախադպրոցական և դպրոցական կրթություն, արտադպրոցական 

դաստիարակություն, մշակույթ, առողջապահություն և սպորտ, սոցիալական պաշտպանություն և այլն) շրջանակի 

աստիճանական ընդլայնման, հասանելիության ու մատչելիության ապահովման  և որակի անշեղ բարձրացման միջոցով, 

 համայնքի ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, համայնքային կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

աստիճանական հզորացում, տեղական ժողովրդավարության ամրապնդում, համայնքում պատշաճ կառավարման 

սկզբունքների հետևողական իրականացում, 

 ՏԻ-անը բնակիչների ներգրավվածության բարելավում՝ բնակիչների մասնակցության ձևերի ներդրման և զարգացման միջոցով, 

 ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության, հրապարակայնության և հաշվետվողականության մակարդակների հետևողական 

բարձրացում,  

 համայնքի ֆինանսական կառավարման համակարգում հստակ մեխանիզմների ներդրում և հետևողական կիրառում, 

 նոր աշխատատեղերի ստեղծում և համայնքից միգրացիայի նվազեցում, բնակչության թվաքանակի կայունացում: 
 

Համայնքի զարգացման 2017-2021թթ. հնգամյա ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝ 

 

 ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության ակտիվացում՝ մասնակցության նոր մեթոդների և ձևերի ներդրման և աստիճանական 

զարգացման միջոցով, 

 համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության, այգեգործության, թռչնապահության, 

մեղվապահության) զարգացում՝ տնամերձերի, վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և 

արդյունավետ օգտագործման միջոցով, 

 միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների վիճակի բարելավում և լուսավորում, 

 համայնքի կենտրոնի հետ բոլոր բնակավայրերի հասարակական  տրանսպորտի գործունեության ապահովում, բոլոր 

բնակավայրերում ավտոկանգառների ստեղծում, 

 համայնքի բոլոր բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտներում 

պայմանների ընդլայնում և բարելավում, 
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 համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ առանձնատների գազաֆիկացման, խմելու և տեխնիկական ջրի 

ջրամատակարարման արտաքին և ներբնակավայրային համակարգերի նորոգման և շահագործման, աղբահանության և 

սանիտարական ծառայությունների կազմակերպման և մատուցման ճանապարհով, 

 համայնքի դպրոցական հանրակրթության պայմանների բարելավում՝ դպրոցների շենքերի նորոգման և ջեռուցման, ներքին 

հարդարման, դռների, պատուհանների և սանհանգույցների փոխարինման միջոցով, 

 համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայություններ մատուցող համայնքային հիմնական ենթակառուցվածքների 

(բնակավայրերի վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի, համայնքային կենտրոնների, մանկապարտեզների, մշակույթի 

տների և ակումբների, գրադարանների,  բուժկետերի) շենքերի հիմնանորոգում կամ վերակառուցում, 

 համայնքում գործարար միջավայրի բարելավում՝ նոր աշխատատեղեր ստեղծող անհատներին և կազմակերպություններին 

խրախուսելու (օրինակ, տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու) միջոցով: 

 

3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, 

ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 

 
2017-2021թթ. ընթացքում համայնքի ՏԻՄ-երը նախատեսում են լայնորեն համագործակցել պետական կառավարման մարմինների, 

միջազգային և տեղական կազմակերպությունների, ՔՀՄՀ-ի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ: 

Համայնքում պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով, նախատեսվում է սերտ համագործակցություն ՀՀ 

Շիրակի մարզպետարանի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ: Որպես պետական կառավարման 

մարմինների հետ համայնքի համագործակցության հիմնական ուղղություններ, 2017-2021թթ.-ին նախատեսվում են հետևյալ 

հանրապետական և մարզային ծրագրերն ու միջոցառումները՝ 

 Համայնքում բնակավայրերի գյուղատնտեսության ճյուղի զարգացում՝ պետական աջակցության ծրագրերով համայնքի 

գյուղացիական տնտեսություններին պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների, սերմացուի, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման, 

ձեռնտու պայմաններով (երկարաժամկետ, շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով, առանց գրավի) գյուղատնտեսական վարկերի 

տրամադրման, գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման, խորհրդատվության ու աջակցության և այլ 

ուղղություններով։ 
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Գյուղ Ամասիա 

 

 Վերանորոգել Ամասիայի հանրակրթական դպրոց տանող 1 կմ ճանապարհը, անցկացնել լուսավորության ցանց։  

 Վերանորոգում Ամասիայի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքները և մուտքերը, բարեկարգել բակերը ստեղծել 

խաղահրապարակներ։ 

 Ավարտին հասցնել անավարտ բազմաբնակարան բնակելի շենքի շինարարությունը և բնակարանով ապահովել անօթևանի 

կարգավիճակում հայտնված և բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցեղ ընտանիքներին: 

 Ամասիայի Հայասա թաղամասում կառուցել խմելու ջրի ներքին ցանց և թաղամասի բնակչությանը ապահովել շուրջօրյա 

ջրամատակարարում:  

 Վերանորոգել բնակավայրի կոյուղու համակարգը, ընդլայնել այն և բնակավայրում ապահովել սանիտարական պատշաճ 

մաքրություն:  

 Վերանորոգել համայնքապետարանի շենքը, անցկացնել ջեռուցման համակարգ, նորացնել գույքը  և  բարեհաճ պայմաններ 

ապահովել համայնքապետարանի աշխատակազմի և այցելուների համար: 

 Պարսպապատել բնակավայրի գերեզմանատունը և տարածքում ապահովել պատշաճ մաքրություն: 

 Հակակարկտային կայանքների տեղադրմամբ պաշտպանել ցանքատարածքները կարկտահարությունից: 

 

Գյուղ Արեգնադեմ 

 

 Արեգնադեմ գյուղի վաչական շենքի հիմնանորոգման և անհրաժեշտ գույքով համալրելու միջոցով հնարավորություն ստեղծել 

այդ շենքում տեղակայել վարչական ներկայացուցչությունը, բուժակմանկաբարձական կետը, համայնքային կենտրոնը և նոր 

մակարդակի բարձրացնել այդ ենթակառույցների գործունեությունը, ակտիվացնելով բնակիչների մասնակցությունը տեղական 

ինքնակառավարմանը։ 

 Կառուցել հանրակրթական նոր դպրոց՝ մարզադահկիճով և մարզահրապարակով՝ բարելավելով դպրոցական հանրակրթության 

որակը: 

 Գազաֆիկացնել բնակավայրը: 

 Վերանորոգել ջրամատակարարման ներքին ցանցը՝ բնակչությանը ապահովելով շուրջօրյա ջրամատակարարում: 



76 
 

 Վերանորոգել գերզմանատան պարիսպը: 

 

Գյուղ Բանդիվան 

 

 

 Եկեղեցու և հանդիսությունների սրահի պարսպապատման, տարածքի կառուցապատման, ծառատնկման, կանաչապատման, 

հանգստի և ժամանցի պայմաններ ստեղծելու միջոցով վայրը վեակազմակերպել հանգստի գոտու և բարեհաճ պայմաններ 

ապահովել ինչպես գյուղի բնակչության, այնպես էլ այցելուների և զբոսաշրջիկների համար, պայմաններ ստեղծել էկոլոգիապես 

մաքու գյուղատնտեսական մթերքների տուրիզմի զարգացման համար:  

 Բնակավայրի տարածքում հիմնել սպանդանոց, որը կբարելավի տարածաշրջանի մսի մթերումների կազմակերպումը, 

անվտանգությունը և գների կայունությունը: Այդ գործում ներդրումներ կատարելու համար իր պատրաստակամությունն է 

հայտնել <<Բանդիվան կաթ>> ՍՊԸ-ն: 

 Վերանորոգել ներբնակարանային ճանապարհները և անցկացնել լուսավորության ցանց: 

 

Գյուղ Բյուրակն 

 

 Ոռոգման ցանցի վերանորոգման միջոցով, բարելավել վարելահողերի ոռոգման կազմակերպումը և բարձրացնել մշակաբուսերի 

բերքատվությունը: 

 Վերանորոգել ներբնակարանային ճանապարհները և անցկացնել լուսավորության ցանց: 

 Արոտները ջրարբիացնել և բարձրացնել հեռագնա արոտավայրերի օգտագործման արդյունավետությունը: 

 Բնակավայրի տնային տնտեսությունների գազաֆիկացում, գազամատակարարման ներբնակավայրային համակարգի ստեղծում 

և շահագործում՝ եռակողմ համագործակցության ներգրավելով «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ին /համայնքապետարան, 

բնակչություն/։ 

 Վերանորոգել ջրամատակարարման ներքին ցանցը՝ բնակչությանը ապահովելով շուրջօրյա ջրամատակարարում: 

 

Գյուղ Գտաշեն 
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 Հիմնանորոգել Գտաշենի երկհարկանի մշակույթի տունը, այն վերակազմակերպել համայնքային կենտրոնի և կահավորել 

անհրաժեշտ գույքով, որի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են: 

 Վերանորոգել Մանկապարտեզի շենքը, կահավորել և շահագործել: 

 Բնակավայրի տնային տնտեսությունների գազաֆիկացում, գազամատակարարման ներբնակավայրային համակարգի ստեղծում 

և շահագործում՝ եռակողմ համագործակցության ներգրավելով «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ին /համայնքապետարան, 

բնակչություն/։ 

 Վերանորոգել ջրամատակարարման ներքին ցանցը՝ բնակչությանը ապահովելով շուրջօրյա ջրամատակարարում: 

 Վերանորոգել ներբնակարանային ճանապարհները և ընդլայնել փողոցների լուսավորության ցանցը: 

 

Գյուղ Հովտուն 

 

 Բնակավայրում կառուցել համայնքային կենտրոն և պայմաններ ստեղձել բնակավայրի ենթակառուցվածքների տեղակայման 

համար /վարչական ներկայացուցչություն, բուժ. կետ, գրադարան, համայնքային կենտրոն և այլն/: 

 Վերանորոգել ջրամատակարարման ներքին ցանցը՝ բնակչությանը ապահովելով շուրջօրյա ջրամատակարարում: 

 Վերանորոգել ներբնակարանային ճանապարհները և ընդլայնել փողոցների լուսավորության ցանցը: 

 Բնակավայրի տնային տնտեսությունների գազաֆիկացում, գազամատակարարման ներբնակավայրային համակարգի ստեղծում 

և շահագործում՝ եռակողմ համագործակցության ներգրավելով «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ին /համայնքապետարան, 

բնակչություն/։ 

 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Գյուղական բարեփոխումների աջակցության ծրագրի>> և համայնքի ներդրումների 

միջոցով բնակավայրում իրականացնել արոտների ջրարբիացման ծրագիր: Հռագնա արոտներում տեղադրել խմոցներ, 

փարախներ և անասնապահների տնակներ, ստեղծել արոտօգտագործողների սպառողական կոոպերատիվ, բարձրացնել 

արոտների օգտագործման արդյունավետությունը, կաթի և մսի արտադրության ծավալները: 

 

Գյուղ Մեղրաշատ 
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 Ոռոգման ցանցի վերանորոգման և բնակավայր մատակարարվող ոռոգման ջրի քանակի ավելացմամբ ընդլայնել ոռոգելի 

հողատարածքները և բարելավել վարելահողերի ոռոգման կազմակերպումը:  

 Պարսպապատել գերեզմանատունը և ապահովել պատշաճ մաքրություն: 

 Ցանկապատել Հայրենակա Մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակի հուշարձանը և բարեկարգել տարածքը: 

 Վերանորոգել ներբնակարանային ճանապարհները և ընդլայնել փողոցների լուսավորության ցանցը: 

 

Գյուղ Ողջի 

 

 Ոռոգման ցանցի վերանորոգման և բնակավայր մատակարարվող ոռոգման ջրի քանակի ավելացմամբ ընդլայնել ոռոգելի 

հողատարածքները և բարելավել վարելահողերի ոռոգման արդյունավետությունը: 

 Վերանորոգել ջրամատակարարման ներքին ցանցը /ջրատար խողովակներ, մղող պոմպ, կարգավորիչ փականներ/, ավելացնել 

բնակավայր մատակարարվող ջրի քանակությունը և բնակչությանը ապահովելով շուրջօրյա անխափան ջրամատակարարում: 

 Վերանորոգել ներբնակարանային ճանապարհները և ընդլայնել փողոցների լուսավորության ցանցը: 

 

Գյուղ Ջրաձոր 

 

 Բնակավայրի համայնքային կենտրոնի շենքի հիմնանորոգում և պայմանների ստեղծում բնակավայրի ենթակառուցվածքների 

տեղակայման համար /վարչական ներկայացուցչություն, բուժ. կետ, գրադարան, համայնքային կենտրոն, հանդիսությունների, 

հանգստի և ազատ ժամանցի սրահներ/: 

 Վերանորոգել ներբնակարանային ճանապարհները և ընդլայնել փողոցների լուսավորության ցանցը: 

 

Ընդհանրական բնույթի միջոցառումներ  

 

 Համայնքի բոլոր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի հիմնանորոգում կամ մասնակի վերանորոգում և 

ջրամատակարարման բարելավում՝ համագործակցության ներգրավելով ջրամատակարաման պետական լիազոր մարմինների և 

սպասարկող ոչպետական կազմակերպությունների հետ: 



79 
 

 Մարզկենտրոնի և համայնքային կենտրոնի հետ մշտական հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության 

կազմակերպում և շահագործում՝ համագործակցության ներգրավելով ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի և ոլորտը սպասորկող  

տրանսպորտային կազմակերպություններին։ 

 Միջհամայնքային և ներբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգում և սպասարկում՝ համագործակցության ներգրավելով 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի և ոլորտը սպասորկող  ճանապարհաշինարական կազմակերպություններին։ 

 Առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների 

հասանելիության և մատուցման մակարդակի բարձրացում՝ պետական պատվերի շրջանակներում։ 

 Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն իրազեկում, արտակարգ իրավիճակներում համայնքի 

գործողությունների պլանի կազմում և իրականացում, կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում: 

 Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբավայրերի ստեղծում, կանոնավոր աղբահանության կազմակերպում: 

2017-2021թթ. ընթացքում Հայաստանում ընթացող վարչատարածքային բարեփոխումների և (կամ) միջհամայնքային 

համագործակցության շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ նպատակային ծրագրերը և միջոցառումները՝ 

 ՀՏԶՀ-ի հետ՝ «Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման և սպասարկման, աղբահանության 

ծառայությունների ստեղծում, ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի համակարգի ձևավորում, դպրոցականների ու 

երիտասարդության շրջանում բնապահպանական և ագրոբիզնեսի կառավարման գիտելիքների տարածում» ծրագիրը։  

 Հնարավոր այլ ծրագրեր ու միջոցառումներ: 

2016-20թթ. ընթացքում կշարունակվեն համայնքի և ՀՀ Շիրակի մարզում գործունեություն ծավալող՝ միջազգային և տեղական 

դոնոր կազմակերպությունների, ՔՀՄՀ-ի սուբյեկտների, հասարակական կազմակերպությունների և անհատների 

համագործակցության շրջանակներում նախատեսվող ներդրումային, դրամաշնորհային, տեխնիկական աջակցության, 

բարեգործական ծրագրերը և միջոցառումները: Մասնավորապես, նախատեսվում է շարունակել համայնքի սերտ 

համագործակցությունը <<Համայնքների զարգացման հիմնադրամի>>, «Հայաստանի մանուկների հիմնադրամ» բարեգործական 

կազմակերպության, «Վորլդ Վիժն - Հայաստան» կազմակերպության, <<Կարիտաս>> ԲՀԿ-ի, Շիրակի ՏԶԾ-ի հետ՝ նախադպրոցական 

և դպրոցական կրթության, առողջապահության, երեխաների սոցիալական պաշտպանության, մշակույթի և սպորտի, տեղական 

ժողովրդավարության և մասնակցության, զբոսաշրջության, մարդու իրավունքների, համայնքային զարգացման և այլ ոլորտներում:      
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4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

 
Ուսումնասիրելով համայնքի կազմի մեջ մտած նախկին համայնքների 2015, 2016 թվականների բյուջեների ուսումնասիրությունները 

կարելի է նկատել, որ բյուջեի մուտքերի մեջ տեսակարար կշիռ են կազմում պաշտոնական դրամաշնորհները՝ 2015-ին 66,2%, 2016-ին 

62,1%,իսկ 2017թ-ի բյուջեով նախատեսված պաշտոնական դրամաշնորհները՝ 60,2%, իսկ պաշտոնական դրամաշնորհների մեջ՝ 

ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները: Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը 2015, 2016 թվականին փաստացի 

կազմել է համապատասխանաբար 33159.2 և 31006.0 հազ. դրամ, կամ  2015 և 2016 թվականների նախկին համայնքների համախմբված 

բյուջեի փաստացի 22.99 տոկոսը: Իսկ 2017 թվականի բյուջեով նախատեսված է 42725.1 հազ. դրամ սեփական եկամուտ, որը կազմում 

է բյուջետային մուտքերի 30.48 տոկոսը: 

Նախորդ տարիների բյուջեի ցուցանիշների վերլուծությունից կարելի է եզրակացնել, որ նախորդ տարիներին, սեփական միջոցների 

հաշվին հնարավոր չի եղել լուծելու համայնքային նշանակության որևէ հիմնախնդիր, կամ իրականացնելու այնպիսի ծրագրեր, որոնք 

թույլ կտային զարգացնել համայնքի ենթակառուցվածքները: 

         2017 թվականի բյուջեով, չնայած սեփական եկամուտների աճին, բյուջեյի ընդհանուր եկամուտների աճ չի նախատեսված, 

այնուամենայնիվ, ապարատի պահպանման ծախսերի, աշխատավարձի ֆոնդի կրճատման հաշվին, հնարավոր կլինի իրականացնել 

որոշակի ներդրումներ: 

 2018, 2019, 2020 թվականների եկամուտների,  աստիճանական աճը պայմանավորված է նախկին տարիների մուտքերի աճի 

դինամիկան հաշվի առնելով: Օրինակ հողի հարկի գծով աճ է նախատեսվել տարեկան 0.5 տոկոսի չափով, գույքահարկի գծով՝ 3 

տոկոսի չափով, տեղական վճարների աճը պայմանավորված է աղբահանման աշխատանքների ծավալի աճով: 

 Վերլուծելով համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերի՝ նախկին համայնքների 2015-16թթ. բյուջեների մուտքերի 

ցուցանիշները (աղյուսակ 3), տեսնում ենք, որ նախկին համայնքների 2015թ. բյուջեների փաստացի կատարողական ընդհանուր 

մուտքերը՝ 95,344.7հազ. դրամ, 2015թ.-ին աճել են մոտ 25.2 %-ով և կազմել ,443.2հազ. դրամ: Դա հիմնականում պայմանավորված է 

եղել երեք հանգամանքներով՝ 

1) 2015թ.-ին նախկին համայնքները ստացել են ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ՝ 82,998.1 հազ. դրամ, իսկ 

2014թ.-ին այդ նույն ուղղությամբ՝ ընդամենը 72,026.2 հազ. դրամ, 

2)2015թ.-ին ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհները կազմել են՝ 9,869.7հազ. դրամ,  2014թ.-ին այդ նույն ուղղությամբ՝ 

դրամաշնորհներ չեն եղել,  

3)2015թ.-ին կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհները կազմել են՝5,155.8հազ. դրամ, իսկ 2014թ.-ին այդ նույն ուղղությամբ՝ 

ընդամենը 310.2 հազ. դրամ:   
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Դրա հետ մեկտեղ, պետք է նկատել նաև այն, որ նախկին համայնքների սեփական փաստացի եկամուտները 2014թ.-ին կազմել 

են ընդամենը 23,318.5 հազ. դրամ, այնինչ 2015թ.-ին՝ ընդամենը 21,504.8 հազ. դրամ, կամ նվազել են 7.8 %-ով, իսկ պետական բյուջեից 

ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները 2014թ.-ին կազմել են 70,649.8 հազ. դրամ, 2015թ.-ին՝ 

77,035.4 հազ. դրամ, կամ աճել են 9.03%-ով: 

Վերլուծելով համայնքի կազմի մեջ մտնող նախկին համայնքների տարեկան, օրինակ՝ 2015թ., բյուջեի փաստացի մուտքերի 

ուղղությունների տեսակարար կշիռներն ընդհանուր մուտքերի մեջ, տեսնում ենք, որ սեփական մուտքերի (հարկեր և տուրքեր, այլ 

եկամուտներ) տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի մեջ կազմել է ընդամենը 18.0%, իսկ պաշտոնական դրամաշնորհների 

(պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ, պետական բյուջեից տրամադրվող 

նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)) տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի մեջ կազմել է 82.0%: Սա նշանակում է, որ 

համայնքի կազմի մեջ մտնող նախկին համայնքների բյուջեների մուտքերի ճնշող մեծամասնությունը ստացվել են ՀՀ պետական 

բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաների ուղղությամբ, այսինքն նախկին համայնքների 

ֆինանսական անկախության (ինքնուրույնության) աստիճանն անչափ ցածր է եղել և նրանք մեծ կախվածության մեջ են գտնվել ՀՀ 

պետական բյուջեից: 

Կատարելով համայնքի 2017-2021թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումները՝ պետք է հաշվի առնել երեք հանգամանք՝ 

1)Համայնքի բյուջեի մուտքերի կանխատեսման համար որպես ելակետային տվյալներ են ընդունվել նախկին 7 համայնքների 

2014-15թթ. Բյուջեների մուտքերի փաստացի գանձման ցուցանիշները՝յուրաքանչյուր տարի նախատեսելով որոշակի աճ: Մուտքերի 

աճը նախատեսվել է՝ հիմք ընդունելով համայնքի հետագա զարգացման հետ կապված պատկերացումներն ու ակնկալիքները, նոր 

ծառայությունների մատուցման անհրաժեշտությունը և դրանց դիմաց վճարների գանձման հնարավորությունները և այլն:  

2)ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաների գումարները 

կանխատեսելու համար, որպես 2016թ. Ցուցանիշ հիմք է ընդունվել 2016թ. նախկին 7 համայնքների համար ՀՀ պետական բյուջեում 

նախատեսված դոտացիաների գումարների հանրագումարը: Հաջորդ տարիների ցուցանիշները կանխատեսելու համար 

համապատասխանաբար նախորդ տարվա ցուցանիշն ավելացվել է 3.7 %-ով (2015թ. համեմատ 2016թ. Բոլոր համայնքներին 

տրամադրվող դոտացիաների ընդհանուր գումարի աճի տեմպը):  

3)Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումների կանխատեսման համար հաշվի է առնվել այն հանգամանքը, որ 

ներհամայնքային (միջբնակավայրային) ճանապարհները, որոնք նախկինում համարվում էին միջհամայնքային, անհրաժեշտ է 

պահպանել և սպասարկել: Այդ ճանապարհների պահպանության համար նախկինում գումարներ են հատկացվել ՀՀ պետական 

բյուջեի միջոցների հաշվին: Դրանց ներհամայնքային (միջբնակավայրային) դառնալուց հետո, անհրաժեշտ է նպատակային 

հատկացումների տեսքով, այդ գումարները ՀՀ պետական բյուջեից փոխացնել համայնքի բյուջե: 
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Աղյուսակ3. Համայնքի2014-2015թ.թ. բյուջեներիմուտքերիցուցանիշներըև 2017-2021թթ. բյուջեներիմուտքերիկանխատեսումը 
    հազարդրամ 

 
 

Հ/հ Մուտքերիանվանումը 2015թ. 

Նախա

տ 

2015թ. 

Փաստ. 

2016թ. 

Նախատ. 

2016թ. 

Փաստ. 

2017թ. 

կանխ. 

2018թ. 

կանխ. 

2019թ. 

կանխ. 

2020թ. 

կանխ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆՄՈՒՏՔԵՐ

` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)* 
157544.7 152479.9 163754.8 151994.4 146965.5 147628.9 151533.8 155636.8 

 I. ԸՆԴԱՄԵՆԸԵԿԱՄՈՒՏՆԵ

Ր (1+2+3)* 
144348 134964,7 146730.0 134887 140177.1 146128,9 150033,8 154136,8 

1. ՀԱՐԿԵՐԵՎՏՈՒՐՔԵՐ 30550,4 25876,8 31981.0 24164 33046.7 33521,9 33919,5 34437,0 

1.1 Գույքայինհարկերանշարժ

գույքից 
21592,3 16664,5 21885.0 15144.0 20869.5 20985,5 21103,0 21221,0 

 Գույքահարկշենքերիևշինո

ւթյուններիհամար 
1329,6 1198,1 1466.0 939.6 471.0 485.0 500.0 515.0 

 Հողիհարկ 20262,7 15466,4 20419.0 14204.8 20398.5 20500.5 20603.0 20706 

1.2 Գույքայինհարկերայլգույք

ից 
7520 7581,6 8676.0 7720.0 10652.6 10971.6 11200.7 11536 

 Գույքահարկփոխադրամիջ

ոցներիհամար 
7520 7581,6 8676.0 7720.0 10652.6 10971.6 11200.7 11536 

1.3 Ապրանքներիօգտագործմ

անկամգործունեությանիր

ականացմանթույլտվությա

նվճարներ 

757,4 944,1 751.0 802.15 1004.6 1034.8 1065.8 1100.0 

 Տեղականտուրքեր 757,5 767,5 751 802.1 1004.6 1034.8 1065.8 1100.0 

1.4 Ապրանքներիմատակարա

րումիցևծառայությունների

մատուցումիցայլպարտադ

իրվճարներ 

670,0 686,6 670.0 498.1 520.0 530.0 550.0 580.0 

 Պետականտուրքեր 670,0 686,6 670.0 498.1 520.0 530.0 550.0 580.0 

1.5 Այլհարկայինեկամուտներ         

 Այլհարկերիցևպարտադիր         
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վճարներիցկատարվողմա

սհանումներ 

 Հողիհարկիևգույքահարկի

գծովհամայնքիբյուջեվճար

ումներիբնագավառումբաց

ահայտվածհարկայինօրեն

սդրությանխախտումների

համարհարկատուներիցգ

անձվողտույժերևտուգանք

ներ, 

որոնքչենհաշվարկվումայդ

հարկերիգումարներինկա

տմամբ 

     

  

 

2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆԴՐԱՄԱՇՆ

ՈՐՀՆԵՐ 
95578,6 95578,6 89727.5 91128.1 84378.9 88410,3 91317,6 94303,1 

2.1 Ընթացիկարտաքինպաշտո

նականդրամաշնորհներ 
        

2.2 Կապիտալարտաքինպաշ

տոնականդրամաշնորհներ 
     

  
 

2.3 Ընթացիկներքինպաշտոնա

կանդրամաշնորհներ 
87583,6 87583,6 89727.5 91128.1 84378.9 86910,3 89517,6 92203,1 

 ա) Պետականբյուջեիցֆինանս

ականհամահարթեցմանսկ

զբունքովտրամադրվողդոտ

ացիաներ 

79228,6 79228,6 89727.5 91128.1 84378.9 86910,3 89517,6 92203,1 

 բ) Պետականբյուջեիցտրամա

դրվողայլդոտացիաներ 
8355,0 8355,0 5348.6 5348.6     

 գ) Պետականբյուջեիցտրամա

դրվողնպատակայինհատկ

ացումներ 

(սուբվենցիաներ) 

7995,0 7995,0       

 դ) ՀՀայլհամայնքներիբյուջեն

երիցընթացիկծախսերիֆի

նանսավորմաննպատակո

վստացվողպաշտոնականդ
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րամաշնորհներ 

2.4 Կապիտալներքինպաշտոն

ականդրամաշնորհներ 
        

 ա) Պետականբյուջեիցկապիտ

ալծախսերիֆինանսավորմ

աննպատակայինհատկաց

ումներ (սուբվենցիաներ) 

   1400.6  1500,0 1800,0 2100,0 

 բ) ՀՀայլհամայնքներիցկապի

տալծախսերիֆինանսավո

րմաննպատակովստացվո

ղպաշտոնականդրամաշնո

րհներ 

     

  

 

3. ԱՅԼԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ*  26214,0 21504,3 19595.1 22751.5 24196,7 24796,7 25396,7 

3.1 Տոկոսներ         

3.2 Շահաբաժիններ         

3.3 Գույքիվարձակալությունի

ցեկամուտներ 
 9443,9 7864,0 6860.7 9404.8 9650,0 9750,0 9850 

 Համայնքիսեփականությու

նհամարվողհողերիվարձա

կալությանվարձավճարներ 

 8673,7 7864,0 6860.7 9404.8 9500,0 9550,0 9600,0 

 Համայնքիվարչականտար

ածքումգտնվողպետական

սեփականությունհամարվ

ողհողերիվարձակալությա

նվարձավճարներ 

     

  

 

 Համայնքիվարչականտար

ածքումգտնվողպետության

ևհամայնքիսեփականությ

անըպատկանողհողամաս

երիկառուցապատմանիրա

վունքիդիմացգանձվողվար

ձավճարներ 

     

  

 

 Այլգույքիվարձակալությու

նիցմուտքեր 
 773,2 993,7 796.5  150,0 200,0 250,0 

3.4 Համայնքիբյուջեիեկամուտ  3411.5 4424,1 3820.6 4346.7 4346,7 4346,7 4346,7 
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ներապրանքներիմատակ

արարումիցևծառայություն

ներիմատուցումից, 

այդթվում 

 ՊետությանկողմիցՏԻՄ-

երինպատվիրակվածլիազ

որություններիիրականաց

մանծախսերիֆինանսավո

րմանհամարպետականբյո

ւջեիցստացվողմիջոցներ 

 3411.5 3407,7 3820.6 4346.7 4346.7 4346.7 4346.7 

3.5 Վարչականգանձումներ  1362.7 105,0 76.7 930 1200,0 1700,0 2200,0 

 Տեղականվճարներ         

 Համայնքիվարչականտար

ածքումինքնակամկառուցվ

ածշենքերի, 

շինություններիօրինական

ացմանհամարվճարներ 

        

 Օրենքովսահմանվածդեպք

երումհամայնքայինհիմնա

րկներիկողմիցառանցտեղ

ականտուրքիգանձմանմա

տուցվողծառայություններ

իկամկատարվողգործողու

թյուններիդիմացստացվող 

(գանձվող) վճարներ 

 1362,7 105,0 76,4 930,0 1200,0 1700,0 2200,0 

3.6 Մուտքերտույժերից, 

տուգանքներից 
 17.2 17.2      

 Վարչականիրավախախտո

ւմներիհամարՏԻՄ-

երիկողմիցպատասխանա

տվությանմիջոցներիկիրա

ռումիցեկամուտներ 

 17.2 17.2      

 Մուտքերհամայնքիբյուջեի

նկատմամբստանձնածպայ

մանագրայինպարտավորո
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ւթյուններիչկատարմանդի

մացգանձվողտույժերից 

3.7 Ընթացիկոչպաշտոնական

դրամաշնորհներ 
 11700,0 8800,0 9000.0 9000.0 9000 9000 9000 

3.8 Կապիտալոչպաշտոնակա

նդրամաշնորհներ 
        

3.9 Այլեկամուտներ*         

 Համայնքիգույքինպատճա

ռածվնասներիփոխհատու

ցումիցմուտքեր 

        

 Վարչականբյուջեիպահուս

տայինֆոնդիցֆոնդայինբյո

ւջեկատարվողհատկացում

ներիցմուտքեր 

        

 Օրենքովևիրավականայլա

կտերովսահմանված` 

համայնքիբյուջեիմուտքագ

րմանենթակաայլեկամուտ

ներ 

 278,7 210,4   

   

II. ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎ

ՆԵՐԻԻՐԱՑՈՒՄԻՑՄՈՒՏՔ

ԵՐ (1+2+3+4) 

725,4 708,8 2230,0 2230,0  1500,0 1500,0 1500,0 

1. Հիմնականմիջոցներիիրաց

ումիցմուտքեր 
725,4 708,8 2230,0 2230,0  1500,0 1500,0 1500,0 

 Անշարժգույքիիրացումիցմ

ուտքեր 
725,4 708,8 2230,0 2230,0  1000,0 1000,0 1000,0 

 Շարժականգույքիիրացում

իցմուտքեր 
     500,0 500,0 500,0 

 Այլհիմնականմիջոցներիիր

ացումիցմուտքեր 
        

2. Պաշարներիիրացումիցմու

տքեր 
        

3. Բարձրարժեքակտիվներիի

րացումիցմուտքեր 
        

4. Չարտադրվածակտիվների         
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իրացումիցմուտքեր 

 Հողիիրացումիցմուտքեր         

 Ոչնյութականչարտադրվա

ծակտիվներիիրացումիցմո

ւտքեր 

        

III. ՀԱՄԱՅՆՔԻԲՅՈՒՋԵԻՀԱՎ

ԵԼՈՒՐԴԻՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱ

ՆՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԿ

ԱՄՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ 

(ԴԵՖԻՑԻՏԻ) 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆԱՂԲՅ

ՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ) 

 16806.4 14794,8 14877,4 6788.4    

Ա. ՆԵՐՔԻՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 

(1+2) 
 16806.4 14877.4 14877.4 6788.4    

1. ՓՈԽԱՌՈՒՄԻՋՈՑՆԵՐ         

1.1 Արժեթղթեր         

 -

թողարկումիցևտեղաբաշխ

ումիցմուտքեր 

     

  

 

 -

հիմնականգումարիմարու

մ 

     

  

 

1.2 Վարկեր         

 -վարկերիստացում         

 -

ստացվածվարկերիհիմնակ

անգումարիմարում 

     

  

 

1.3 Փոխատվություններ         

 -

բյուջետայինփոխատվությ

ուններիստացում 

     

  

 

 -

ստացվածփոխատվություն

ներիգումարիմարում 
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2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵ

Ր 
12474,0 14794,8 14877.4 14877.4 6788.4    

2.1 Բաժնետոմսերևկապիտալ

ումայլմասնակցություն 
     

  
 

 -

համայնքայինսեփականու

թյանբաժնետոմսերիևկապ

իտալումհամայնքիմասնա

կցությանիրացումիցմուտք

եր 

     

  

 

 -

իրավաբանականանձանցկ

անոնադրականկապիտալ

ումպետականմասնակցու

թյան, 

պետականսեփականությու

նհանդիսացողանշարժգույ

քի 

(բացառությամբհողերի), 

այդթվում` 

անավարտշինարարությա

նօբյեկտներիմասնավորեց

ումիցառաջացածմիջոցներ

իցհամայնքիբյուջեմասհան

ումիցմուտքեր 

     

  

 

 -

բաժնետոմսերևկապիտալ

ումայլմասնակցությունձեռ

քբերում 

     

  

 

2.2 Փոխատվություններ         

 -

նախկինումտրամադրված

փոխատվություններիդիմ

ացստացվողմարումներից

մուտքեր 
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 -

փոխատվություններիտրա

մադրում 

     

  

 

2.3 Համայնքիբյուջեիմիջոցներ

իտարեսկզբիազատմնացո

րդը 

        

2.4 Համայնքիբյուջեիֆոնդայի

նմասիժամանակավորազ

ատմիջոցներիտրամադրու

մվարչականմաս 

     

  

 

2.5 Համայնքիբյուջեիֆոնդայի

նմասիժամանակավորազ

ատմիջոցներիցվարչական

մաստրամադրվածմիջոցնե

րիվերադարձֆոնդայինմա

ս 

     

  

 

2.6 Համայնքիբյուջեիհաշվում

միջոցներիմնացորդներըհ

աշվետուժամանակահատ

վածում 

     

  

 

 որից` 

ծախսերիֆինանսավորմա

նըչուղղվածհամայնքիբյուջ

եիմիջոցներիտարեսկզբիա

զատմնացորդիգումարը 

     

  

 

Բ. ԱՐՏԱՔԻՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ         

1. ՓՈԽԱՌՈՒՄԻՋՈՑՆԵՐ         

1.1 Արժեթղթեր         

 -

թողարկումիցևտեղաբաշխ

ումիցմուտքեր 

     

  

 

 -

հիմնականգումարիմարու

մ 

     

  

 

1.2 Վարկեր         
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 -վարկերիստացում         

 -

ստացվածվարկերիհիմնակ

անգումարիմարում 

     

  

 

1.3 Փոխատվություններ         

 -

փոխատվություններիստա

ցում 

     

  

 

 -

ստացվածփոխատվություն

ներիգումարիմարում 

     

  

 

*)Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջեհ ատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային ընդհանուր եկամուտներիմեջ 

 
 

Անհրաժեշտ է նկատել, որ համայնքի գալիք  տարիների բյուջեներում ոչ ֆինանսական ակտիվների (հող, գույք) իրացման գծով 

նախատեսվել են ընդամենը՝ 1500,0հազ. դրամի մուտքեր, իսկ փոխառու միջոցներից (փոխատվություն, վարկ) մուտքեր չեն 

նախատեսվել: Սա նշանակում է, որ համայնքն իր ֆոնդային բյուջեում կարող է նախատեսել կապիտալ ծախսեր ու ծրագրեր՝ 

հիմնականում համայնքի վարչականբյուջեիպահուստայինֆոնդից փոխանցելով համայնքիֆոնդայինբյուջե: 

Համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի աշխատողների (66 միավոր) 2016 թվականի միայն աշխատավարձի տարեկան ֆոնդը 

կազմելէ 84606,5 հազ. դրամ: 

Համայնքի 3ՀՈԱԿ-ներիաշխատակիցների2016 թվականի միայն աշխատավարձի տարեկան ֆոնդը նախատեսվել է 18369,0 հազ. 

դրամ, իսկ դրանց պահպանման մյուս ընդհանուր ծախսերը՝ կազմել են 3629,8  հազ. դրամ: 

2017 թվականի բյուջեով աշխատակազմի աշխատողների (43 միավոր) աշխատավարձը նախատեսվել է 68463,9 հազ. դրամ, որը 

16142,6 հազ. Դրանով պակաս է 2016 թվականիաշխատավարձի ֆոնդից:  

Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել, որ՝ 

- 2018թվականից իրականացվելու է  աղբահանության ծառայությունների մատուցում նաև համայնքի 8 բնակավայրերում,  

- 2018-2020թթ. ընթացքում համայնքի ՏԻՄ-երը նախատեսում են համայնքի ղեկավարի, աշխատակազմի և ՀՈԱԿ-ների 

աշխատակիցների աշխատավարձերի  բարձրացում՝ տարեկան 5%-ի չափով, 

- 2017 թվականից ընդլայնվելուէարտաքին լուսավորության ցանցը: 
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- Շարունակվելու են ներդրումները գյուղատնտեսության ոլորտում: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ համայնքի 2016-20թթ. տարեկան բյուջեներից (տե՛ս աղյուսակ 3) հնարավորություն կլինի 

կատարելու մոտ 35.0 մլն-ից մինչև 40.0 մլն դրամի ծախսեր կապիտալ աշխատանքներ կատարելու համար, իսկ ընթացիկ ծախսերի 

համար կպահանջվի մոտ 678000.0 մլն դրամ: եթե, իհարկե, պայմանականորեն ընդունենք, որ տվյալ տարվա վարչական բյուջեում, 

բացի համայնքի աշխատակազմի և ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսերից, գործառական դասակարգման այլ ուղղություններով 

ծախսերը չեն գերազանցելու 45115.2 հազ. Դրամը, քանի որ 2016-20թթ. մուտքերը կկազմեն 753759.2 մլն. Դրամը: 

Այսպիսով, համայնքի տվյալ տարվա ֆոնդային բյուջեում կապիտալ ծախսերի չափն ուղղակիորեն կախված կլինի նրանից, թե 

որքան կկազմեն ընթացիկ ծախսերի ընդհանուր գումարը համայնքի այդ տարվա վարչական բյուջեում և որքան գումար կմնա 

ֆոնդային բյուջեում կապիտալ ծախսեր կատարելու համար: 
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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 ներկայում արձանագրված 

հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ ՏԻՄ-երի կողմից ընտրված ռազմավարությունից, առաջիկա հինգ տարիների համար 

սահմանված հիմնական նպատակներից և ԲԱԽ-երի, ՀՈԱԿ-ների կողմից արված առաջարկություններից, համայնքի ղեկավարին կից 

գործող ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի ցանկը (աղյուսակ 

4)՝ ներառելու համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ում: 

Աղյուսակ 4. Համայնքի 2016-20թթ. ՀԶՀԾ-ում ներառելու համար առաջարկվող ծրագրերի ցանկ 

Համայնքային ընդհանուր նշանակության ծրագրեր 
 
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը Ծրագիրն 

առաջարկողը 

Ծրագրի մոտավոր արժեքը, 

ֆինանսավորման աղբյուրը, 

հազ. դրամ 

1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում, 

հանրային որակյալ ծառայությունների 

մատուցում 

 

 

ԲԱԽ-եր                     Համայնքի բյուջե՝  

                       2016թ. – 101,762.5                   

2017թ. -  86778,9 

 2018թ. – 90202,1 

2019թ.  – 93796,5 

2020թ.  – 97750,3 

Ընդամենը՝     470290,3 

2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների զարգացում 

ԲԱԽ-եր                     Համայնքի բյուջե՝  

                       2016թ. – 1,891.7                   

2017թ. -  2,000.0   

 2018թ. – 2,100.0 

2019թ.  – 2,200.0 

2020թ.  – 2,300.0 

Ընդամենը՝     10,491.7 

3. Համայնքում (գյուղ Ամասիա, գյուղ Ողջի, գյուղ Ամասիայի ՀՈԱԿ,                      Համայնքի բյուջե՝     
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Մեղրաշատ, գյուղ Գտաշեն՝ 2019թ-ից,) 

նախադպրոցական կրթության ապահովում և 

ընդլայնում  

 

 

 

 

2019թ-ից Գտաշենի 

ՀՈԱԿ, 

Ողջիի, Մեղրաշատի և 

Բյուրակնի 

դպրոցահեն 

նախակրթարաններ 

 

                                2016թ. – 12230,9 

                                 2017թ. – 13,990.0 

                                 2018թ. – 14090,0 

                                 2019թ. – 14,100.0 

                         2020թ. – 15,200.0 

               Ընդամենը՝   69,610.0  

           ՀՈԱԿ-ների բյուջեներ՝ 

               2016թ. – 3,360.0 

                                  2017թ. – 3,360.0 

                                  2018թ. – 4,000.0 

                                  2019թ. – 5,000.0                                       

2020թ. - 5,500.0 

               Ընդամենը՝ 21,220.0.0  

<<Ամասիա>> հիմնադրամ 

               2016թ. – 9,000.0 

                                  2017թ. – 9,000.0 

                                  2018թ. – 9,000.0                                  

2019թ. – 9,000.0 

2020թ. - 9,000.0 

               Ընդամենը՝ 45,000.0  

Ընդամենը՝ 135, 830.9  

4. Համայնքում արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության մատուցում 

 

 

<<Ամասիայի 

մանկապատանեկան 

մարզադպրոց>> 

ՀՈԱԿ,  

Ամասիայի ԲԱԽ 

                    Համայնքի բյուջե՝  

                         2016թ. – 9767,9 

                         2017թ. – 13459,4 

                         2018թ. –13,500. 0 

                         2019թ. – 15,600.0 

                         2020թ. – 16,000.0 

                 Ընդամենը՝ 68327,3 

  

5. Համայնքում աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման  ծառայությունների  

ենթակառուցվածքի ստեղծում 

ԲԱԽ-եր                        Համայնքի բյուջե՝ 

                    2017թ. –900.0 

  ԱՄՆ ՄԶԳ (ՀՏԶՀ) – 29,100.0 

Ընդամենը՝  30,000.0 

6. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում 

աղբահանության և սանիտարական մաքրման  

Ամասիայի  

Համայնքապետարան, 

                        Համայնքի բյուջե՝ 

                         2016թ. – 6,900.0 
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ծառայությունների մատուցում 2018թ-ից  

«Ամասիայի համայնքի 

կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ,  

ԲԱԽ-եր 

                         2017թ. –6,900.0 

                         2018թ. –13,500.0                                 

2019թ. – 13,700.0 

2020թ. -  14,000.0 

Ընդհանուրը՝  55,000.0 

Ծառայության դիմաց 

վճարումներ /«Ամասիայի 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ/ 

2018թ. –1,500.0                                 

2019թ. – 2,000.0 

2020թ. -  2,500.0 

Ընդամենը՝ 6,000.0 

Ընդամենը՝ 61,000.0 

7. Համայնքային ենթակայության 

ճանապարհների սպասարկման և 

շահագործման ենթակառուցվածքի ստեղծում  

ԲԱԽ-եր                        Համայնքի բյուջե՝ 

                      2018թ. –5,288.5 

ԱՄՆ ՄԶԳ (ՀՏԶՀ) – 83,695.3 

Ընդամենը՝  88,983.8 

8. Համայնքային հասարակական տրանսպորտի 

ենթակառուցվածքների ստեղծում, կանգառ-

շուկայի կառուցում 

ԲԱԽ-եր                        Համայնքի բյուջե՝ 

                    2017թ. –1392.8 

       ԱՄՆ ՄԶԳ (ՀՏԶՀ)- 45,033.3 

Ընդամենը՝  46,426.1 

9. Նվիրատվություններ շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպություններին 

ՀԶՀԾ-ի և բյուջեի գծով 

ԽՄ 

                  Համայնքի բյուջե՝ 

160.0 (տարեկան) 

   Ընդամենը՝ 800.0 

10. Աջակցություն սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին 

ԲԱԽ-եր             Համայնքի բյուջե՝ 

2016թ. -600.0 

2017-20թթ. – 2000.0 (տարեկան) 

Ընդամենը՝ 8,800.0 

 

Համայնքի բնակավայրերում իրականացվող ծրագրեր 

Գյուղ Ամասիա 

 

12. Ամասիայի հանրակրթական դպրոց տանող 1 

կմ ճանապարհի վերանորոգում, 

Ամասիայի ԲԱԽ                 Համայնքի բյուջե՝ 

՝ 2017թ. – 4,000.0 
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լուսավորության ցանցի անցկացում։  2018թ. – 4,000.0 

Ընդամենը՝ 8,000.0 

Լուսավորության ցանցի 

ընդլայնում /30 լուսարձակ/ 

2018թ.-1,500.0 հազ. դրամ 

 Անավարտ բազմաբնակարան բնակելի շենքի 

շինարարություն, անօթևանի 

կարգավիճակում հայտնված և 

բնակարանային պայմանների բարելավման 

կարիք ունեցեղ ընտանիքներին տրամադրում: 

 2019թ. պետբյուջե,  

(հրատապ ծրագիր)՝ 

Ընդամենը՝ 50,000.0 

13. Ամասիայի բազմաբնակարան թվով 6 բնակելի 

շենքերի տանիքների և շքամուտքերի 

վերանորոգում, բակերի բարեկարգում, 

խաղահրապարակների ստեղծում։ 

Ամասիայի ԲԱԽ 2017-2020թթ. պետբյուջե,  

(հրատապ ծրագիր)՝ 

2017թ.-12,000.0 

2018թ.-12,000.0 

2019թ.-12,000.0 

Ընդամենը՝ 36,000.0  

Բակերի բարեկարգում, 

խաղահրապարակների 

ստեղծում 

Համայնքի բյուջե՝ 6,000.0 

2017-2019թթ 

Տարեկան 2,000.0 

Ընդամենը՝ 42,000.0 

14. Ամասիայի Հայասա թաղամասի խմելու ջրի 

ներքին ցանցի կառուցում, շուրջօրյա 

ջրամատակարարման ապահովում:  

Ամասիայի ԲԱԽ Համայնքի բյուջե՝ 

՝ 2017թ. – 1,000.0 

2018թ. – 1,000.0 

<<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ՝ 

2,000.0 

Ընդամենը՝ 4,000.0 

15. Բնակավայրի կոյուղու համակարգի 

վերանորոգում, ցանցի ընդլայնում:  

Ամասիայի ԲԱԽ Համայնքի բյուջե՝ 

՝ 2018թ. – 2,000.0 

2019թ. – 2,000.0 

<<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ՝ 

5,000.0 

Ընդամենը՝ 9,000.0 
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16. Համայնքապետարանի շենքի վերանորոգում, 

ջեռուցման համակարգի անցկացում, գույքի  

նորացում:  

Ամասիայի ԲԱԽ Համայնքի բյուջե՝ 

                    2017թ. –3,000.0 

       ԱՄՆ ՄԶԳ (ՀՏԶՀ)- 5,000.0 

Ընդամենը՝  8,000.0 

17. Բնակավայրի գերեզմանատան 

պարսպապատում, տարածքի բարեկարգում: 

Ամասիայի ԲԱԽ Համայնքի բյուջե՝ 

2020թ –4,000.0  

Ընդամենը՝ 4,000.0 

18. Հակակարկտային երկու կայանքների 

տեղադրում: 

 

Ամասիայի ԲԱԽ                  Համայնքի բյուջե՝ 

2017թ. – 8,000.0                     

 Ընդամենը՝ 8,000.0 

 

Գյուղ Արեգնադեմ 

 

19. Արեգնադեմ գյուղի վաչական շենքի 

հիմնանորոգում և անհրաժեշտ գույքով 

ապահովում 

Արեգնադեմի ԲԱԽ                Համայնքի բյուջե՝ 

                    2018թ. –2,000.0 

       ԱՄՆ ՄԶԳ (ՀՏԶՀ)- 5,000.0 

Ընդամենը՝  7,000.0 

20. Հանրակրթական նոր դպրոցի շենքի 

կառուցում՝ մարզադահկիճով և 

մարզահրապարակով: 

 

Արեգնադեմի ԲԱԽ 
              2018թ. Պետական 

բյուջե՝ 80,000.0 

Ընդամենը՝ 80,000.0 

21. Բնակավայրի գազաֆիկացում: 

 

Արեգնադեմի ԲԱԽ              2020թ. <<Գազպրոմ 

Արմենիա>> ՓԲԸ 30,000.0 

Համայնքի ներդրում՝ 3,000.0 

Ընդամենը՝33,000.0  

22. Ջրամատակարարման ներքին ցանցի 

վերանորոգում, բնակչությանը շուրջօրյա 

ջրամատակարարման ապահովում:  

 

Արեգնադեմի ԲԱԽ Համայնքի բյուջե՝ 

՝ 2017թ. – 1,000.0 

2018թ. – 1,000.0 

<<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ՝ 

2,000.0 

Ընդամենը՝ 4,000.0 

23. Բնակավայրի գերեզմանատան պարսպի 

վերանորոգում, տարածքի բարեկարգում: 

Արեգնադեմի ԲԱԽ                Համայնքի բյուջե՝ 

2018թ.-1,000.0 

Ընդամենը՝ 1,000.0  
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Գյուղ Բանդիվան 

 

24. Եկեղեցու և հանդիսությունների սրահի 

պարսպապատում, տարածքի 

կառուցապատում, ծառատնկում, 

կանաչապատում, հանգստի և ժամանցի 

պայմաններ ստեղծելու միջոցով վայրը 

վեակազմակերպել հանգստի գոտու և 

բարեհաճ պայմաններ ապահովել ինչպես 

գյուղի բնակչության, այնպես էլ այցելուների և 

զբոսաշրջիկների համար, պայմաններ 

ստեղծել էկոլոգիապես մաքու 

գյուղատնտեսական մթերքների տուրիզմի 

վայր դարձնելու համար:  

Բանդիվանի ԲԱԽ Դոնոր կազմակերպություն՝ 

<<Բանդիվան կաթ>> ՍՊԸ  

2017թ. – 3,000.0 

Համայնքի բյուջե 1,000.0 

Ընդամենը՝ 4,000.0 

25. Բնակավայրում սպանդանոցի կառուցում Բանդիվանի ԲԱԽ Պետական բյուջե 

2017-2018թթ. – 84,000.0 

<<Բանդիվան կաթ>> ՍՊԸ-ի 

կողմից 30% ներդրում՝ 36,000.0 

Ընդամենը՝ 120,000.0 

26. Ներբնակարանային ճանապարհների 

վերանորոգում, լուսավորության ցանցի 

անցկացում /30 լուսարձակ/: 

Բանդիվանի ԲԱԽ 2017-2020թթ.  

համայնքի բյուջե 

տարեկան 500.0, 

լուսավորության ցանցի 

անկացում 2018թ.-1,500.0 

Ընդամենը՝ 3,500.0 

Լուսավորության ցանցի 

ընդլայնում /30 լուսարձակ/ 

2018թ.-1,500.0 հազ. դրամ 

 

 

Գյուղ Բյուրակն 

 

27. Ոռոգման ցանցի վերանորոգում, ցանցի 

ընդլայնում, մատակարարվող ոռոգման ջրի 
Բյուրակնի ԲԱԽ 

ՀՀ ԿԱ <<ԳՏՏԶ>>ԾԻԳ 

2018թ. 20,000.0 
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քանակի ավելացում Համայնքի ներդրում՝ 10% -

2,000.0 

Ընդամենը՝ 22,000.0 

28. Ներբնակարանային ճանապարհների 

վերանորոգում, լուսավորության ցանցի 

անցկացում /30 լուսարձակ/: 

Բյուրակնի ԲԱԽ              2017-2020թթ.  

համայնքի բյուջե 

տարեկան 500.0 

լուսավորության ցանցի 

անկացում 2018թ.1,500.0 

Ընդամենը՝ 3,500.0 

Լուսավորության ցանցի 

ընդլայնում /30 լուսարձակ/ 

2018թ.-1,500.0 հազ. դրամ 

29. Արոտների ջրարբիացում, 

գյուղատնտեսական տեխնիկայի 

տրամադրում, արոտօգտագործողների 

սպառողական կոոպերատիվի ստողծում 
Բյուրակնի ԲԱԽ 

2018թ. 

ՀՀ գյուղ. նախարարության 

<<ԳԲԱԾ>> ԾԻԳ-50,000.0 

Համայնքի ներդրում՝ 10% -

5,000.0 

Ընդամենը՝ 55,000.0 

30. Բնակավայրի գազաֆիկացում: 

 

Բյուրակնի ԲԱԽ              2020թ. <<Գազպրոմ 

Արմենիա>> ՓԲԸ-30,000.0 

Համայնքի ներդրում՝ 3,000.0 

Ընդամենը՝33,000.0  

31. Ջրամատակարարման ներքին ցանցի 

վերանորոգում, բնակչությանը շուրջօրյա 

ջրամատակարարման ապահովում:  

 

Բյուրակնի ԲԱԽ Համայնքի բյուջե՝ 

՝ 2017թ. – 1,000.0 

2018թ. – 1,000.0 

<<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ՝ 

2,000.0 

Ընդամենը՝ 4,000.0 

 

Գյուղ Գտաշեն 

 

32. Գտաշենի երկհարկանի մշակույթի տան 

հիմնանորոգում, համայնքային կենտրոնի 

վերակազմակերպում, գույքով ապահովում 
Գտաշենի ԲԱԽ 

2019թթ. <<Հայաստանի 

տարածքային զարգացման 

հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)>>՝ 30,000.0 

Համայնքի ներդրում՝ 3,000.0 
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Ընդամենը՝33,000.0 

33. Գտաշենի մանկապարտեզի շենքի 

վերանորոգում,գույքով ապահովում 

Գտաշենի ԲԱԽ 

2018թթ. <<Հայաստանի 

տարածքային զարգացման 

հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)>>՝ 20,000.0 

Համայնքի ներդրում՝ 2,000.0 

Ընդամենը՝22,000.0  

34. Բնակավայրի գազաֆիկացում: 

 

Գտաշենի ԲԱԽ              2020թ. <<Գազպրոմ 

Արմենիա>> ՓԲԸ-30,000.0 

Համայնքի ներդրում՝ 3,000.0 

Ընդամենը՝33,000.0  

35. Ջրամատակարարման ներքին ցանցի 

վերանորոգում, բնակչությանը շուրջօրյա 

ջրամատակարարման ապահովում:  

 

Գտաշենի ԲԱԽ Համայնքի բյուջե՝ 

՝ 2017թ. – 1,000.0 

2018թ. – 1,000.0 

<<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ՝ 

2,000.0 

Ընդամենը՝ 4,000.0 

36. Ներբնակարանային ճանապարհների 

վերանորոգում, լուսավորության ցանցի 

անցկացում /20 լուսարձակ/: 

Գտաշենի ԲԱԽ              2017-2020թթ.  

համայնքի բյուջե 

տարեկան 500.0 

լուսավորության ցանցի 

անկացում 2018թ.-1,000.0 

Ընդամենը՝ 3,000.0 

Լուսավորության ցանցի 

ընդլայնում /30 լուսարձակ/ 

2018թ.-1,500.0 հազ. դրամ 

 

Գյուղ Հովտուն 

 

37. Հովտունի համայնքային կենտրոնի շենքի 

կառուցում 

Հովտունի ԲԱԽ 

             2019-2020թթ. 

<<Հայաստանի տարածքային 

զարգացման հիմնադրամ 

(ՀՏԶՀ)>>՝ 50,000.0 

Համայնքի ներդրում՝ 5,000.0 

Ընդամենը՝55,000.0 

38. Ջրամատակարարման ներքին ցանցի Հովտունի ԲԱԽ Համայնքի բյուջե՝ 
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վերանորոգում, բնակչությանը շուրջօրյա 

ջրամատակարարման ապահովում:  

 

՝ 2017թ. – 1,000.0 

2018թ. – 1,000.0 

<<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ՝ 

2,000.0 

Ընդամենը՝ 4,000.0 

39. Ներբնակարանային ճանապարհների 

վերանորոգում, լուսավորության ցանցի 

անցկացում /20 լուսարձակ/: 

Հովտունի ԲԱԽ              2017-2020թթ.  

համայնքի բյուջե 

տարեկան 500.0 

լուսավորության ցանցի 

անկացում 2018թ.-1,000.0 

Ընդամենը՝ 3,000.0 

Լուսավորության ցանցի 

ընդլայնում /30 լուսարձակ/ 

2018թ.-1,500.0 հազ. դրամ 

40. Բնակավայրի գազաֆիկացում: 

 

Հովտունի ԲԱԽ              2020թ. <<Գազպրոմ 

Արմենիա>> ՓԲԸ-30,000.0 

Համայնքի ներդրում՝ 3,000.0 

Ընդամենը՝33,000.0  

41. Արոտների ջրարբիացում, 

գյուղատնտեսական տեխնիկայի 

տրամադրում, արոտօգտագործողների 

սպառողական կոոպերատիվի ստողծում 

Հովտունի ԲԱԽ 2018թթ. 

ՀՀ գյուղ. նախարարության 

<<ԳԲԱԾ>> ԾԻԳ-50,000.0 

Համայնքի ներդրում՝ 10% -

5,000.0 

Ընդամենը՝ 55,000.0 

 

Գյուղ Մեղրաշատ 

 

42. Ոռոգման ցանցի վերանորոգում, ցանցի 

ընդլայնում, մատակարարվող ոռոգման ջրի 

քանակի ավելացում Մեղրաշատի ԲԱԽ 

                  ՀՀ ԿԱ <<ԳՏՏԶ>>ԾԻԳ  

2018թ. 20,000.0 

Համայնքի ներդրում՝ 10% -

2,000.0 

Ընդամենը՝ 22,000.0 

43. Գերեզմանատան պարսպապատում  Մեղրաշատի ԲԱԽ 2020թ. համայնքի բյուջե 

4,000.0 

Ընդամենը 4,000.0 
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44. Հայրենակա Մեծ պատերազմում զոհվածների 

հիշատակի հուշարձանի ցանկապատում, 

տարածքի բարեկարգում 

Մեղրաշատի ԲԱԽ 2017թ. համայնքի բյուջե 

2,000.0 

Ընդամենը 2,000.0 

45. Ներբնակարանային ճանապարհների 

վերանորոգում, լուսավորության ցանցի 

անցկացում /20 լուսարձակ/: 

Մեղրաշատի ԲԱԽ              2017-2020թթ.  

համայնքի բյուջե 

տարեկան 500.0 

լուսավորության ցանցի 

անկացում 2018թ.-1,000.0 

Ընդամենը՝ 3,000.0 

Լուսավորության ցանցի 

ընդլայնում /30 լուսարձակ/ 

2018թ.-1,500.0 հազ. դրամ 

 

Գյուղ Ողջի 

 

46. Ոռոգման ցանցի վերանորոգում, ցանցի 

ընդլայնում, մատակարարվող ոռոգման ջրի 

քանակի ավելացում Ողջիի ԲԱԽ 

                  ՀՀ ԿԱ <<ԳՏՏԶ>>ԾԻԳ  

2018թ. 20,000.0 

Համայնքի ներդրում՝ 10% -

2,000.0 

Ընդամենը՝ 22,000.0 

47. Ջրամատակարարման ներքին ցանցի 

վերանորոգում, բնակչությանը շուրջօրյա 

ջրամատակարարման ապահովում:  

 

Ողջիի ԲԱԽ Համայնքի բյուջե՝ 

՝ 2017թ. – 1,000.0 

2018թ. – 1,000.0 

<<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ՝ 

2,000.0 

Ընդամենը՝ 4,000.0 

48. Ներբնակարանային ճանապարհների 

վերանորոգում, լուսավորության ցանցի 

ընդլայնում /20 լուսարձակ/: 

Ողջիի ԲԱԽ              2017-2020թթ.  

համայնքի բյուջե 

տարեկան 500.0 

լուսավորության ցանցի 

անկացում 2018թ.-1,000.0 

Ընդամենը՝ 3,000.0 

Լուսավորության ցանցի 

ընդլայնում /30 լուսարձակ/ 

2018թ.-1,500.0 հազ. դրամ 
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Գյուղ Ջրաձոր 

 

49. Բնակավայրային կենտրոնի շենքի 

հիմնանորգում և բավարար պայմանների 

ստեղծում բնակավայրի 

ենթակառուցվածքների տեղակայման համար 

/վարչական ներկայացուցչություն, բուժ. կետ, 

գրադարան, համայնքային կենտրոն, 

հանդիսությունների, հանգստի և ազատ 

ժամանցի սրահներ/: 

Ջրաձորի ԲԱԽ 

             2019-2020թթ. 

<<Հայաստանի տարածքային 

զարգացման հիմնադրամ 

(ՀՏԶՀ)>>՝ 30,000.0 

Համայնքի ներդրում՝ 3,000.0 

Ընդամենը՝33,000.0 

50. Ներբնակարանային ճանապարհների 

վերանորոգում, լուսավորության ցանցի 

ընդլայնում /20 լուսարձակ/: 

 

Ջրաձորի ԲԱԽ 

             2017-2020թթ.  

համայնքի բյուջե 

տարեկան 500.0 

լուսավորության ցանցի 

անկացում 2018թ.-1,000.0 

Ընդամենը՝ 3,000.0 

Լուսավորության ցանցի 

ընդլայնում /30 լուսարձակ/ 

2018թ.-1,500.0 հազ. դրամ 

 

Առաջարկվող ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելու նպատակով, ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի 

կողմից սահմանվել են ծրագրերի գնահատմանհ ետևյալ չափանիշները՝ 

 հանրության աջակցությունը, 

 ուղղակի և անուղղակի շահառուների թիվ, 

 հարատևություն  (կենսունակություն), 

 ազդեցություն սոցիալական  խոցելի խմբերի վրա, աղքատության նվազեցում, 

 հիմնական միջոցների  (ենթակառուցվածքների) պահպանում: 

Կիրառելով ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշման մասնակցային կառավարման մեթոդըև օգտագործելով ծրագրերի 

գնահատման սահմանված չափանիշները՝ ՀԶՔԾ-իև տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-նիր նիստում քննարկել և որոշել է 

վերևում առաջարկված համայնքային ոլորտային ծրագրերի առաջնահերթությունները(աղյուսակ 5): 
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Աղյուսակ5. Համայնքային ոլորտային ծրագրերիառաջնահերթություններիորոշումը 

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 

մոտավոր 

արժեքը  

(հազ. 

դրամ) 

Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) Ծրագրի 

առաջնահեր

թու-

թյունը(տեղը

) 

Հանրության 

աջակցութ

յունը 

Ուղղակիև

անուղղակի

շահառունե

րիթիվ 

Հարատևու

թյուն  

(կենսունա

կություն) 

Ազդեցությունս

ոցիալականխո

ցելիխմբերիվր

ա,աղքատությ

աննվազեցում 

Հիմնական 

միջոցների  

(ենթակառու

ցվածքների) 

պահպանում 

Ընդամենը 

(բալ) 

1 

Համայնքի 

աշխատակազմի 

պահպանում, 

հանրային որակյալ 

ծառայություններիմա

տուցում 

470290.3 X X X X X X 1 

2 

Համայնքում(Ամասիա

յ,  Ողջի ) 

նախադպրոցական 

կրթությանապահովու

մևընդլայնում 

 

 

69610.9 X X X X X X 2 

3 Համայնքում 

արտադպրոցական 

դաստիարակությանծ

առայության 

մատուցում 

 

 

68327.0 X X X X X X 3 

4 9 բնակավայրերի 

բնակավայրերի 

փողոցների 

բարեկարգում 

22450.0 9 8 8 7 8 39 4 

5 Գազաֆիկացում 

Բյուրակն, 

Արեգնադեմ, 

 7 8 7 8 8 38 5 
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Գտաշեն, Հովտուն 

բնակավայրերում 

6 9 բակավայրերի 

ոռոգման ցանցերի 

վերանորոգում 

3000,0 7 7 7 8 8 37 6 

7 Ամասիա 

բնակավայրի 

հրապարակի 

բարեկարգում  

1000.0 5 6 7 8 7 33 7 

8 Ամասիայի 

վարչական շենքի 

պատուհանների 

դռների փոխում, 

վերանորոգում 

2500.0 7 7 6 7 5 32 8 

9 Ամասիա 

բնակավայրի դպրոց 

տանող փողոցի 

հիմնանորոգում, 1 կմ 

5000.0 7 7 5 7 5 31 9 

10 Արեգնադեմ 

բնակավայրի դպրոցի 

շենքի կառուցում 

 6 7 7 5 5 30 10 

11 Աջակցություն 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

13725.0 X X X X X X 
11 

 

12 Համայնքի գյուղական 

բոլոր բնակավայրերի 

ջրամատակարարմա

ն ներքին 

համակարգերի 

նորոգում 

3500.0 4 5 8 6 6 29 12 

13 Համայնքի բոլոր 

բնակավայրերում 

աղբահանության և 

սանիտարական 

14035.0 6 6 5 4 7 28 13 
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մաքրման  

ծառայությունների 

մատուցում 

14 Ամասիա, Ողջի 

բնակավայրերի 

գերեզմանատների 

ցանկապատի  

կառուցում 

6000.0 7 5 5 7 5 27 14 

15 Ամասիայի 

բնակավայրի 

բազմաբնակարան 

շենքերի տանիքների 

վերանորոգում (6 

շենք) 

50000.0 5 5 7 4 5 26 15 

16 9 գյուղերի  

արոտավայրեր 

տանող 

հանդամիջյան 

ճանապարհների 

նորոգում 

3000.0 4 5 5 5 5 24 16 

17 Մեղրաշատ.Բանդիվ

ան բնակավայրերի 

դպրոցի շենքերի 

մարզադահլիճների 

կառուցում 

7000.0 5 5 4 4 5 23 17 

18 Ամասիայ, 

Մեղրաշատ, Ողջի , 

Գտաշեն 

բնակավայրերի 

խմելու ջրի արտաքին 

ջրագծերի 

վերանորոգում  

3000.0 4 5 7 4 2 22 18 

119 9 բնակավայրերում 

գտնվող կամուրջների 

վերանորոգում 

5000.0 4 3 3 3 4 21 19 
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20 Բանդիվան 

բնակավայրի 

հանդիսությունների 

սրահների 

վերանորոգում, 

կոմունալ 

համակարգերի 

անցկացում 

3000.0 4 4 4 5 3 20 20 

21 Ամասիայի 

բնակավայրի 

մարզադաշտի  

հարակից տարածքի 

բարեկարգում 

500.0 5 4 4 4 3 20 21 

22 Համայնքային 

ենթակայության 

ճանապարհների 

սպասարկմանև, 

շահագործման 

ենթակառուցվածքի 

ստեղծում 

21855.8 3 3 3 4 4 20 22 

23 Ամասիայի 

մարզադպրոցի 

սպորտային գույքի  

ձեռք բերում 

500.0 5 4 3 3 5 20 23 

24 Համայնքային 

հասարակական 

տրանսպորտի 

ենթակառուցվածքներ

ի ստեղծում, կանգառ-

շուկայի կառուցում 

3000.0 3 3 3 3 4 19 24 

25 Նվիրատվություններ 

շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպությունն

երին 

800.0 X X X X X X 25 

26 8 բնակավայրերի 2000.0 4 3 3 3 3 16 26 
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բուժ. կետերի 

վերանորոգում 

27 Ամասիա 

բնակավայրի 

գլխավոր 

հատակագծի 

մշակում 

5000.0 X X X X X X 27 

  

Ինչպես երևում է ՀԶՀԾ-ի 4-րդ բաժնի աղյուսակ 3-ից,համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերը հնգամյա հատվածում կազմելու են 

753759.2 հազար դրամ: Դա նշանակում է, որ համայնքի բյուջեի ֆինանսավորմամբ ՀԶՀԾ-ում հնարավոր է ներառել ծրագրեր միայն 

նշված գումարի սահմաններում: 

Ստորև ներկայացվում է համայնքի ղեկավարին կից գործող ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի 

վերլուծությունը և մասնագիտական եզրակացությունը աղյուսակ 5-ում թվարկված բոլոր ծրագրերի իրականացման 

հնարավորությունների և ՀԶՀԾ-ում դրանց ձևակերպման անհրաժեշտության վերաբերյալ՝ 

 Համայնքի աշխատակազմի պահպանման և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ծրագրերը, ինչպես նաև գործող 1 

ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցվող ծառայությունները նախկին տարիներին մշտապես իրականացվել են և գալիք հինգ տարիներին 

նույնպես շարունակվելու են, հետևաբար դրանք համարվում են համայնքի ամենաառաջնահերթ հինգ ծրագրերը և չեն 

գնահատվել ծրագրերի  առաջնահերթությունների որոշման բալային համակարգով։ Այդ ծրագրերը ձևակերպված են Հավելված 

6-ում: 

 Մինչև ՀԶՀԾ-ի կազմելը, 2016 թվականի կեսերին ԱՄՆ ՄԶԳ / ՀՏԶՀ-ի աջակցությամբ նախատեսվել և ընթացքի մեջ է «Համայնքի 

ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման և սպասարկման, աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների 

ենթակառուցվածքների ստեղծում, ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի համակարգի ձևավորում, դպրոցականների 

ու երիտասարդության շրջանում բնապահպանական և ագրոբիզնեսի կառավարման գիտելիքների տարածում» ներդրումային 

ծրագիրը, որի բաղադրիչներով համայնքում պետք է իրականացվեն 3 ենթածրագրեր, այդ իսկ պատճառով ՀԶՀԾ-ում ներառելու 

համար առաջարկված ծրագրերի ցանկում դրանք նույնպես համարվում են համայնքի առաջնահերթ ծրագրերից և չեն 

գնահատվել ծրագրերի  առաջնահերթությունների որոշման բալային համակարգով։  Այդ ծրագրերը ձևակերպված են Հավելված 

6-ում: 
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 Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին նվիրատվությունների և սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

օգնությունների տրամադրման ծրագրերը համարվում են յուրաքանչյուր տարի կրկնվող, նույն կերպ իրականացվող և ՀԶՀԾ-ում 

դրանց ձևակերպման անհրաժեշտությունը չկա: 

 Նակավայրերի գազամատակարարման ներհամայնքային համակարգերի կառուղման ծրագրերը մշակվելու, հաստատվելու և 

իրականացվելու է եռակողմ՝ պետության, համայնքի և «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի համագործակցության շրջանակներում, այդ 

պատճառով ՀԶՀԾ-ում դրա մանրամասն ձևակերպման անհրաժեշտությունը չկա: 

 Հանրակրթական դպրոցների կառուցման, վերանորոգման, գույքային համալրման, ինչպես նաև մարզադահլիճների և 

խաղահրապարակների կառուցապատման ծրագրերը մշակվելու, հաստատվելու և իրականացվելու են ՀՀ պետական բյուջեի 

շրջանակներում, այդ պատճառով ՀԶՀԾ-ում դրանց մանրամասն ձևակերպման անհրաժեշտությունը չկա:  

 Բնակավայրերի բուժ. Մանկաբարձական կետերի, Ամասիայի առողջության կենտրոնի վերանորոգման և անհրաժեշտ 

սարքավորումներով ապահովման ծրագրերը մշակվելու, հաստատվելու և իրականացվելու են դոնոր կազմակերպությունների 

հետ համագործակցության շրջանակներում, այդ պատճառով ՀԶՀԾ-ում դրանց  մանրամասն ձևակերպման անհրաժեշտությունը 

չկա: 

Հավելված 6-ում ներկայացված են ՀԶՀԾ-ում ներառվող ոլորտային ծրագրերի ձևակերպումներն՝ ըստ ոլորտային ծրագրի 

օրինակելի ձևի:  

Հիմք ընդունելով վերևում կատարված վերլուծությունը և ամփոփելով ՀԶՀԾ-ում ներառվող համայնքի առաջնահերթ և 

ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերը, դրանց ամփոփագիրը բերված է աղյուսակ 6-ում, որտեղ թվարկված 

են 2017-2021թթ. ընթացքում իրականացման ենթակա բոլոր ոլորտային ծրագրերի անվանումները, քանակական ծավալները, 

արժեքները (ծախսերը), կատարման տարիները և ֆինանսավորման աղբյուրներն՝ ըստ ծրագրերի որոշված 

առաջնահերթությունների: 

Իսկ Աղյուսակ 7-ում բերված են համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ում ներառված և համայնքի առանձին բնակավայրերում 

իրականացվելիք ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերը։ 

Ամփոփելով, աղյուսակ 6-ում և 7-ում կատարված հաշվարկներից երևում է, որ 2016-20թթ. ընթացքում համայնքում ծրագրվում է 

իրականացնել 1,074,206.7 հազ. դրամ ընդհանուր արժողությամբ ծրագրեր, որոնց ընդհանուր մուտքերից 223,450.0 հազ. դրամ 

միջոցներն ակնկալվում են ՀՀ պետական բյուջեից, 195,378.6 հազ. դրամ միջոցները՝ դոնոր կազմակերպությունների ներդրումներից, 

561,191.1 հազ. դրամ միջոցները՝ համայնքի 2016-20թթ. տարեկան բյուջեների ընդհանուր մուտքերից, և 94,187.0 հազ. դրամ միջոցները՝ 

ֆինանսավորման այլ (այդ թվում՝ ՀՈԱԿ-ներ, ՊՈԱԿ-ներ, մասնավոր) աղբյուրներից:  
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Համեմատելով և վերլուծելով աղյուսակ 3-ում բերված՝ համայնքի 2016-20թթ. բյուջեների ընդհանուր  մուտքերի կանխատեսումների (այդ 

թվում՝ վարչական և ֆոնդային բյուջեների) և աղյուսակներ 4, 6 և 7-ում բերված՝ համայնքի 2016-20թթ. բյուջեների հաշվին կատարվող 

ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ծախսերի (այդ թվում՝ ընթացիկ և ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով) ցուցանիշները (աղյուսակ 8), 

տեսնում ենք, որ այդ ծախսերն ամբողջությամբ ապահովված են համապատասխան մուտքերով: 

Աղյուսակ 8. Համայնքի 2017-2021 թ.թ. բյուջեների մուտքերի և դրանց հաշվին կատարվող ընդհանուր ու ոլորտային ծրագրերի ծախսերի 

ցուցանիշների համեմատությունը և վերլուծությունը 
         հազ. դրամ 

Հ/հ Ցուցանիշի անվանումը 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերը*, այդ թվում՝ 154994,1 146965,5 172128,9 155033,8 177236,8 

1.1 Վարչական բյուջեի ընդհանուր մուտքերը 137806,7 140177,1 144628,9 148233,8 152036,8 

1.2 Ֆոնդային բյուջեի ընդհանուր մուտքերը, այդ թվում՝ 17459,5 6788,4 34500,0 14800,0 34200,0 

 Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային 

բյուջե հատկացվող գումարը 
272,1  7000,0 8000,0 9000,0 

2. Համայնքի ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի 

ծախսերը, այդ թվում՝ 
154212,0 139054,7 129628,9 131233,8 132036,8 

2.1 Ընթացիկ ծախսեր 138074,4 132266,3 129628,9 131233,8 132036,8 

2.2 Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր 17459,5 6788,4 34500,0 14800,0 34200,0 

3. Համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդ*, այդ թվում՝ 782,1 7910,8 8000,0 9000,0 11000,0 

3.1 Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 782,1 7910,8 8000,0 9000,0 11000,0 

3.2 Ֆոնդային բյուջեի պահուստային ֆոնդ 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 

*) Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային ընդհանուր մուտքերի մեջ 

 

Համայնքի 2016-20թթ. ՀԶՔԾ-ում ներառված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ֆինանսական ամբողջական ապահովվածությունը 

և իրատեսականությունը մեծապես կախված է նաև համայնքի արդյունավետ համագործակցությունից պետական կառավարման 

մարմինների,  դոնոր կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի հետ՝ ապահովելու վերջիններիս կողմից ակնկալվող 

ֆինանսական ներդրումները ՀԶՔԾ-ում ներառված համապատասխան ոլորտային ծրագրերում: 
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6. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ (ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ 

ԵՎ ԱՅԼՆ) ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ (ՕՏԱՐՄԱՆ,ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ) ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ 

 
Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի վիճակի վերլուծությունից երևում է, որ դրանց մի մասը պիտանի չեն հետագա 

շահագործման համար, այդ պատճառով դրանք նախատեսվում է ընդգրկել համայնքի սեփականություն համարվող գույքի 2017-2021թթ. 

օտարման հնգամյա ծրագրում (աղյուսակ 8): Այդ նպատակով, մինչև 2017թ. տարեվերջը կգնահատվեն դրանց շուկայական արժեքները և 

կներկայացվեն համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը՝ աճուրդային եղանակով օտարելու համար: Բացի այդ, 

նախատեսվում է տարեցտարի բարձրացնել համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության տրամադրման 

մակարդակը: 
 

Աղյուսակ  8. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շենքերի, շինությունների, հողամասերի և այլն) կառավարման (օտարման, 

վարձակալության տրամադրման) 2017-2021 թթ. հնգամյա ծրագիր 
 

Հ/հ 
Գույքի 

անվանումը 
Հասցեն 

Տարածքը / 

մակերեսը / 

քանակը 

(մ2/ հատ) 

Վիճակի 

գնահատ

ականը 

Այլ 

բնութագրիչ

ներ 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Ենթակա է  

օտարման,  

վարձակալութ

յան 

տրամադրման 

Շենքերի և շինությունների օտարում 

1. 
Մշակույթի 

տան հին շենք 
գ. Ամասիա 1 հատ 

կիսաքան

դ 

Գործել է 

խորհրդային 

տարիներին, 

տուժել է 

երկրաշարժ

ից 

  
5000.0

  
  

Օտարում 

աճուրդով 

2. 
Պահեստ 

գ. Մեղրաշատ 1 հատ 
կիսաքա

նդ 
Չի շահա-

գործվում 
 1500.0    

Օտարում 

աճուրդով 

Բնակելի տներ, որոնք նվիրատվության կարգով ենթակա են օտարման տվյալ բնակարաններում փաստացի բնակվող 

ընտանիքներին 

3. 

Բնակելի տուն՝ 

բազմզբնակար

ան շենքերում 
Գ. Ամասիա 70 հատ 

բավար

ար 
Բնակեցված է   

30 

հատ  

40 

հատ 
51,03  

Օտարում՝ 

նվիրատվութ

յամբ 
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4. 

Բնակելի 

առանձնատուն      Գ. Արեգնադեմ 20 հատ 
բավար

ար 

Բնակեցված 

է 
 

10 

հատ 

10 

հատ 
  

Օտարում՝ 

նվիրատվութ

յամբ 

5. 

Բնակելի 

առանձնատուն      Գ. Գտաշեն 10 հատ 
բավար

ար 

Բնակեցված 

է 
 

5 

հատ 

5 

հատ 
-  

Օտարում՝ 

նվիրատվութ

յամբ 

6. 

Բնակելի 

առանձնատուն      Գ. Բյուրակն 30 հատ 
բավար

ար 

Բնակեցված 

է 
 

15 

հատ 

15 

հատ 
-  

Օտարում՝ 

նվիրատվութ

յամբ 

7. 

Բնակելի 

առանձնատուն      Գ. Ողջի 25 հատ 
բավար

ար 

Բնակեցված 

է 
 

10 

հատ 

15 

հատ 
-  

Օտարում՝ 

նվիրատվութ

յամբ 

8. 

Բնակելի 

առանձնատուն      Գ. Մեղրաշատ 15 հատ 
բավար

ար 

Բնակեցված 

է 
 

5 

հատ 

10 

հատ 
-  

Օտարում՝ 

նվիրատվութ

յամբ 

9. 

Բնակելի 

առանձնատուն      Գ. Բանդիվան 7 հատ 
բավար

ար 

Բնակեցված 

է 
 

3 

հատ 

4 

հատ 
-  

Օտարում՝ 

նվիրատվութ

յամբ 

10. 

Բնակելի 

առանձնատուն      Գ. Հովտուն 15 հատ 
բավար

ար 

Բնակեցված 

է 
 

5 

հատ 

10 

հատ 
-  

Օտարում՝ 

նվիրատվութ

յամբ 

 

Բնակավայրերի նպատակային նշանակության hողամասերի օտարում /հա/ 

1. 

Բնակավայրերի 

նպատակային 

նշանակության 

հողեր /բնակելի և 

հասարարակական

կառուցապատում/ 

Գ. Ամասիա 5.5 

 

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

Աճուրդ 

վաճառք 

2. 

Բնակավայրերի 

նպատակային 

նշանակության 

հողեր /բնակելի և 

հասարարակական 

կառուցապատում 

Գ. 

Արեգնադեմ 
0.6 

  

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

Աճուրդ 

վաճառք 

3. Բնակավայրերի Գ. Գտաշեն 0.6   0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 Աճուրդ 
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նպատակային 

նշանակության 

հողեր /բնակելի և 

հասարարակական 

կառուցապատում 

վաճառք 

4. 

Բնակավայրերի 

նպատակային 

նշանակության 

հողեր /բնակելի և 

հասարարակական 

կառուցապատում 

Գ. Բյուրակն 0.6 

  

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

Աճուրդ 

վաճառք 

5. 

Բնակավայրերի 

նպատակային 

նշանակության 

հողեր /բնակելի և 

հասարարակական 

կառուցապատում 

Գ. Ողջի 1.2 

  

0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

Աճուրդ 

վաճառք 

6. 

Բնակավայրերի 

նպատակային 

նշանակության 

հողեր /բնակելի և 

հասարարակական 

կառուցապատում 

Գ. 

Մեղրաշատ 
0.6 

  

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

Աճուրդ 

վաճառք 

7. 

Բնակավայրերի 

նպատակային 

նշանակության 

հողեր /բնակելի և 

հասարարակական 

կառուցապատում 

Գ. Բանդիվան 0.6 

  

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

Աճուրդ 

վաճառք 

8. 

Բնակավայրերի 

նպատակային 

նշանակության 

հողեր /բնակելի և 

հասարարակական 

կառուցապատում 

Գ. Հովտուն 0.6 

  

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

Աճուրդ 

վաճառք 

9. Բնակավայրերի Գ. Ջրաձոր 0.6   0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 Աճուրդ 
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նպատակային 

նշանակության 

հողեր /բնակելի և 

հասարարակական 

կառուցապատում 

վաճառք 

 

Գյուղատնտեսական նշանակության hողամասերի օտարում /հա/ 
1. Վարելահող, 

խոտարք Գ. Ամասիա 25.0 
 II-V կարգ 

անջրդի 

5.0 
5.0 5.0 5.0 5.0 

Աճուրդ 

վաճառք 

2. Վարելահող, 

խոտարք 
Գ. 

Արեգնադեմ 
5.0 

 II-V կարգ 

անջրդի 

1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 

Աճուրդ 

վաճառք 

3. Վարելահող, 

խոտարք Գ. Գտաշեն 7.0 
 II-V կարգ 

անջրդի 

1.0 
1.0 2.0 2.0 1.0 

Աճուրդ 

վաճառք 

4. Վարելահող, 

խոտարք Գ. Բյուրակն 10.0 
 II-V կարգ 

անջրդի 

2.0 
2.0 2.0 2.0 2.0 

Աճուրդ 

վաճառք 

5. Վարելահող, 

խոտարք Գ. Ողջի 15.0 
 II-V կարգ 

անջրդի 

3.0 
3.0 3.0 3.0 3.0 

Աճուրդ 

վաճառք 

6. Վարելահող, 

խոտարք 
Գ. 

Մեղրաշատ 
10.0 

 II-V կարգ 

անջրդի 

2.0 
2.0 2.0 2.0 2.0 

Աճուրդ 

վաճառք 

7. Վարելահող, 

խոտարք Գ. Բանդիվան 15.0 
 II-V կարգ 

անջրդի 

3.0 
3.0 3.0 3.0 3.0 

Աճուրդ 

վաճառք 

8. Վարելահող, 

խոտարք Գ. Հովտուն 5.0 
 II-V կարգ 

անջրդի 

1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 

Աճուրդ 

վաճառք 

9. Վարելահող, 

խոտարք Գ. Ջրաձոր 5.0 
 II-V կարգ 

անջրդի 

1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 

Աճուրդ 

վաճառք 

 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալություն /հա/ 
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Հ/հ Բնակավայրը Հողատեսքը Մակերեսը 

ըստ 

հողային 

հաշվեկշռի 

/հա/ 

Ենթակա 

է 

վարձակ

ալությա

ն 

Հողի 

որակական 

հատկանիշն

երը 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Վարձակալու

թյուն 

1.  

Գ. Ամասիա 

Վարելահող         Մրցութ 

Խոտհարկ         Մրցութ 

Արոտ         Մրցութ 

2.  

Գ. Արեգնադեմ 

Վարելահող         Մրցութ 

Խոտհարկ         Մրցութ 

Արոտ         Մրցութ 

3. 

Գ. Գտաշեն 

Վարելահող         Մրցութ 

Խոտհարկ         Մրցութ 

Արոտ         Մրցութ 

4. Գ. Բյուրակն Վարելահող         Մրցութ 

Խոտհարկ         Մրցութ 

Արոտ         Մրցութ 

5. Գ. Ողջի Վարելահող         Մրցութ 

Խոտհարկ         Մրցութ 

Արոտ         Մրցութ 

6. 

Գ. Մեղրաշատ 

 

Վարելահող         Մրցութ 

Խոտհարկ         Մրցութ 

Արոտ         Մրցութ 

7. 

Գ. Բանդիվան 

Վարելահող         Մրցութ 

Խոտհարկ         Մրցութ 

Արոտ         Մրցութ 
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8. 

Գ. Հովտուն 

 

Վարելահող         Մրցութ 

Խոտհարկ         Մրցութ 

Արոտ         Մրցութ 

9. 

Գ. Ջրաձոր 

Վարելահող         Մրցութ 

Խոտհարկ         Մրցութ 

Արոտ         Մրցութ 

 Ընդամենը՝ ըստ 

հողատեսքերի 
          

          

          

 Ընդամենը 

համայնք 
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7.  ՀԶՀԾ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ) ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ , 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ 
 

ՀԶՀԾ-ի իրականացումը 

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶՀԾ-ում համապատասխան տարվա համար 

նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերը  և միջոցառումներն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են 

համապատասխան եկամուտներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶՀԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված 

ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը և միջոցառումները) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների 

կատարմանը։  

ՀԶՀԾ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային կամ բնակավայրային 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 6) և հավելված 6-ում բերված՝ համայնքի ոլորտային ծրագրերի նկարագրերը, Հավելված 7-ում ներկայացվում է ՀԶՀԾ-ի 

իրականացման տեղեկատվությունն՝ ըստ ՏԻՄ-երի գործունեության առանձին ոլորտների: Բերված ձևաչափում սահմանվել են նաև 

ՀԶՀԾ-ի ոլորտային ծրագրերի միջոցառումներով նախատեսված աշխատանքների կատարման ցուցանիշները, որոնք 

հնարավորություն են տալիս համեմատել ՏԻՄ-երի ընթացիկ գործունեությունը նախկինում կատարվածի հետ և կանխատեսումներ 

անել նրանց ապագա գործունեության վերաբերյալ:  

 

ՀԶՀԾ-ի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը) 
 

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶՀԾ և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի և ԲԱԽ-երի կողմից 

կիսամյակը մեկ անգամ։  

ՀԶՀԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների 

կատարման ցուցանիշների:  

Հիմնվելով Հավելված 7-ում ըստ ոլորտների բերված՝ ՀԶՀԾ-ի իրականացման տեղեկատվության վրա, Աղյուսակ 9-ում բերվում է 

ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման 

ձևանմուշը։ 
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ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով  ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն 

կներկայացնի համայնքի ղեկավարին, վերջինս էլ օրենքով սահմանված կարգով այն կներկայացնի համայնքի ավագանուն՝ ի 

գիտություն: 

 

 

Աղյուսակ 9. ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների  մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման 

ձևանմուշը 

Ոլորտ.  

Ծրագիր. 

Միջոցառում. 

 Արդյունքային ցուցանիշները   2016 թ., 1-ին կիսամյակ / տարեկան 

տեսակը անվանումը  պլան.   փաստ. շեղում  մեկնաբանություն 

Մուտքային      

Ելքային 

(քանակական)  
     

Ելքային (որակական)       

Ելքային 

(ժամկետայնության)  
     

Արդյունավետության      

Ծախսեր, հազ. դրամ      

 

ՀԶՀԾ-ի վերահսկումը 
 

ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունն ապահովում է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի ամբողջական իրականացումը, ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործումն առաջադրված խնդիրները կատարելու, ակնկալվող արդյունքները ձեռք բերելու և սահմանված 
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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, միջոցառումների և 

նախատեսված արդյունքների հետ: 

ՀԶՀԾ-ի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն: 

 

ՀԶՀԾ-ի տարեկան և հնգամյա գնահատումը 
 

ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան կամ հնգամյա գնահատումը կատարում են համատեղ ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի 

կառավարման գծով ԽՄ-ն և ԲԱԽ-երը՝ հիմնվելով ՀԶՀԾ-ի կիսամյակային մոնիթորինգների արդյունքների վրա: 

ՀԶՔԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և նախատեսված աշխատանքների կատարման ցուցանիշների 

գնահատման ձևանմուշը բերված է Աղյուսակ 9-ում:  

Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում և անցկացնում է ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության աշխատանքային 

քննարկումներ, այնուհետև՝ համայնքի կազմում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերում կազմակերպում և անցկացնում է ՀԶՀԾ-ի 

իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի հանրային բաց լսումներ և (կամ) քննարկումներ՝ հատուկ ուշադրություն 

դարձնելով տվյալ բնակավայրին վերաբերող ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման հարցերին:  

Բոլոր բնակավայրերում անցկացված հանրային քննարկումների արդյունքներով, ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով  

ԽՄ-ն լրամշակում է ՀԶՔԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագիծը, պատրաստում է դրանց վերաբերյալ ավագանուն 

տրամադրվող տեղեկատվությունը (ամփոփաթերթը և տեղեկանքը) և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին: Համայնքի ղեկավարը 

ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության լրամշակված նախագիծը և դրան կից փաստաթղթերը ներկայացնում է համայնքի 

ավագանու քննարկմանը և որոշման կայացմանը:  

ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի կազմման, քննարկման և որոշման կայացման վերաբերյալ 

ընթացակարգերը նույնությամբ վերաբերում են նաև ՀԶՀԾ-ի իրականացման հնգամյա հաշվետվության նախագծի կազմմանը, 

քննարկմանը և որոշման կայացմանը:  



121 
 

 

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 կներկայացնի համայնքի ավագանու քննարկմանը 

և հաստատմանը: 

Համայնքի ավագանու անդամների առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶՀԾ-ի 

իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշումն ընդունվում է 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 

 Ամասիայի  համայնքի սույն զարգացման հնգամյա ծրագիրը իրականացվելու է համայնքի ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, 

համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների կողմից՝ համայնքի ՔՀՄՀ-ի կազմակերպությունների և խմբերի, բնակիչների 

մասնակցությամբ: 

Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ն ամբողջական ծավալով իրականացնելու հարցը մեծապես կախված կլինի համայնքի առաջիկա 

հինգ տարիների բյուջեներում նախատեսվող մուտքերի (հատկապես՝ սեփական) փաստացի կատարման մակարդակից, ինչպես նաև 

դրանց խնայողաբար ու արդյունավետ ծախսումից: 

ՀԶՀԾ-ի իրականացումը շատ բանով պայմանավորված կլինի նաև այն բանից, թե համայնքի ՏԻՄ-երին ինչքանով կհաջողվի 

նպատակային և արդյունավետ համագործակցություն ծավալել ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան մարմինների 

(հատկապես՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի), ՀՀ-ում (մասնավորապես՝ ՀՀ Շիրակի մարզում) գործող միջազգային և տեղական դոնոր, 

ՔՀՄՀ կազմակերպությունների և խմբերի, գործարարների հետ՝ համայնքային տնտեսությունում ապահովելու ՀԶՀԾ-ով պլանավորված 

ներդրումները և միջոցները:   
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 
Ամասիայի համայնքի աշխատակազմի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը  

 
   

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

      

  

   

 

 

 

 

 

  

    

  

 

 

  

   

 

 

 

 

      

  

  

 

 

 

Ամասիա համայնքի ղեկավար 

Բանդիվան 

գյուղի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

 

Գտաշեն 

գյուղի 

վարչական 

ներկայացուց

իչ 

 

Հովտուն գյուղի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

 

Մեղրաշատ 

գյուղի վարչական 

ներկայացուցիչ 
 

Ողջի գյուղի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 
 

Ջրաձոր գյուղի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 
 

Բյուրակն 

գյուղի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 
 

Աշխատակազմի 

քարտուղար 
 

Քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման 

Ամասիայի տարածքային 

բաժնի պետ 

Աշխատակազմի 

գլխավոր 

մասնագետ-

հաշվապահ 

Արեգնադեմ 

գյուղի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

Պահակ 

(վարչական 

շենք) 

 

Աշխատակազմի երկրորդ կարգի 9 մասնագետ 

(Ամասիա, Գտաշեն, Մեղրաշատ, Արեգնադեմ,  Հովտուն, 

Ողջի, Բանդիվան, Ջրաձոր, Բյուրակն) 
 

Աշխատակազմի 

առաջատար 3 

մասնագետ 
 

Վարորդ 

 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ 

 

Համայնքի 

ղեկավարի 

խորհրդակ

ան 

Համայնքի 

ղեկավարի 

օգնական 

Աշխատակազմի 

առաջին  կարգի 

2 մասնագետ 
 

Հավաքարար 

(վարչական 

շենք) 

Աղբատար 

մեքենայի 

վարորդ 

 

Մաքրող 

բանվոր 

(հավաքարար) 

Համայնքային 

կենտրոնի 
պատասխանատու 

 

Հարկային 

գործակալ 

Բարձող 

բանվոր 
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   ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.1 
Ամասիա համայնքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվական տվյալները և կոնստրուկտիվ բնութագրերը 

 

Հ/Հ Բնակավայրը Հասցեն/փողոց, 

շենքի համարը/ 

Շենքի 

գործառնական 

նշանակությունը 

Շենքի 

տիպը/սերիան/ 

Նախագծման 

տեսակը 

Շահագործման 

հանդզնելու 

տարեթիվը 

Հարկերի 

քանակը 

Նկուղի 

առկայությունը 

Պատշգամբների 

կոնստրուկցիան 

1 Ամասիա 26փ. 1շ. բազմաբնակարան քար տիպային 1973թ. 3 չկա երկաթբետոնե 

2 Ամասիա 24փ. 4շ. բազմաբնակարան քար տիպային 1989թ. 3 չկա երկաթբետոնե 

3 Ամասիա 2փ. 5շ. բազմաբնակարան քար տիպային 1957թ. 2 չկա փայտե 

4 Ամասիա 2փ. 7շ. բազմաբնակարան քար տիպային 1967թ. 2 չկա երկաթբետոնե 

5 Ամասիա 24փ. 8շ. բազմաբնակարան քար տիպային 1990թ. 4 չկա երկաթբետոնե 

6 Ամասիա 2փ. 9շ.  բազմաբնակարան քար տիպային 1953թ. 2 չկա երկաթբետոնե 

7 Ամասիա 26փ. 11շ. բազմաբնակարան քար տիպային 1970թ. 4 չկա երկաթբետոնե 

8 Ամասիա 26փ. 13շ. բազմաբնակարան քար տիպային 1968թ. 4 չկա երկաթբետոնե 

9 Ամասիա 26փ. 15շ. բազմաբնակարան քար տիպային 1967թ. 4 չկա երկաթբետոնե 

10 Ամասիա 2փ. 29շ. բազմաբնակարան քար տիպային 2005թ 3 չկա երկաթբետոնե 

11 Ամասիա 2փ. 31շ. բազմաբնակարան քար տիպային 1987թ. 5 չկա երկաթբետոնե 

  

Ամասիա համայնքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվական տվյալները և կոնստրուկտիվ բնութագրերը 

 վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվական տվյալները և կոնստրուկտիվ բնութագրերը 

Հ/Հ Բնակավայրը Հասցեն/փողոց, 

շենքի 

համարը/ 

Ձեղնահարկի 

առկայություն 

Մուտքերի 

քանակ 

Բնակարանների 

քանակ 

Շենքի ընդհ. 

մակերես 

Հարկերի 

բարձրություն 

Շենքի 

կոնստրուկտիվ 

համակարգը 

Պատերի 

կոնստրուկցիան 

1 Ամասիա 26փ. 1շ. չկա 2 18 907 2.8 Քարե 

պատերով 

Կանոնավոր 

ձևի, քարե 

շարվածքով 

2 Ամասիա 24փ. 4շ. չկա 4 30 1700 2.8 Քարե 

պատերով 

Կանոնավոր 

ձևի, քարե 

շարվածքով 

3 Ամասիա 2փ. 5շ. չկա 2 12 756 2.8 Քարե 

պատերով 

Կանոնավոր 

ձևի, քարե 

շարվածքով 

4 Ամասիա 2փ. 7շ. չկա 1 6 302 2.8 Քարե 

պատերով 

Կանոնավոր 

ձևի, քարե 

շարվածքով 
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5 Ամասիա 24փ. 8շ. չկա 4 30 1707 2.8 Քարե 

պատերով 

Կանոնավոր 

ձևի, քարե 

շարվածքով 

6 Ամասիա 2փ. 9շ.  չկա 2 12 712 2.8 Քարե 

պատերով 

Կանոնավոր 

ձևի, քարե 

շարվածքով 

7 Ամասիա 26փ. 11շ. չկա 3 44 2265 2.8 Քարե 

պատերով 

Կանոնավոր 

ձևի, քարե 

շարվածքով 

8 Ամասիա 26փ. 13շ. չկա 3 44 2265 2.8 Քարե 

պատերով 

Կանոնավոր 

ձևի, քարե 

շարվածքով 

9 Ամասիա 26փ. 15շ. չկա 2 32 1596 2.8 Քարե 

պատերով 

Կանոնավոր 

ձևի, քարե 

շարվածքով 

10 Ամասիա 2փ. 29շ. չկա 1 12 867.5 2.8 Քարե 

պատերով 

Կանոնավոր 

ձևի, քարե 

շարվածքով 

11 Ամասիա 2փ. 31շ. չկա 1 20 1217 2.8 Քարե 

պատերով 

Կանոնավոր 

ձևի, քարե 

շարվածքով 

  

Ամասիա համայնքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվական տվյալները և կոնստրուկտիվ բնութագրերը 

 վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվական տվյալները և կոնստրուկտիվ բնութագրերը 

 

Հ/

Հ 

Բնակավայր

ը 

Հասցեն/փող

ոց, շենքի 

համարը/ 

Հիմքերի 

կոնստրուկցիան 

Շենքի 

տարբերում

ը 

նախագծից 

Շենքում 

կատարված 

ուժեղացման և 

վերանորոգման 

աշխատանքներ

ը 

Ծավալա-

հատակագծային 

լուծումները 

Շենքի 

հատակագծայի

ն չափերը 

Ուրվագիծն 

ըստ 

բարձրությա

ն 

Շենքի 

բաժանումը 

հատվածամասեր

ի 

1 Ամասիա 26փ. 1շ. Ժապավենային 

երկաթբետոնե 

չկա Պատերը և 

ծածկը 

Ուղանկյունաձև 12x25 չկա չկա 

2 Ամասիա 24փ. 4շ. Ժապավենային 

երկաթբետոնե 

չկա ծածկը Ուղանկյունաձև 12x85 չկա չկա 

3 Ամասիա 2փ. 5շ. Ժապավենային 

երկաթբետոնե 

չկա ծածկը Ուղանկյունաձև 12x25 չկա չկա 

4 Ամասիա 2փ. 7շ. Ժապավենային չկա ծածկը Ուղանկյունաձև 12x31 չկա չկա 
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երկաթբետոնե 

5 Ամասիա 24փ. 8շ. Ժապավենային 

երկաթբետոնե 

չկա Պատերը և 

ծածկը 

Ուղանկյունաձև 12x85 չկա չկա 

6 Ամասիա 2փ. 9շ.  Ժապավենային 

երկաթբետոնե 

չկա ծածկը Ուղանկյունաձև 12x12 չկա չկա 

7 Ամասիա 26փ. 11շ. Ժապավենային 

երկաթբետոնե 

չկա ծածկը Ուղանկյունաձև 12x64 չկա չկա 

8 Ամասիա 26փ. 13շ. Ժապավենային 

երկաթբետոնե 

չկա ծածկը Ուղանկյունաձև 12x64 չկա չկա 

9 Ամասիա 26փ. 15շ. Ժապավենային 

երկաթբետոնե 

չկա ծածկը Ուղանկյունաձև 12x41 չկա չկա 

10 Ամասիա 2փ. 29շ. Ժապավենային 

երկաթբետոնե 

չկա ծածկը Ուղանկյունաձև 15x15 չկա չկա 

11 Ամասիա 2փ. 31շ. Ժապավենային 

երկաթբետոնե 

չկա ծածկը Ուղանկյունաձև 24x24 չկա չկա 

  

Ամասիա համայնքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվական տվյալները և կոնստրուկտիվ բնութագրերը  

 վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվական տվյալները և կոնստրուկտիվ բնութագրերը 

 

Հ/

Հ 

Բնակավայր

ը 

Հասցեն/փող

ոց, շենքի 

համարը/ 

Սեսմամեկու

սացման 

համակարգի 

առկայությու

նը 

Միջհարկային 

ծածկերի և 

վերնածածկի 

կոնստրուկցիա

ն 

Տանիքի տիպը Տանիքի 

ծածկույթը 

Ջրահեռացումը 

տանիքից 

Տանիքի 

վիճակը 

Ներքին 

ջրամատակարար

ման համակրգի 

վիճակը 

1 Ամասիա 26փ. 1շ. չկա Հավաքովի 

երկաթբետոնե 

լանջավոր թիթեղյա արտաքին Բավ. Բավ. 

2 Ամասիա 24փ. 4շ. չկա Հավաքովի 

երկաթբետոնե 

լանջավոր թիթեղյա արտաքին Բավ. Բավ. 

3 Ամասիա 2փ. 5շ. չկա Հավաքովի 

երկաթբետոնե 

լանջավոր թիթեղյա արտաքին Բավ. Բավ. 

4 Ամասիա 2փ. 7շ. չկա Հավաքովի 

երկաթբետոնե 

լանջավոր թիթեղյա արտաքին Բավ. Բավ. 

5 Ամասիա 24փ. 8շ. չկա Հավաքովի 

երկաթբետոնե 

լանջավոր թիթեղյա արտաքին Բավ. Բավ. 

6 Ամասիա 2փ. 9շ.  չկա Հավաքովի 

երկաթբետոնե 

լանջավոր թիթեղյա արտաքին Բավ. Բավ. 

7 Ամասիա 26փ. 11շ. չկա Հավաքովի 

երկաթբետոնե 

լանջավոր թիթեղյա արտաքին Բավ. Բավ. 
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8 Ամասիա 26փ. 13շ. չկա Հավաքովի 

երկաթբետոնե 

լանջավոր թիթեղյա արտաքին Բավ. Բավ. 

9 Ամասիա 26փ. 15շ. չկա Հավաքովի 

երկաթբետոնե 

լանջավոր թիթեղյա արտաքին Բավ. Բավ. 

10 Ամասիա 2փ. 29շ. չկա Հավաքովի 

երկաթբետոնե 

լանջավոր թիթեղյա արտաքին Բավ. Բավ. 

11 Ամասիա 2փ. 31շ. չկա Հավաքովի 

երկաթբետոնե 

լանջավոր թիթեղյա արտաքին Բավ. Բավ. 

 

Ամասիա համայնքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվական տվյալները և կոնստրուկտիվ բնութագրերը 

վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվական տվյալները և կոնստրուկտիվ բնութագրերը 

 

Հ/

Հ 

Բնակավայրը Հասցեն/փող

ոց, շենքի 

համարը/ 

Ներքին 

ջրահեռացմ

ան 

համակարգի 

վիճակը 

Շենքի շուրջ 

սալվածքի 

վիճակը 

Սանդղավա

նդակների 

կոնստրուկց

իան 

Վերելակ

ների 

առկայութ

յունը 

Աղբամուղների 

առկայությունը 

Ջեռուցումը Գազամատակար

արումը 

Օդափոխությունը 

1 Ամասիա 26փ. 1շ. բավարար բավարար Հավաքովի 

երկաթբետո

նե 

չկա չկա անհատակա

ն 

կա բնական 

2 Ամասիա 24փ. 4շ. բավարար բավարար Հավաքովի 

երկաթբետո

նե 

չկա չկա անհատակա

ն 

կա բնական 

3 Ամասիա 2փ. 5շ. բավարար բավարար Հավաքովի 

երկաթբետո

նե 

չկա չկա անհատակա

ն 

կա բնական 

4 Ամասիա 2փ. 7շ. բավարար բավարար Հավաքովի 

երկաթբետո

նե 

չկա չկա անհատակա

ն 

կա բնական 

5 Ամասիա 24փ. 8շ. բավարար բավարար Հավաքովի 

երկաթբետո

նե 

չկա չկա անհատակա

ն 

կա բնական 

6 Ամասիա 2փ. 9շ.  բավարար բավարար Հավաքովի 

երկաթբետո

նե 

չկա չկա անհատակա

ն 

կա բնական 

7 Ամասիա 26փ. 11շ. բավարար բավարար Հավաքովի 

երկաթբետո

նե 

չկա չկա անհատակա

ն 

կա բնական 
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8 Ամասիա 26փ. 13շ. բավարար բավարար Հավաքովի 

երկաթբետո

նե 

չկա չկա անհատակա

ն 

կա բնական 

9 Ամասիա 26փ. 15շ. բավարար բավարար Հավաքովի 

երկաթբետո

նե 

չկա չկա անհատակա

ն 

կա բնական 

10 Ամասիա 2փ. 29շ. բավարար բավարար Հավաքովի 

երկաթբետո

նե 

չկա չկա անհատակա

ն 

կա բնական 

11 Ամասիա 2փ. 31շ. բավարար բավարար Հավաքովի 

երկաթբետո

նե 

չկա չկա անհատակա

ն 

կա բնական 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 

            ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ՝  
 

ԳՅՈՒՂ ԱՄԱՍԻԱ  
 

 

 

Հավելված 2.1. ԱՄԱՍԻԱ  գյուղի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակի գնահատում 

 

 

 

 

Ð/Ð 

 

 

¶áõÛùÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ 

 

â³÷Ç 

ÙÇ³íáñÁ 

 

ø³Ý³Ï 

ØÆ³íáñÇ ²ñÅ»ùÁ 

/Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù 

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ 

/Ñ³½. ¹ñ³Ù/ 

¶áõÛùÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 

ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ 

Ð ² Ø ² Ú Ü ø Æ     Ô º Î ² ì ² ð 

1 ê»Õ³ÝÇ ¹ÇÙ³¹Çñ Ñ³ï 1 44200 44200 µ³í³ñ³ñ 

2 ê»Õ³Ý Ñ³ï 1 10000 10000 µ³í³ñ³ñ 

3 ¶ñù³å³Ñ³ñ³Ý Ñ³ï 1 385 385 µ³í³ñ³ñ 

4 âÑñÏÇ½íáÕ Î³ëë³ Ñ³ï 1 340 340 µ³í³ñ³ñ 
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5 Ð³Ù³Ï³ñ·ãÇ ë»Õ³Ý Ñ³ï 1 40000 40000 µ³í³ñ³ñ 

6 Ð»éáõëï³óáõÛó Ñ³ï 1 61600 61600 µ³í³ñ³ñ 

7 ì³ñ³·áõÛñ Ù»ïñ 18 3300 59400 µ³í³ñ³ñ 

8 Ð³Ù³Ï³ñ·ãÇ ³Ãáé Ñ³ï 1 34000 34000 µ³í³ñ³ñ 

9 µ³½Ùáó Ñ³ï 1 180000 180000 µ³í³ñ³ñ 

10 µ³½Ï³Ãáé Ñ³ï 2 77000 154000 µ³í³ñ³ñ 

11 ë³éÝ³ñ³Ý  Ñ³ï 1 103000 103000 µ³í³ñ³ñ 

12 Ð»éáõëï³óáõÛóÇ ïáõÙµ³ Ñ³ï 1 75000 75000 µ³í³ñ³ñ 

13 ä³ïÇ Ë³ÉÇ Ñ³ï 1 45100 45100 µ³í³ñ³ñ 

14 áõÕ»·áñ· Ù»ïñ 28 112 3136 µ³í³ñ³ñ 

15 Î³éÝÇ½ Ñ³ï 4  565 µ³í³ñ³ñ 

16 í³ñ³·áõÛñ Ñ³ï 4.5 3400 15300 µ³í³ñ³ñ 

17 Ñ»é³Ëáë Ñ³ï 2 10000 20000 µ³í³ñ³ñ 

18 ³Ùë³·ñÇ ë»Õ³Ý Ñ³ï 1 4200 4200 µ³í³ñ³ñ 

19 DVD Ýí³·³ñÏÇã Ñ³ï 1 21000 21000 µ³í³ñ³ñ 

20 ¿É ëÕáó Ñ³ï 1 50000 50000 µ³í³ñ³ñ 

21 ·³½ 33-07 Ñ³ï 1 9050.0 9050.0 µ³í³ñ³ñ 

22 ·³½ 53 Ñ³ï 1 1500000 1500000 µ³í³ñ³ñ 

23 ß»íñáÉ»ï Ñ³ï 1 6045.0 6045.0 µ³í³ñ³ñ 

24 ³Õµ³ñÏÕ Ñ³ï 100 - - µ³í³ñ³ñ 

À Ü ¸ à ô Ü ² ð ² Ü 

1 ¶ñ³ë»Õ³Ý Ñ³ï 1 385 385 µ³í³ñ³ñ 

2 ïáõÙµ³ Ñ³ï 1 210 210 µ³í³ñ³ñ 

3 Ñ³Ù³Ïñ·Çã Ñ³ï 2 240000 480000 µ³í³ñ³ñ 

4 ïåÇã /CANON/ Ñ³ï 1 90000 90000 µ³í³ñ³ñ 

5 ëù³Ý»ñ/SAMSUNG/ Ñ³ï 1 110000 110000 µ³í³ñ³ñ 

6 ³Ãáé Ñ³ï 4 111 444 µ³í³ñ³ñ 

7 Ï³ËÇã Ñ³ï 1 270 270 µ³í³ñ³ñ 
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8 Ñ»é³Ëáë Ñ³ï 1 5500 5500 µ³í³ñ³ñ 

9 Ï³éÝÇ½ Ñ³ï 1 250 250 µ³í³ñ³ñ 

10 í³ñ³·áõÛñ Ñ³ï 2 1800 1800 µ³í³ñ³ñ 

11 áõÕá·áñ· Ù»ïñ 5 112 560 µ³í³ñ³ñ 

Ð ² Ø ² Ú Ü ø Æ  Ô º Î ² ì ² ð Æ  î º Ô ² Î ² È 

1 ê»Õ³Ý  Ñ³ï 1 1500 1500 µ³í³ñ³ñ 

2 ³Ãáé Ñ³ï 5 111 555 µ³í³ñ³ñ 

3 µ³½Ï³Ãáé Ñ³ï 1 2500 2500 µ³í³ñ³ñ 

4 å³Ñ³ñ³Ý Ñ³ï 1 1000 1000 µ³í³ñ³ñ 

5 ·ñù³å³Ñ³ñ³Ý Ñ³ï 1 3850 3850 µ³í³ñ³ñ 

6 Ï³ËÇã Ñ³ï 1 270 270 µ³í³ñ³ñ 

7 Ï³ëë³ Ñ³ï 1 560 560 µ³í³ñ³ñ 

8 áõÕ»·áñ· Ù»ïñ 4 112 448 µ³í³ñ³ñ 

9 í³ñ³·áõÛñ Ù»ïñ 4 300 1200 µ³í³ñ³ñ 

10 Ï³éÝÇ½ Ñ³ï 1 565 565 µ³í³ñ³ñ 

²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ ø²ðîàôÔ²ð 

1 ·ñ³ë»Õ³Ý Ñ³ï 2 385 770 µ³í³ñ³ñ 

2 Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã Ñ³ï 1 230000 230000 µ³í³ñ³ñ 

3 Ï³ëë³ Ñ³ï 1 560 560 µ³í³ñ³ñ 

4 ·ñ³å³Ñ³ñ³Ý Ñ³ï 1 385 385 µ³í³ñ³ñ 

5 Ï³ËÇã Ñ³ï 1 270 270 µ³í³ñ³ñ 

6 îáõÙµ³ Ñ³Û»ÉÇ Ñ³ï 1 3000 3000 µ³í³ñ³ñ 

7 ·ñ³Ù»ù»Ý³ Ñ³ï 1 5200 5200 µ³í³ñ³ñ 

8 ²Ùë³·ñÇ ë»Õ³Ý Ñ³ï 1 4200 4200 µ³í³ñ³ñ 

9 í³ñ³·áõÛñ Ñ³ï 1 300 300 µ³í³ñ³ñ 

10 Ï³éÝÇ½ Ñ³ï 1 565 565 µ³í³ñ³ñ 

11 áõÕ»·áñ· Ù»ïñ 5 112 560 µ³í³ñ³ñ 

12 ³Ãáé Ñ³ï 7 111 777 µ³í³ñ³ñ 
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13 µ³½Ï³Ãáé Ñ³ï 1 2500 2500 µ³í³ñ³ñ 

14 Ñ»é³Ëáë Ñ³ï 1 2500 2500 µ³í³ñ³ñ 

²é³ç³ï³ñ Ù³ëÝ³·»ï, Ñ³ßí³å³Ñ 

1 ë»Õ³Ý Ñ³ï 3 500 1500 µ³í³ñ³ñ 

2 Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã Ñ³ï 1 230000 230000 µ³í³ñ³ñ 

3 ïåÇã /CANON/ Ñ³ï 1 90000 90000 µ³í³ñ³ñ 

4 ëù³Ý»ñ/SAMSUNG/ Ñ³ï 1 110000 110000 µ³í³ñ³ñ 

5 ³Ãáé Ñ³ï 5 111 555 µ³í³ñ³ñ 

6 µ³½Ï³Ãáé Ñ³ï 1 2500 2500 µ³í³ñ³ñ 

7 ·ñ³å³Ñ³ñ³Ý Ñ³ï 1 470 470 µ³í³ñ³ñ 

8 Ï³ëë³ Ñ³ï 1 560 560 µ³í³ñ³ñ 

9 Ï³ËÇã Ñ³ï 1 270 270 µ³í³ñ³ñ 

10 Ï³éÝÇ½ Ñ³ï 1 565 565 µ³í³ñ³ñ 

11 í³ñ³·áõÛñ Ñ³ï 2 400 800 µ³í³ñ³ñ 

12 áõÕ»·áñ· Ù»ïñ 4 112 448 µ³í³ñ³ñ 

13 ïáõÙµ³ Ñ³ï 2 1200 2400 µ³í³ñ³ñ 

¶ÛáõÕ. µ³ÅÇÝ 

1 ³Ãáé Ñ³ï 6 111 666 µ³í³ñ³ñ 

2 ë»Õ³Ý Ñ³ï 2 500 1000 µ³í³ñ³ñ 

3 ·ñ³å³Ñ³ñ³Ý Ñ³ï 1 470 470 µ³í³ñ³ñ 

4 Ï³ëë³ Ñ³ï 1 560 560 µ³í³ñ³ñ 

5 Ï³ËÇã Ñ³ï 1 270 270 µ³í³ñ³ñ 

6 Ï³éÝÇ½ Ñ³ï 1 565 565 µ³í³ñ³ñ 

7 í³ñ³·áõÛñ Ñ³ï 2 400 800 µ³í³ñ³ñ 

8 áõÕ»·áñ· Ù»ïñ 4 112 448 µ³í³ñ³ñ 

9 Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã Ñ³ï 1 240000 240000 µ³í³ñ³ñ 

 

ì³ñã³Ï³Ý ß»ÝùÇ å³ñ»ï 
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1 ë»Õ³Ý Ñ³ï 1 500 500 µ³í³ñ³ñ 

2 ³Ãáé Ñ³ï 6 111 666 µ³í³ñ³ñ 

3 Ï³ëë³ Ñ³ï 3 560 560 µ³í³ñ³ñ 

4 Ï³ËÇã Ñ³ï 1 270 270 µ³í³ñ³ñ 

5 Ï³éÝÇ½ Ñ³ï 1 565 565 µ³í³ñ³ñ 

6 í³ñ³·áõÛñ Ñ³ï 2 400 800 µ³í³ñ³ñ 

7 áõÕ»·áñ· Ù»ïñ 4 112 448 µ³í³ñ³ñ 

8 Ñ³Ù³Ïñ·Çã Ñ³ï 1 240000 240000 µ³í³ñ³ñ 

¸³ÑÉÇ× /÷áùñ/ 

1 ¹³ÑÉÇ×Ç µ³½Ï³Ãáé Ñ³ï 45 100 4500 µ³í³ñ³ñ 

2 ¹ÇÙ³¹Çñ Ñ³ï 2 8000 16000 µ³í³ñ³ñ 

3 ³Ãáé Ñ³ï 5 111 555 µ³í³ñ³ñ 

4 ïñÇµáõÝ³ Ñ³ï 1 5000 5000 µ³í³ñ³ñ 

 

 

 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ÞÆð²ÎÆ Ø²ð¼Æ  ²Ø²êÆ² Ð²Ø²ÚÜøÆ øÎ²¶  

î²ð²Ìø²ÚÆÜ ´²ÄÜÆ  ²ØºÜ²ØÚ² ¶àôÚø²¶ðØ²Ü ²ð¸ÚàôÜøÜºðÆ Ø²êÆÜ 
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1 ¸³ßÝ³Ùáõñ Ñ³ï 1  10023 µ³í³ñ³ñ 

2 ¾É ï³ù³óáõóÇã ²ÎÆè² Ñ³ï 1  23000 µ³í³ñ³ñ 

3 àõÕ»·áñ· Ñ³ï 1  4843 µ³í³ñ³ñ 
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4 ºñÏ³ÃÛ³ å³Ñ³ñ³Ý Ñ³ï 4  11030 µ³í³ñ³ñ 

5 ¶ñ³ë»Õ³Ý Ñ³ï 1  20000 É³í 

6 ²ÃáéÝ»ñ Ñ³ï 9  125000 É³í 

7 ²Ãáé Ñ³ï 1  21000 É³í 

8 ¼ÇÝ³Ýß³Ý Ñ³ï 1  18000 É³í 

9 Þ»ñï³í³ñ³·áõÛñ Ñ³ï 1  16000 É³í 

10 ¶ñ³å³Ñ³ñ³Ý/ûýÇë³ÛÇÝ/ Ñ³ï 2  144000 É³í 

11 Ð³Ù³Ï³ñ·Çã Ñ³ï 1  451169 É³í 

12 Ð»é³Ëáë Ñ³ï 1  1266 µ³í³ñ³ñ 

13 Ð³Ù³Ï³ñ·Çã /ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ/ Ñ³ï 1  580626 É³í 

14 êÏ³Ý /å³ïÏ»ñ³Ùáõï/ Ñ³ï 1  39250 É³í 

15 Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ë»Õ³Ý Ñ³ï 1  42000 É³í 

16 Î³ËÇã Ñ³ï 1  18000 É³í 

17 ¶Éáµáõë Ñ³ï 1  19000 É³í 

  

 

Հ/Հ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ   

ԳՏԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ  

 

N Գույքի անվանումը Չափի 

միավոր 

Քանակ Միավորի 

արժեքը 

/հազար 

դրամ/ 

Հաշվեկշռային 

ընդհանուր 

արժեքը 

/հազար դրամ/ 

Գույքի տեխնիկական 

վիճակի 

նկարարգրությունը 

 1. Գյուղապետարանի շենք հատ 1 - - ենթակա է նորոգման 

 2. ԲՄԿ-ի և մանկապարտեզի 

շենք 

հատ 

1 - - 

ենթակա է հիմնանորոգման 

3. Մշակույթի տուն հատ 1 - - ենթակա է հիմնանորոգման 

4. Երկաթյա  պահարան հատ 1 5.0 5.0 բավարար 

5. Համակարգիչ  P-3 հատ 1 260.0 260.0 բավարար 

6. Մոնիտոր հատ 1 40.0 40.0 բավարար 

7. Համակարգչային  սեղան հատ 1 30.0 30.0 բավարար 

9. Թատերական աթոռներ հատ 100 0.4 40.0 բավարար 

10. Գրասեղան հատ 2 15,7 31.4 բավարար 

11. Գրքեր կազմ 2130 0.08 170.4 բավարար 

12. Գրադարակ  երկաթյա հատ 17 0,5 8.5 բավարար 
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13. Տպող սարք  3/1 CANON հատ 1 120.0 120.0 խափանված 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    705.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հ/Հ Անվանում Չափի միավորը Քանակը Տեխ. վիճակը 

1 Համակարգիչ հատ 1 բավարար 

2 Տպիչ, սքաներ, քսերոքս հատ 1 բավարար 

3 Բազմոց հատ 2 բավարար 

4 Աթոռ հատ 8 բավարար 

5 Գրասեղան հատ 3 բավարար 

6 Երկաթյա պահարան հատ 1 բավարար 

7 Համակարգչի սեղան հատ 1 բավարար 

8 Բազկաթոռ հատ 2 բավարար 

9 Գիրք կտոր 4800 բավարար 

10 Պահարան հատ 1 բավարար 

11 Ստիլաժ հատ 8 բավարար 

12 Նիվա 21214 հատ 1 բավարար 

13 Սառնարան ԱԼՈՆՍԱ հատ 1 բավարար 
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14 Բելառուս 82.1 հատ 1 բավարար 

15 Բելառուս 82.1 հատ 1 բավարար 

16 Գութան ՊԿՖ հատ 2 բավարար 

17 Խոտհնձիչ հատ 1 բավարար 

 Ընդամենը - 25 - 

 
 

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնքի  

Բյուրակն բնակավայր  

 

N ՏԱՐԵԹԻՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՔԱՆԱԿ ՄԻԱՎՈՐԻ 

ԱՐԺԵՔԸ 

/հազար դրամ/ 

ԳՈՒՄԱՐ 

/հազար դրամ/ 

1.  2007 ՍԵՂԱՆ 1 37.0 37.0 

2.  2007 ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԿԱՀՈՒՅՔ 1 208.0 208.0 

3.  2010 ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՍԱՐՔ 1 170.0 170.0 

4.  2011 ԺԱԼՅՈՒԶՆԵՐ 2 23.5 47.0 

5.  2011 ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԿԱՀՈՒՅՔ 1 480.0 480.0 

6.  2012 ԱԹՈՌ 6 20.0 120.0 

7.  2012 ԲԱԶԿԱԹՈՌ 1 120.0 120.0 

8.  2012 ԳՐՔԵՐԻ ՊԱՀԱՐԱՆ 1 200.0 200.0 

9.  2012 ԿԱԽԻՉ  ՄԻՋԱՆՑՔԻ 1 120.0 120.0 

10.  2012 ՔԻՄԻԱԿԱՆ  ԿՐԱԿՄԱՐԻՉ 1 25.0 25.0 

11.  2014 ԷԼԵԿՏՐԱՋԵՌՈՒՑԻՉ 1 60.0 120,0 

12.  2015 ԴՐՍԻ ՏԵՍԱԽՑԻԿ 1 133.1 133.1 

13.  2015 ԴՈՒՌ  ԵՐԿՓԵՂԿԱՆԻ 1 177.6 177.6 

14.  2015 ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ՊԱՏՈՒՀԱՆ 4 347.7 347.7 

15.  2015 ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ 4 93.6 93.6 
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16.  2016 ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ 1 180.0 180.0 

17.  2016 ՏՊԻՉ   1 80.0 80.0 

18.  2016 ՍԵՂԱՆ 1 370.0 370.0 

19.  2016 ԱԹՈՌ 14 25.0 350.0 

20.  2016 ԲԱԶԿԱԹՈՌ 1 100.0 100.0 

21.  2016 ՀԱԿԱԿԱՐԿՏԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ 1 2790.0 2790.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնքի  

Ողջի   բնակավայրի 

 

 

N Գույքի անվանումը Չափի 

միավորը 

Քանակը Միավորի արժեքը 

/հազար դրամ/ 

22.  Գյուղապետարանի շենք հատ 1 - 

23.  Բնակարան /4 սենյականոց/ հատ 1 - 

24.  Բնակարան /3 սենյականոց/ հատ 1 - 

25.  Բնակարան /2 սենյականոց/ հատ 1 - 

26.  Գրապահարան հատ 2 - 

27.  Գրասեղան հատ 2 - 

28.  Փափուկ աթոռ հատ 16 - 

29.  Համակարգիչ հատ 1 - 

30.  Տպիչ հատ 1 - 
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31.  Չհրկիզվող պահարան կտոր 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնքի  

 Հովտուն  բնակավայր 

 

 

N Գույքի անվանումը Չափի 

միավորը 

Քանակը Միավորի արժեքը/հազար դրամ/ 

32.  Համակարգիչ հատ 1 450.0 

33.  Տպիչ հատ 1 - 

34.  Մոնիտոր հատ 1 - 

35.  Հոսանքի կարգ. սարք հատ 1 - 

36.  Փողոցներ լուսավորելու լապտերներ հատ 10 - 

37.  Էլեկտրոլար մետր 1000 350.0 

38.  Երկաթյա պահարան հատ 1 - 

39.  Ավտոմեքենա ԳԱԶ 31-105 հատ 1 1492.0 

40.  Տեսախցիկ հատ 1 170.0 

41.  Գրադարանի գրքեր կտոր 3700 - 
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Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնքի 

 Մեղրաշատ բնակավայր  

 

N Գույքի անվանումը Տարեթիվ

ը 

Քանակ

ը 

Գումարը 

/հազ. Դրամ/ 

Տեխնիլալան վիճակը 

1 Գյուղապետարանի վարչական շենք 1960 1  Ենթակա է դուրս գրման 

2 Համայնքային կենտրոն 1991 1 12000.0 Կապ. վեր. 

3 Գյուղամիջյան խճուղիներ  12   բավ 

4 Ջրագիծ 2001 8000մ  բավ 

5 Ջրմուղի ցանց 1991 25մ  բավ 

6 Գերեզմանատուն 1926 0.58  լավ 

7 Բուժ. Կետ կիսակառույց 1991 1   

8 Խանութ կիսակառույց 1991 1   

9 Մանկապարտեզի շենք կիսակառույց 1989 41 8105.6  

10 Զենիթ՚ հակակարկտային կայան 2007 1 19968.9 լավ 

11 Տրակտոր անիվավոր ( Չինվան-65) 2010 1 11030.0 լավ 

12 Պտղի սրսկիչ 2010 1 1400.0 սարքին 

13 Խոտհավաք սարք 2010 1 300.0 սարքին 

14 Գութան 2008 1 625.7 Բավ. 

15 Հեռուստացույց 2006 1 167.0 սարքին 

16 Տպիչ լազերային 2010 1 85.0 սարքին 

17 Համակարգիչ կոմպլեկտ 2009 3 500.0  սարքին 

18 Ջրատաքացուցիչ 2009 1 70.0 սարքին 



140 
 

19 Աթոռ 2008 12 220.0 բավ 

20 Գրասեղան 2009 4 200.0 բավ 

21 Համակարգչի սեղան 2008 2 70.0 բավ 

22 Դաշնամուր 1989 1 150.0 անսարք 

23 Երաժշտական կենտրոն 2000 1 100.0 սարքին 

24 Գրապահարան 2010 1 75.0 Բավ. 

25 Հագուստի պահարան 2008 1 35.0 Բավ. 

26 Չհրկիզվող պահարան 1968 1 50.0 բավ 

27 Երաժշտական սարքավորում 2005 1 60.0 Ենթակա է դուրս գրման 

 
 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնքի 

Ջրաձոր բնակավայր 

 

 

N Գույքի անվանումը Չափի 

միավոր 

Քանակ Միավորի 

արժեքը 

/հազար դրամ/ 

Հաշվեկշռային 

ընդհանուր 

արժեքը 

/հազար դրամ/ 

Գույքի տեխնիկական 

վիճակի 

նկարարգրությունը 

1 Գյուղապետարանի շենք հատ 1 - - Ենթակա է նորոգման 

2 Աթոռ հատ 6 15000 90000 Ենթակա է նորոգման 

3 Գրասենյակի պահարան հատ 1 60000 60000 Ենթակա է նորոգման 

4 Երկաթյա պահարան հատ 1 - - Ենթակա է նորոգման 

5 Փափուկ կահույք հատ 1 250000 250000 Ենթակա է նորոգման 

6 Սեղան հատ 1 140000 140000 լավ 

7 Աթոռ հատ 7 16714 117000 լավ 

8 Գրասեղան հատ 1 50000 50000 լավ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ՆԱՆԵ ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ» ՀՈԱԿ -ԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔ 
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 ¶áõÛùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ â³÷Ç ÙÇ³íáñ ø³Ý³ÏÁ ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ 
/¹ñ³Ù/ 

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ /¹ñ³Ù/ ¶áõÛùÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ 

1 ¸³ßÝ³Ùáõñ Ростов-
дон 

Ñ³ï 1 85000 85000 É³í 

2 Ø³Ñ×³Ï³É Ñ³ï 30 112000 3360000 É³í 

3 Ø³ÝÏ³Ï³Ý ë»Õ³Ý +4 
Ø³ÝÏ³Ï³Ý ³Ãáé 
/komplekt/ 

Ñ³ï 15 86000 1290000 Ïáïñí³Í 

4 ä³Ñ³ñ³Ý µ³ó Ñ³ï 2 86000 172000 É³í 

5 ä³Ñ³ñ³Ý ÷³Ï Ñ³ï 9   É³í 

6 ¼·»ëï³å³Ñ³ñ³Ý Ñ³ï 4 82400 329600 É³í 

7 Þ»ñï³í³ñ³·áõÛñ Ñ³ï 33   É³í 

8 Ø³ÝÏ³Ï³Ý 
Å³Ù³óáõÛó 

Ñ³ï 2   ³Ýë³ñù 

9 Ø»Í Å³Ù³óáõÛó Ñ³ï 2   1 ³Ýë³ñù 

10 Èáõë³Ù÷á÷ Ñ³ï 27   É³í 

11 öáß»ÏáõÉ LG Ñ³ï 2   ³Ýë³ñù 

12 Î³ñÇ Ù»ù»Ý³ 
BROTHER 

Ñ³ï 1   É³í 

13 ¾É.í³é³ñ³Ý BEKO Ñ³ï 1   É³í 

14 Î³É³ñÇý»ñ Ñ³ï 1 12800 12800 ³Ýë³ñù 

15 ¶³½áç³Ë INDEZIT Ñ³ï 1   É³í 

16 ¾É.ç»éáó GIPFFL Ñ³ï 1   É³í 

17 ê³éÝ³ñ³Ý HITACHI Ñ³ï 2   É³í 

18 Èí³óùÇ Ù»ù»Ý³ LG Ñ³ï 2   É³í 

19 Øë³Õ³ó  Ñ³ï 1   É³í 

20 Հարիչ Ñ³ï 1 11000 11000 É³í 

21 ¾É.Ã»ÛÝÇÏ PHILIPS 
ZELMEN 

Ñ³ï 5   1 Ñ³ï ³Ýë³ñù 

22 ´É»Ý¹»ñ CHATION Ñ³ï 1   É³í 

23 ¾É.¹³Ý³Ï Ñ³ï 1   É³í 

24 ²ñ¹áõÏ PHILIPS Ñ³ï 4   É³í 

25 Ö³ßÇ ·¹³É Ñ³ï 72   ³éÏ³ ¿ 

26 Â»ÛÇ ·¹³É Ñ³ï 69   ³éÏ³ ¿ 

27 ä³ï³é³ù³Õ Ñ³ï 71   ³éÏ³ ¿ 

28 ¸³Ý³Ï Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñ³ï 71   ³éÏ³ ¿ 

29 ¸³Ý³ÏÝ»ñÇ 
Ñ³í³ù³Íáõ 

Ñ³ï 4   ³éÏ³ ¿ 

30 Þ»ñ»÷ Ù»Í Ñ³ï 6   ³éÏ³ ¿ 

31 Þ»ñ»÷ ÙÇçÇÝ Ñ³ï 2   ³éÏ³ ¿ 

32 Þ»ñ»÷ ÷áùñ Ñ³ï 2   ³éÏ³ ¿ 
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33 Ö³ßÇ ³÷ë» Ñ³ï 53   Ïáïñí³Í 

34 ²Ù³Ý Ù»Í Ñ³ï 60   Ïáïñí³Í 

35 ²Ù³Ý ÷áùñ Ñ³ï 35   26 Ïáïñí³Í 

36 ¾Ù³É³å³ï Ã»ÛÝÇÏ Ñ³ï 8   É³í 

37 ÐÛáõÃÇ µ³Å³Ï Ñ³ï 45   33 Ïáïñí³Í 

38 Â»ÛÇ µ³Å³Ï Ñ³ï 37   Ïáïñí³Í 

39 Ð³ó³Ù³Ý Ñ³ï 16   1 Ïáïñí³Í 

40 ÊáÑ³ÝáóÇ ï³Ëï³Ï 
Ù»Í 

Ñ³ï 2   ³éÏ³ ¿ 

41 ÊáÑ³ÝáóÇ ï³Ëï³Ï 
÷áùñ 

Ñ³ï 8   ³éÏ³ ¿ 

42 ¾Ù³É³å³ï ¹áõÛÉ Ñ³ï 8   ³éÏ³ ¿ 

43 ¾Ù³É³å³ï Ï³Ãë³ Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

44 ²ÛÉáõÙÇÝ» Ï³Ãë³ Ñ³ï 3   ³éÏ³ ¿ 

45 ¾Ù³É³å³ï Ã³ë 
ëåÇï³Ï 

Ñ³ï 5   ³éÏ³ ¿ 

46 ¾Ù³É³å³ï Ã³ë 
¹»ÕÇÝ ÷áùñ 

Ñ³ï 5   ³éÏ³ ¿ 

47 ¾Ù³É³å³ï Ã³ë 
¹»ÕÇÝ ÙÇçÇÝ 

Ñ³ï 4   ³éÏ³ ¿ 

48 ¾Ù³É³å³ï Ã³ë 
¹»ÕÇÝ Ù»Í 

Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

49 ø³ÙÇã Ñ³ï 5   ³éÏ³ ¿ 

50 Î³ñ³·³Ù³Ý Ñ³ï 17   ³éÏ³ ¿ 

51 Â³í³ 36ëÙ Ñ³ï 3   ³éÏ³ ¿ 

52 Â³í³ 28ëÙ Ñ³ï 3   ³éÏ³ ¿ 

53 Â³í³ 26ëÙ Ñ³ï 3   ³éÏ³ ¿ 

54 Â³í³ 22ëÙ Ñ³ï 3   1íÝ³ëí³Í 

55 Î³Ãë³ 16É Ñ³ï 2   ³éÏ³ ¿ 

56 Î³Ãë³ 22É Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

57 Î³Ãë³ 26É Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

58 Î³Ãë³ 26ëÙ Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

59 Î³Ãë³ 28ëÙ Ñ³ï 2   ³éÏ³ ¿ 

60 ÊáÑ³ÝáóÇ ãáñ³Ýáó Ñ³ï 6   ³éÏ³ ¿ 

61 ÊáÑ³ÝáóÇ ëñµÇã Ñ³ï 60   ³éÏ³ ¿ 

62 Ø³ÝÏ³Ï³Ý ëñµÇã Ñ³ï 130   ³éÏ³ ¿ 

63 Ð³Û»ÉÇ Ñ³ï 4   1 Ïáïñí³Í 

64 êÏáõï»Õ Ñ³ï 14   ³éÏ³ ¿ 

65 Îñ³ÏÙ³ñÇã Ñ³ï 4   ³éÏ³ ¿ 

66 ¾É. Ïß»éù ËáË³Ýáó Ñ³ï 1   ³Ýë³ñù 

67 ¾É. Ïß»éù µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ï 1   ³Ýë³ñù 

68 ¾É.çñ³ï³ù³óáõóÇã Ñ³ï 1   É³í 
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69 äé³»Ïïáñ SONY 
 
 

Ñ³ï 1   ³Ýë³ñù 

70 Ð³Ù³Ï³ñ·Çã LG Ñ³ï 2   É³í 

71 îåÇã ë³ñù  Ñ³ï 1   É³í 

72 Ü»ñùÝ³Ï Ñ³ï 60 23000 1380000 ³éÏ³ ¿ 

73 ´³ñÓ Ñ³ï 60   ³éÏ³ ¿ 

74 ì»ñÙ³Ï Ñ³ï 64   ³éÏ³ ¿ 

75 ²¹Û³É Ñ³ï 63   ³éÏ³ ¿ 

76 ´³ñÓÇ »ñ»ë Ñ³ï 126   ³éÏ³ ¿ 

77 Վերմակի ծրար Ñ³ï 126   ³éÏ³ ¿ 

78 ê³í³Ý Ñ³ï 126   ³éÏ³ ¿ 

79 ¶áñ· Ñ³ï 4   ³éÏ³ ¿ 

80 àôÕ»·áñ· Ñ³ï 7   ³éÏ³ ¿ 

81 Î³ËÇã Ñ³ï 6 26000 156000 ³éÏ³ ¿ 

82 ²Ãáé ÷³ÛïÇó Ñ³ï 25 18000 450000 ³éÏ³ ¿ 

83 ²Ãáé ë¨ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³ï 25 13000 325000 ³éÏ³ ¿ 

84 ²Ãáé ¹³ÑÉÇ×Ç Ñ³ï 25 23100 577500 ³éÏ³ ¿ 

85 ¶ñ³ë»Õ³Ý Ñ³ï 7 58000 406000 ³éÏ³ ¿ 

86 Ø»Í ·ñ³ë»Õ³Ý Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

87 öáùñ å³Ñ³ñ³Ý Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

88 ¶ñ³ë»Õ³Ý ÷áùñ Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

89 ê»Õ³Ý ³ñ¹áõÏÇ Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

90 ê»Õ³Ý ËáÑ³ÝáóÇ Ñ³ï 4   ³éÏ³ ¿ 

91 ÊáÑ³ÝáóÇ Ï³ÑáõÛù  Ñ³ï 1 310000 310000 ³éÏ³ ¿ 

92 Լվացքատան չորանոց 

մեծ 

Ñ³ï 1 25000 25000 ³éÏ³ ¿ 

93 Լվացքատան չորանոց 
փոքր 

Ñ³ï 1 15000 15000 ³éÏ³ ¿ 

94 ´ÅßÏ³Ï³Ý ßÇñÙ³ Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

95 ´ÅßÏ³Ï³Ý µ³½Ùáó Ñ³ï 1 89000 89000 ³éÏ³ ¿ 

96 ä³Ñ³Ï³ë»ÝÛ³ÏÇ 
µ³½Ùáó 

Ñ³ï 1 92000 92000 ³éÏ³ ¿ 

97 ê»Õ³Ý Ù³ÝÏ³Ï³Ý + 4 
³Ãáé 

Ñ³ï 1 75000 75000 ³éÏ³ ¿ 

98 ¶ñ³ë»Ý.å³Ñ³ñ³Ý Ñ³ï 7 88000 616000 ³éÏ³ ¿ 

99 î³÷³Ï³ßáõñÃ Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

100 ÎÉáñ³ßáõñÃ Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

101 äïáõï³Ï³Ñ³ÝÇ 
ÏáÙåÉ»Ïï 

Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

102 ´»ïáÝ Í³Ï»Éáõ 
·áñÍÇù 

Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 
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103 Ü»ñÏ³ñ³ñ³Ï³Ý ·É³Ý Ñ³ï 1   áã åÇï³ÝÇ 

104 Øáõñ× Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

105 ¾É. µ³Å.»ñÏ³ñ³óÙ³Ý 
É³ñáí 

Ñ³ï 2   ³éÏ³ ¿ 

106 ´³Ñ Ñ³ï 5   3 Ïáïñí³Í 

107 ¶³ÛÉÇÏáÝ/ÏáÙå/ Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

108 ¸áõÛÉ Ï³å³ñÇãáí Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

109 Â³ë Ï³ñÙÇñ Ñ³ï 2   ³éÏ³ ¿ 

110 ¸áõÛÉ Ñ³ï 4   Ïáïñí³Í 

111 ö³Ûï Ñ³ï³Ï Éí³Éáõ Ñ³ï 3   Ïáïñí³Í 

112 ²ÕµÇ Ù»Í ¹áõÛÉ Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

113 ²ÕµÇ ÷áùñ ¹áõÛÉ Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

114 ÎÉÛáõã Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

115 Â»Û³Ù³Ý Ñ³ï 1   ³éÏ³ ¿ 

116 DVD Üí³·³ñÏÇñ·Çã 

µáõý»ñ LG 

Ñ³ï 1   ³Ýë³ñù 

117 êÇÝï»½³ïáñ 
YAMAHA 

Ñ³ï 1   É³í 

118 îáÝáÙ»ïñ Ñ³ï 1   É³í 

119 æ»ñÙ³ã³÷ Ñ³ï 14   2 Ïáïñí³Í 

120 ´³½Ù³ýáõÝÏóÇáÝ³É 
ë³ñù Canon MF 3010 

Ñ³ï 1 78300 78300 É³í 

121 ´³ñÓñ³Ëáë Genius 
SP-U150X 

Ñ³ï 1 4770 4770 É³í 

122 ´³ñÓñ³ËáëGeniusSP-
U150 

Ñ³ï 1 5130 5130 É³í 

123 Âí³ÛÇÝ ËóÇÏCanon 
Powershot A 2200 

Ñ³ï 1 56730 56730 É³í 

124 Ø³ÝÏ³Ï³Ý ³Ãáé Ñ³ï 41 1800 73800 20 Ïáïñí³Í 

125 ú¹³ï³ñ Ñ³ï 1 34000 34000 É³í 

126 ¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇ ³ÕµÇ 
¹áõÛÉ 

Ñ³ï 3 2200 6600 ³éÏ³ ¿ 

127 ¸áõÛÉ 10É åÉ³ëïÙ³ë» Ñ³ï 5 1200 6000 ³éÏ³ ¿ 

128 Ð³ï³Ï Éí³óÝ»Éáõ 
÷³Ûï 

Ñ³ï 4 1000 4000 ³éÏ³ ¿ 

129 æ»ñÙ³ã³÷ 
ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ 

Ñ³ï 2 1000 2000 1 Ïáïñí³Í 

130 Êá½³Ý³Ï Ñ³ï 3 550 1650 1 Ïáïñí³Í 

131 äÉ³ëïÙ³ë» Ã³ë Ñ³ï 4 600 2400 ³éÏ³ ¿ 

132 Ø³ÝÏ³Ï³Ý ë»Õ³Ý Ñ³ï 22 22000 484000 ³éÏ³ ¿ 

133 Ø³ÝÏ³Ï³Ý ³Ãáé Ñ³ï 76 6000 456000 ³éÏ³ ¿ 

134 Ð»éáõëï³óáõÛó Ñ³ï 2 230000 460000 ³éÏ³ ¿ 



145 
 

135 ¸ì¸ Ýí³·³ñÏÇã Ñ³ï 2 32000 64000 ³éÏ³ ¿ 

136 Ð»éáõëï³óáõÛóÇ ¨ 
¸ì¸ Ýí³·³ñÏãÇ 
ï³Ï¹Çñ 

Ñ³ï 2 20000 40000 ³éÏ³ ¿ 

137 ´³½Ùáó Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñ³ï 2 80000 160000 ³éÏ³ ¿ 

138 öáß»ÏáõÉ  Ñ³ï 1 55000 55000 ³éÏ³ ¿ 

139 ¶ñ³ï³Ëï³Ï Ñ³ï 2 35000 70000 ³éÏ³ ¿ 

 

    

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱՅԻ 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔ 
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1. Համակարգիչ հատ 2 4036.8 8073.6 Վատ 2004 

2. Պրոցեսոր հատ 1 41088 41088 Լավ 2014 

3. Տպիչ LJ HP1010 հատ 1 1739.6 1739.6 Բավարար 2004 

4. Պատճ. սարք Cenon4410 հատ 1 19208 19208 Լավ 2012 

5. Տպիչ Cenon PIXMA IP7240 հատ 1 17770.8 17770.8 Լավ 2013 

6. Տպիչ Cenon I-Sensys LBP-60 հատ 1 16464 16464 Լավ 2013 

7. Scaner UMAX-3600 հատ 1 695.9 695.9 Լավ 2004 

8. Փոշեկուլ հատ 1 9604 9604 È³í 2013 

9. Տաքացուցիչ հատ 1 11662 11662 Լավ 2014 

10. Ցուցափեղկ հատ 6 60 360 Բավարար 1971 

11. Գրադարակ երկաթյա հատ 211 21.1 4453 Բավարար 1971 

12. Գրացուցակի արկղ հատ 12 54.5 654 Բավարար 1975 

13. Աստիճան հատ 1 18 18 Բավարար 1982 

14. Աթոռ հատ 20 13 260 Վատ 1971 

15. Գրասեղան հատ 6 50.8 305 Վատ 1974 
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16. Կասսա երկաթյա հատ 2 63.5 127 Բավարար 1979 

17. Բազկաթոռ հատ 3 31.7 95 Վատ 1975 

18. Գրապահարան հատ 2 80 160 Վատ 1971 

19. Գրադարակ հատ 7 30 210 Բավարար 1971 

20. Մանկական սեղան հատ 5 14.2 71 Բավարար 1977 

21 Տաքացուցիչ հատ 3 10000 30000 Բավարար 2011 

22 Գրքեր հատ 54682 - 765881 --  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    928899.9   

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱՅԻ 

«ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ-Ի  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ 

ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
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Գույքի տեխնիկական վիճակը 

1 Գրասեղան տնօրենի  2   ենթակա է  

օգտագործման 

2 Աթոռ  4   ենթակա է  

օգտագործման 

3 Մարզական նստարան  7   ենթակա է  

օգտագործման 

4 Աթոռ մարզադաշտի  40   ենթակա է  

օգտագործման 

5 Կախիչ  3   ենթակա է  

օգտագործման 

6 Զգեստապահարան  34   ենթակա է  

օգտագործման 

7 Գրքապահարան  2   ենթակա է  

օգտագործման 

8 Մարզական գորգ  1   ենթակա է  

օգտագործման 

9 Ծանրաձող կոմպլեկտ  2   ենթակա է  
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օգտագործման մասամբ 

10 Ցատկահարթակ  1   ենթակա է  

օգտագործման 

11 Զուգափայտ  1   ենթակա է  

օգտագործման 

12 Բռնցքամարտի  1   ենթակա է  

օգտագործման 

13 Կիմանո  35   ենթակա է  

օգտագործման 

14 Կշեռք մարզական  1   ենթակա է  

օգտագործման 

15 Մարզական պատ  2   ենթակա է  

օգտագործման 

16 Հեծանիվ  20   ենթակա է  

օգտագործման 

17 Դահուկ  15   ենթակա է  

օգտագործման 

18 Խոտածածկ արհեստական 100/60 1   ենթակա է  

օգտագործման 

19 Ֆուդբոլի դարպաս  4   ենթակա է  

օգտագործման 

20 Դարպասի ցանց  8   ենթակա է  

օգտագործման 

21 Ֆուտբոլի մարզահագուստ 

երիտասարդական 

 20 

 

  ենթակա է  

օգտագործման 

22 Ֆուտբոլի մարզահագուստ 

պատանիների 

 20   ենթակա է  

օգտագործման 

23 Ֆուտբոլի մարզահագուստ 

մեծահասակների 

 20   ենթակա է  

օգտագործման 

24 Մարզչական սեղան 3 2   ենթակա է  

օգտագործման 

25 Պարան մարզական 10մ 1   ենթակա է  

օգտագործման 

26 Գազատաքացուցիչ <<Սքյուռլ>>  2   ենթակա է  

օգտագործման  

27 Աղբաման  2   ենթակա է  

օգտագործման 

28 Լվացարան  5   ենթակա է  
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օգտագործման 

29 Զուգարանակոնք  5   ենթակա է  

օգտագործման 

30 Վարժասարքեր  5   ենթակա է  

օգտագործման մասամբ 

31  Ջեռուցման մարտկոց  29   ենթակա է  

օգտագործման 

32 Ըմբշամարտի գորգ/ նոր/  120   ենթակա է  

օգտագործման 

33 Երաժշտական նվագարկիչ 

GOLDY GT-3302ASP 

 1   ենթակա է  

օգտագործման 

 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՃԱԿԸ  

 

Հ

/

հ 

Ենթակառուցված

քի անվանումը 

Ամասիա Արեգնադեմ Բանդիվան Բյուրակն Գտաշեն Հովտուն Մեղրաշատ Ողջի Ջրաձոր 

Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը 

1 Աշխատակազմի 

վարչական շենք 

+ գերազանց + բավարար +    լավ +    լավ + բավարար + բավարա

ր 

-  +    լավ + բավարա

ր 

2 Ներբնակավայրայ

ին փողոցներ 

+ բավարար + վատ + վատ + վատ + վատ + վատ + վատ + վատ + վատ 

3 Միջբնակավայրայի

ն ճանապարհներ 

+ վատ + վատ + վատ + վատ + վատ + վատ + վատ + վատ + վատ 

4 Ոռոգման 

համակարգ 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

5 Աղբավայր + շատ վատ -  -  -  -  -  -  -  -  

6 Աղբատար մեքենա + բավարար -  -  -  -  -  -  -  -  

7 Ջրամատակարար

ման համակարգ 

+ բավարար + բավարար + բավարար + բավարար + շատ վատ + բավարա

ր 

+ բավարա

ր 

+ բավարա

ր 

+ բավարա

ր 

8 Ջրահեռացման 

համակարգ 

+ բավարար -  -  -  -  -  -  -  -  

9 Փողոցների 

լուսավորման 

համակարգ 

+ լավ -  -  -  + բավարար -  -  -  -  

10 Բուժկետ, 

ամբուլատորիա 

+ լավ + բավարար + բավարար + լավ + շատ վատ + բավարա

ր 

+ բավարա

ր 

+ լավ + բավարա

ր 
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11 Մարզադպրոց -  -  -  -  -  -  -  -  -  

12 Գրադարան + գերազանց + վատ + բավարար -  + բավարար + վատ + վատ -  + վատ 

13 Մշակույթի 

տուն/կենտրոն, 

ակումբ 

+ գերազանց + վատ + բավարար -  + բավարար -  -  -  -  

14 Արվեստի, 

գեղարվեստի 

դպրոց 

+ գերազանց -  -  -  -  -  -  -  -  

15 Երաժշտական 

դպրոց 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

16 Մանկապարտեզ + լավ -  -  + բավարար -  -  + բավարա

ր 

+ բավարա

ր 

-  

17 Արտադպրոցական 

այլ հիմնարկ 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

18 Սոցիալական 

տուն/կենտրոն 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

19 Թանգարան + բավարար -  -  -  -  -  -  -  -  

 
 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ՝ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ 

 
Հ/հ Ցուցանիշները Ընդամենը 

համայնքում 
Ամասիա Արեգնադե

մ 

Բանդիվան Բյուրակն Գտաշեն Հովտուն Մեղրաշա

տ 

Ողջի Ջրաձոր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Համայնքի վարչական տարածքը (հա), այդ 

թվում` 
20468.3 4966.25 3143.35 1076.84 2402.56 3640.89 1238.96 1147.91 1699.26 1152.28 

 Համայնքային 11710.3396 2690.7896 1143.41 789.76 1037.23 3042.83 913.63 560.44 875.61 656.64 

 Պետական 3836.49 1806.9 1314.65 77.57 198.74 101.17 27.45 48.42 83.43 178.16 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

սեփականություն 
4921.4704 468.5604 685.29 209.51 1166.59 496.89 297.88 539.05 740.22 317.48 

2. Գյուղատնտեսական նշանակության 

հողեր, այդ թվում` 
18453.76 4594.36 2919.83 918.87 2015.13 3399.04 1171.45 1034.77 1464.38 935.93 

 Համայնքային  11187.98 2554.37 1097.4 758.77 944.22 2961.31 893.99 527.55 812.23 638.14 

 Պետական 2846.7 1660.43 1184.47 0 0 0 1.8 0 0 0 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 4419.08 379.56 637.96 160.1 1070.91 437.73 275.66 507.22 652.15 297.79 
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սեփականություն 

3. Բնակելի շինությունների տակի հողեր, 

այդ թվում` 
911.05 188.95 87.83 66.24 168.25 117.34 28.39 37.35 141.16 75.54 

 Համայնքային 376.7796 115.1196 29.28 25.49 69.83 58.76 6 4.94 52.26 15.1 

 Պետական 63.19 1.02 11.92 1.61 2.74 1.58 0.48 1.46 0.83 41.55 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

սեփականություն 
471.0804 72.8104 46.63 39.14 95.68 57 21.91 30.95 88.07 18.89 

4. Արդյունաբերական, արտադրական 

շինությունների տակի հողեր, այդ թվում` 
118.03 26.12 10.79 14.61 11.81 20.24 12.68 19.3 1.15 1.33 

 Համայնքային 84.87 7.52 9.41 4.68 11.81 18.08 12.57 18.42 1.15 1.23 

 Պետական 3.47 2.79 0.68 0 0 0 0 0 0 0 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

սեփականություն 
29.69 15.81 0.7 9.93 0 2.16 0.11 0.88 0 0.1 

5. Ընդերքօգտագործման հողեր, այդ թվում` 109.37 23.61 0.25 36.75 28.9 0.85 0 0 10.69 8.32 

 Համայնքային 1.45 0 0 0 1.45 0 0 0 0 0 

 Պետական 107.92 23.61 0.25 36.75 27.45 0.85 0 0 10.69 8.32 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

սեփականություն 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Ճանապարհների տակ հողեր, այդ թվում` 57.68 10.49 9.9 6.45 8.76 2.03 4.25 1.45 2.69 11.66 

 Համայնքային 6.05 5.21 0.07 0.12 0.22 0.09 0.1 0.09 0.12 0.03 

 Պետական 50.01 4.9 9.83 5.99 8.54 1.94 3.95 1.36 2.57 10.93 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

սեփականություն 
1.62 0.38 0 0.34 0 0 0.2 0 0 0.7 

7. Առողջապահական, հանգստավայրերի, մարզական ու 

պատմամշակութային նշանակության հողեր, 

այդ թվում` 

210.21 64.87 8.7 30.51 28.82 12.27 19.47 0.75 3.77 41.05 

 Համայնքային 20.46 4.27 2.27 0.7 2.76 3.71 0.95 0.59 3.77 1.44 

 Պետական 189.75 60.6 6.43 29.81 26.06 8.56 18.52 0.16 0 39.61 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

սեփականություն 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Անտառային ֆոնդի հողեր, այդ թվում` 108.52 33.44 50.42 0 0 0 0 0 0 24.66 

 Համայնքային 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Պետական 108.52 33.44 50.42 0 0 0 0 0 0 24.66 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

սեփականություն 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Ջրային ֆոնդի հողեր, այդ թվում` 249.79 23.9 55.63 3.41 33.3 57.67 2.72 11.59 7.78 53.79 

 Համայնքային 32.75 4.3 4.98 0 6.94 0.88 0.02 8.85 6.08 0.7 
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 Պետական 217.04 19.6 50.65 3.41 26.36 56.79 2.7 2.74 1.7 53.09 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

սեփականություն 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Հատուկ պահպանվող տարածքներ, արգելոցներ, այդ 

թվում` 
210.21 64.87 8.7 30.51 28.82 12.27 19.47 0.75 3.77 41.05 

 Համայնքային 20.46 4.27 2.27 0.7 2.76 3.71 0.95 0.59 3.77 1.44 

 Պետական 189.75 60.6 6.43 29.81 26.06 8.56 18.52 0.16 0 39.61 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

սեփականություն 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Համայնքի այլ հողեր, այդ թվում` 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Համայնքային 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Պետական 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

սեփականություն 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Վարելահողեր, այդ թվում` 6448.8 766.53 870.5 287.93 1309.36 811.04 373.07 636.8 1045.17 348.4 

 Սեփականաշնորհված 4264.29 277.74 630.39 155.05 1070.91 437.73 264.19 507.22 652.15 268.91 

13. Խոտհարքեր, այդ թվում` 1541.33 672.46 418.84 0 0 331.99 88.61 29.43 0 0 

 Սեփականաշնորհված 79.99 79.99 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Արոտներ, այդ թվում` 9368.57 2789.06 1442.31 589.27 559.45 2119.9 633.02 350.45 357.88 527.23 

 Սեփականաշնորհված 57.92 14.62 7.57 5.05 0 0 1.8 0 0 28.88 

15. Այլ գյուղատնտեսական հողեր, այդ թվում` 1089.2 366.31 188.18 41.67 140.46 136.11 76.75 18.09 61.33 60.3 

 Սեփականաշնորհված 16.88 7.21 0 0 0 0 9.67 0 0 0 
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ԱՄԱՍԻԱ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂՐԻ ԿԱԶՄԸ ԸՍՏՀՈՂԱՅԻՆ 

ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ 

 

 6346.17 4245.07 19.22 1944.88   701.67 1243.21 137.00   137.00     

 5.86     5.86   5.86             

                         

                         

 
                        

 1570.76 79.99   742.64   125.39 617.25 748.13   406.45 341.68   

 9368.57 18.96 38.96 7761.11   199.36 7561.75 1549.54   576.90 972.64   

 1089.20 1.64 15.24 762.92   6.47 756.45 309.40     309.40   

 18380.56 4345.66 73.42 11217.41   1038.75 10178.66 2744.07   1120.35 1623.72   
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4 

 
ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ (01.01.2016 թ. դրությամբ) 

 

 

Հ/հ Ցուցանիշները Ընդամենը 

համայնքում 

Ամասիա Արեգնա

դեմ 

Բանդիվան Բյուրակն Գտաշեն Հովտուն Մեղրաշ

ատ 

Ողջի Ջրաձոր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Խոշոր եղջերավոր անասունների 

գլխաքանակը, այդ թվում` 
7281          

 Կովեր 3784          

2. Խոզերի գլխաքանակը 490          

3. Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը 12204          

4. Ավանակների և ջորիների  

գլխաքանակը 
3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 

5 Ձիերի գլխաքանակը 35 3 6 3 0 5 0 16 2 0 

6. Հավերի և այլ թռչունների 

գլխաքանակը 
11464          

7. Նապաստակների և ճագարների 

գլխաքանակը 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Մեղվաընտանիքների քանակը 619          
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ  5 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 
 

Հ/հ Ցուցանիշներ Չափի 

միավոր 

2014թ. 

փաստ. 

2015թ. 

փաստ. 

2016թ. 

կանխ. 

2017թ. 

կանխ. 

2018թ. 

կանխ. 

2019թ. 

կանխ. 

2020թ. 

կանխ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Համայնքի վարչական տարածքը հա 20468,3 20468,3 20468,3 20468,3 20468,3 20468,3 20468,3 

2.  Բնակչության թիվը հազ. մ. 5760 5752 5729 5780 5798 5800 5830 

3. Բնակելի շենքերի ընդհանուր թիվը   շենք 11 11 11 11 11 11 11 

 ընդհանուր մակերեսը   հազ. քմ 63.271 63.271 63.271 63.271 63.271 63.271 63.271 

 բնակարանների թիվը   բնակար. 240 240 240 240 240 240 240 

 Անհատական բնակելի տների թիվը տուն 1153 1153 1153 1155 1158 1160 1165 

 Անհատական բնակելի տների 

մակերեսը 
քմ 113572 

11357 11357 
113772 

114072 114272 114772 

4. Վթարային շենքերի թիվը, այդ թվում՝ շենք 7 7 7 7 7 5 5 

 II աստիճանի վնասվածության շենքեր - // - 0 0 0 0 0 0 0 

 III աստիճանի վնասվածության շենքեր - // - 2 2 2 2 2 0 0 

 IV աստիճանի վնասվածության շենքեր - // - 5 5 5 5 5 5 5 

 Վթարային տների թիվը, այդ թվում՝ տուն 0 0 0 0 0 0 0 

 II աստիճանի վնասվածության տներ - // - 0 0 0 0 0 0 0 

 III աստիճանի վնասվածության տներ - // - 0 0 0 0 0 0 0 

 IV աստիճանի վնասվածության տներ - // - 0 0 0 0 0 0 0 

5. Վերելակային տնտեսություն  0 0 0 0 0 0 0 

 Վերելակով շենքերի թիվը շենք 0 0 0 0 0 0 0 

 Վերելակների ընդհանուր թիվը վերել. 0 0 0 0 0 0 0 

 Գործող վերելակների թիվը - // - 0 0 0 0 0 0 0 

6. Ավտոտնակների թիվը հատ 312 312 312 312 312 312 312 

7. Համատիրությունների թիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 

8. Տեղափոխվող աղբի քանակը տոննա 60 60 70 90 95 100 110 

 այդ թվում՝ բնակչությունից  48 48 58 76 80 84 95 

 Աղբավայրի առկայությունը և հազ. քմ 0 0 0 0 0 0 200000 
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զբաղեցրած տարածքը 

9. Սանիտարական մաքրման և 

աղբահանության մեքենայական 

պարկի մեքենա-մեխանիզմների 

քանակը 

միավոր 1 1 1 3 3 4 5 

10. Սանիտարական մաքրման  տարածքը հա 150.0 150.0 150.0 150.0 180.0 200.0 220.0 

11. Ոռոգման ցանցի երկարությունը կմ 7200 7200 7200 7200 7800 8000 8500 

12. Ոռոգելի տարածքի մակերեսը հա 1863 1862 1863 1863 2000 2200 2500 

13. Միջբնակավայրային փողոցների և 

ճանապարհների երկարությունը 
կմ 48 48 48 48 48 48 48 

14. Միջբնակավայրային փողոցների և 

ճանապարհների մակերեսը 
հազ. քմ 297.6 297.6 297.6 297.6 297.6 297.6 297.6 

15 Ներբնակավայրային փողոցների և 

ճանապարհների երկարությունը 
կմ 52 52 52 52 52 52 52 

16. Ներբնակավայրային փողոցների և 

ճանապարհների մակերեսը 
հազ. քմ 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 

17. Առևտրի և ծառայությունների  

օբյեկտների թիվը, այդ թվում՝ 
հատ 19 19 19 19 20 22 25 

 առևտրի օբյեկտներ հատ 17 17 17 17 18 20 22 

 ժ. 24-ից հետո աշխատող օբյեկտներ հատ 0 0 0 0 0 0 0 

 բենզինի լիցքավորման կետեր հատ 1 1 1 1 1 1 1 

 գազի լիցքավորման կետեր հատ 1 1 1 1 1 1 1 

18. Համայնքի սեփականություն համարվող 

հողերի մակերեսը 
հա 11710.34 11710.34 11710.3 11709.1 11706.2 11705.5 11702.1 

19. Պետական պահուստային հողերի 

մակերեսը  
հա 

3836.5 3836.5 3836.5 3836.5 3836.5 3836.5 3836.5 

20. Բնակարանի կարիքավոր ընտանիք. 

թիվը 
ընտ. 28 33 38 42 48 54 60 

21. Բնակարանային պայմանների 

բարելավման կարիքավոր ընտանիքներ 
- // - 60 65 76 85 95 100 110 

22. Նախադպրոցական հիմնարկների թիվը հատ 1 1 1 1 1 2 3 

 զբաղեցրած հողատարածքը հազ. քմ 0,93 0,93 0,93 0,93 0,95 0,95 0,95 

 շենքերի տարածքը քմ 1003,5 1003,5 1003,5 1003,5 1153,5 1153,5 1153,5 

 երեխաների թիվը մարդ 72 68 66 71 90 93 100 

 խմբերի թիվը խումբ 3 3 3 3 4 4 4 

23. Հանրակրթական դպրոցների թիվը հատ 8 8 8 8 8 8 8 



156 
 

 աշակերտների թիվը    մարդ 502 498 495 495 500 505 510 

24. Երաժշական դպրոցների թիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 

 սովորողների թիվը մարդ 0 0 0 0 0 0 0 

 բաժինների թիվը բաժին 0 0 0 0 0 0 0 

 խմբերի թիվը խումբ 0 0 0 0 0 0 0 

25. Մարզադպրոցների թիվը հատ 1 1 1 1 1 1 1 

 երեխաների թիվը մարդ 70 70 70 70 70 70 70 

 մարզաձևերի թիվը հատ 4 4 4 4 4 4 4 

 խմբերի թիվը խումբ 4 4 4 4 4 4 4 

26. Արտադպրոցական հիմնարկների թիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 

 երեխաների թիվը մարդ 0 0 0 0 0 0 0 

 խմբերի թիվը խումբ 0 0 0 0 0 0 0 

27. Ակումբների թիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 

28. Հիվանդանոցների թիվը հատ 1 1 1 1 1 1 1 

 մահճակալների թիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 

29. Պոլիկլինիկա-ամբուլատորիաների  

թիվը 
հատ 1 1 1 1 1 1 1 

 այցելուների թիվը մարդ 5760 5752 5729 5780 5798 5800 5830 

30. Բուժակմանկաբարձական կետերի 

թիվը 
հատ 8 8 8 8 8 8 8 

31. Կենսաթոշակառուների թիվը մարդ 608 611 619 625 628 628 630 

32. Հաշմանդամների թիվը մարդ 130 131 134 132 135 135 136 

33. Արտագնա/սեզոնային/ աշխատանքի 

մեկնողների թիվը 
մարդ 450 445 449 452 460 465 470 

34. Գործազուրկների թիվը մարդ 852 855 850 845 840 830 820 

35. Փախստականների թիվը մարդ 0 0 0 0 0 0 0 

36. Ընտանեկան նպաստ ստացող 

ընտանիքների թիվը 
ընտ. 132 130 127 125 122 120 115 

37. Համայնքի գերեզմանատների 

զբաղեցրած տարածքների մակերեսը 
քմ 92158 92158 92158 92158 92158 92158 92158 

38. Բնակչության մեկ շնչին ընկնող 

բյուջետային եկամուտը 

հազ. 

դրամ 
X X 26.5 25.4 25.4 26.1 26.7 

39. Բնակչության մեկ շնչին ընկնող 

բյուջետային ծախսը 

հազ. 

դրամ 
20,5 27,2 25,5 27,6 28,4 29,0 29,5 

40. Սեփական եկամուտների տեսակարար 

կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր 
% 34.2 35.2 39.6 40.0 42.0 44.0 45.0 
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եկամուտների մեջ 

41. Կապիտալ ծախսերի տեսակարար 

կշիռը բյուջեի ընդհանուր  ծախսերի 

մեջ 

% 2.2 12.4 8.2 9.9 9.7 9,3 9.1 

42. Համայնքի բյուջեի եկամուտների 

փաստացի կատարումը հաստատված 

պլանի նկատմամբ 

% 99.6 112.8 108.1 105.5 100.2 104.3 106.4 

43. Համայնքի բյուջեի եկամուտների 

փաստացի կատարումը ճշտված պլանի 

նկատմամբ 

% 98.9 98.2 99.0 100.1 102.0 99.4 100.8 

44. Համայնքի բյուջեի ծախսերի փաստացի 

կատարումը հաստատված պլանի 

նկատմամբ 

% 97.6 111.7 104.9 104.4 104.3 104.1 104.0 

45. Համայնքի բյուջեի ծախսերի փաստացի 

կատարումը ճշտված պլանի 

նկատմամբ 

% 95.7 96.7 98.1 98.8 100.0 99.2 97.0 

46. Համայնքի աշխատողների  

աշխատանքի վարձատրության 

ծախսերի տեսակարար կշիռը բյուջեի 

ընդհանուր ծախսերի մեջ 

% 49.9 43.9 46.3 46.0 45.5 45.0 44.5 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6 

  

ԱՄԱՍԻԱՅԻ 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ՈՒՄ  ՆԵՐԱՌՎԱԾ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ 

 

 

Ծրագիր 1 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում,  

հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 
 (Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի համայնքապետարանի աշխատակազմ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 470290,3 հազար դրամ, այդ թվում՝ 

 2017թ.՝ 101,762.5 հազ. դրամ,  

2018թ.՝ 86778,9 հազ. դրամ,  

2019թ.՝ 90202,1 հազ. դրամ,  

2020թ.՝ 93796,5 հազ. դրամ,  

2021թ.՝ 97750,3 հազ. դրամ 

 

             Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում    Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Ամասիայի համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման միջոցով համայնքի ՏԻՄ-երը ապահովում են օրենքով իրենց վերապահված 

լիազորությունների իրականացումը և համայնքի գործունեության կազմակերպումը: Այս ծրագիրը յուրաքանչյուր տարի կրկնվող է և անհրաժեշտ է 

համայնքի բնականոն գործունեությունը կազմակերպելու և բնակչությանը որակյալ ծառայություններ մատուցելու համար: 

Ծրագրի նպատակները  
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Ծրագրի նպատակն է՝ ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային 

ծառայությունները, մշակել և իրականացնել համայնքի զարգացման քաղաքականությունը: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

1.  Աշխատակազմի պահպանություն 

2.  Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 

3.  Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 

4.  Համայնքապետարանի և վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում, աշխատանքի պայմանների 

ապահովում 
  

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը   
 

Հ/հ Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2017-21թթ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Աշխատակազմի պահպանություն             

2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի 

գանձման ավտոմատացված 

համակարգերի սպասարկում 

            

3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում             

4. Համայնքապետարանի և վարչական 

ներկայացուցիչների նստավայրերի 

շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 

            

5. Տեղական հարկերի, տուրքերի և 

վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող 

աշխատակիցների 

վերապատրաստումներ 

            

6. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական 

տուրքերի և վճարների բազաների 

ճշտում, հարկատուների ծանուցում 

            

7. Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ 

բացատրական աշխատանքների 

իրականացում, պարտականությունները 

չկատարողների նկատմամբ դատարան 

կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների 

ներկայացում 
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8. Աշխատակազմի աշխատողների 

արդյունավետ և թափանցիկ 

գործունեության ապահովում 

            

   9. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և 

արդյունավետ կառավարում 

            

10. Համայնքի գույքի կառավարման 

բարելավում 

            

11. Աշխատակազմում գործող 

տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության համակարգերի 

գործունակ աշխատանքային վիճակի 

պահպանում և շահագործում 

            

12. Աշխատակազմի աշխատակիցների և 

վարչական ներկայացուցիչների 

աշխատանքային պայմանների 

բարելավում 

            

13. ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության 

ապահովում 

            

14. Համացանցային կայքում առկա 

տեղեկատվության պարբերական 

թարմացում 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

1. Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը 

2. Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը 

3. Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող  հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը 
  

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծրագիրը ուղղակիորեն կապված է ՀԶՀԾ-ում ներառված բոլոր մնացած ծրագրերի հետ: 
 

             Ծրագրի բյուջեն  

ա/ ծրագրի եկամուտները 

 

Հ/

հ 
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 
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2016 2017 2018 
2019 

2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 101762.5 86778,9 90202,1 93796.5 97750.3 470290,3 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 101762.5 86778,9 90202,1 93796.5 97750.3 470290,3 

 - Վարչական բյուջե 101762.5 86778,9 90202,1 93796.5 97750.3 470290,3 
 - Ֆոնդային բյուջե 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2. Արտաքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

      

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. 

դրամաշնորհներ 

      

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի 

թողարկումից 

      

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի 

ներդրումներ 

      

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ

/

հ 

Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 101762.5 86778,9 90202,1 93796.5 97750.3 470290,3 

Ա

. 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 
101762.5 86778,9 90202,1 93796.5 97750.3 470290,3 

1 Ընդհանուր բնույթի հանրային 101762.5 86778,9 90202,1 93796.5 97750.3 470290,3 
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. ծառայություններ 

Բ

. 

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  
այդ թվում` 

101762.5 86778,9 90202,1 93796.5 97750.3 470290,3 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 101762.5 86778,9 90202,1 93796.5 97750.3 470290,3 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                                                                                  86500.0 73762.2 76671.7 79727.0 83087.7 399748.6 

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների 

ձեռքբերում                                                                           

14262.5 12016.7 12530.4 13069.5 13662.6 65541.7 

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ       

1.5 Դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր 1000.0 1,000.0 1000.0 1,000.0 1,000.0 5000.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

Ծրագիր 2 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում 
 (Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի համայնքապետարանի աշխատակազմ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 
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Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 10,491.7 հազար դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 1,891.7 հազ. դրամ, 2017թ.՝ 2,000.0 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 2,100.0 հազ. դրամ, 

2019թ.՝ 2,200.0 հազ. դրամ, 2020թ.՝ 2,300.0 հազ. դրամ  
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում    Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Այս ծրագրով նախատեսվում է վերազինել համայնքապետարանը վարչական և համակարգչային նոր տեխնիկայով և ծրագրերով, նոր գույքով, 

տեղեկատվական, ֆինանսական և հեռահաղորդակցության ժամանակակից համակարգերով ու աշխատակարգերով, ինչպես նաև կազմակերպել 

աշխատակազմի աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը և վերապատրաստումը: 

Ծրագրի նպատակները  

Ծրագրի նպատակն է՝ հզորացնել համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունները։ 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

1. Աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով 

2. Աշխատակազմի գույքի նորացում  

3. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի  աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստումների կազմակերպում 

4. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի մշակում և կառավարում 

5. Համայնքայի ծառայողների պաշտոնների անձնագրերի խմբագրում 

6. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական և ծրագրային միջոցներով ապահովում 
  

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը   
 

Հ/հ Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2016-20թթ. ընթացքում, Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Աշխատակազմի աշխատատեղերի 

վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի 

և կապի միջոցներով 

            

2. Աշխատակազմի գույքի նորացում              

3. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի  

աշխատողների մասնագիտական 

վերապատրաստումների 

կազմակերպում 

            

4. Համայնքային քաղաքականությունների, 

ծրագրերի մշակում և կառավարում 
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5. Համայնքայի ծառայողների պաշտոնների 

անձնագրերի խմբագրում 

            

6. Աշխատակազմի աշխատակիցներին 

անհրաժեշտ համապատասխան 

տեխնիկական և ծրագրային միջոցներով 

ապահովում 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

1. Աշխատակազմի կառուցվածքը, կանոնադրությունը, աշխատակարգերը և առկա կառավարման (վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, 

հեռահաղորդակցության և այլն) համակարգերը բարելավվել են 

2. Աշխատակազմի աշխատակիցների տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունները բարձրացել են 
  

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ծրագիրը ուղղակիորեն կապված է Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի պահպանման ծրագրի հետ: 
 

             Ծրագրի բյուջեն  

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/

հ 
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

 - Վարչական բյուջե 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 - Ֆոնդային բյուջե 1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       
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8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  
այդ թվում` 

1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ 
1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքերի և շինությունների կառուցում        

  - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ  100.0 150.0 150.0 150.0 150.0 700.0 

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ  1,591.7 1,600.0 1,700.0 1,800.0 1,900.0 8,591.7 

 Այլ հիմնական միջոցներ 200.0 250.0 250.0 250.0 250.0 1,200.0 

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ       
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Ծրագիր 3 
Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Նախադպրոցական կրթություն) 

(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքում (Ամասիա, Ողջի, Գտաշեն՝ 2019թ-ից) նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում 
(Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի, Ողջիի, Գտաշենի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 135, 830.9հազար դրամ,  որից  69,610.0 հազ. դրամ-համայնքի բյուջե, 21,220.0.0 հազ. դրամ-ծնողական մուծումներ և 

45,000.0 հազ. դրամ- <<Ամասիա>> հիմնադրամ: 

Այդ թվում՝  

 
Ըստ  

տարիների 

Համայնքի 

բյուջե՝ 

ՀՈԱԿ-ների 

բյուջեներ՝ 

<<Ամասիա>> 

հիմնադրամ 

 

Ընդամենը՝ 

հնգամայա 

ժամկետում 

2016թ. 12230,9 3,360.0 9,000.0 24,590.9 

2017թ. 13,990.0 3,360.0 9,000.0 26,350.0 

2018թ. 14090,0 4,000.0 9,000.0 27,090.0 

2019թ. 14,100.0 5,000.0 9,000.0 28,100.0 

2020թ. 15,200.0 5,500.0 9,000.0 29,700.0 

Ընդամենը՝ 69,610.0 21,220.0.0 45,000.0 135, 830.9 

 

 
 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Համայնքի Անասիա բնակավայրերում գործում է մանկապարտեզ, որտեղ հաճախում են 70 երեխա, Ողջիի համայնքում գործում է դպոցահեն 

նախակրթարան, որտեղ հաճախում է 20 երեխա, իսկ Գտաշենի մանկապարտեզը նախատեսվում է գործարկել 2019 թվականին՝ մանկապարտեզի 

շենքը վերանորոգելուց և կահավորելուց հետո, որտեղ կարող են հաճախել 20-30 երեխա: 
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Ծրագրի նպատակները  

 Համայնքում նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթության ապահովում:  

 Նախադպրոցական կրթության հասանելիության ընդլայնում: 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն 

2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 

3. Մանկապարտեզների խմբերի կոմպլեկտավորում 

4. Նախադպրոցական տարիքի մինչև 90 երեխաների խնամքի, խաղերի և սննդի կազմակերպում, նրանց նախադպրոցական ծրագրերի ուսուցում 

5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության 

ուսումնասիրությունների իրականացում 

6. Գտաշենի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում, մանկապարտեզի բացում 2019թ.-ից 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2016-20թթ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի 

պահպանություն 

            

2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի 

ընթացիկ նորոգում 

            

3. Մանկապարտեզների խմբերի 

կոմպլեկտավորում 

            

4. Նախադպրոցական տարիքի մինչև 90 

երեխաների խնամքի, խաղերի և 

սննդի կազմակերպում, նրանց 

նախադպրոցական ծրագրերի 

ուսուցում 

            

5. Գործող օրենսդրական 

պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին և 

չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների 

գործունեության 

ուսումնասիրությունների 

իրականացում 
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6. Գտաշենի մանկապարտեզի շենքի 

վերանորոգում 

            

7. Գտաշենի մանկապարտեզի բացում 

2019թ.-ից 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 Ապահովվել է համայնքում նախադպրոցական կրթական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը 

 Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող  նախադպրոցական կրթության հանրային ծառայությունների հասանելիությունը 

 Համայնքում 2016թ.-ին գործող 1 մանկապարտեզի և մեկ դպրոցահեն նախակրթարանի փոխարեն 2019թ.-ից կգործեն 2մանկապարտեզներ և մեկ 

դպրոցահեն նախակրթարան: 

 2016թ.-ին նախակրթարան հաճախող համայնքում 70 երեխայի փոխարեն 2019թ.-ից մանկապարտեզ կհաճախեն համայնքի նախադպրոցական 

տարիքի մոտ 100 երեխաներ 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

Այս ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում <<Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ)>>՝  հետ, որի 

աջակցությամբ նախատեսվում է վերանորոգել Գտաշենի մանկապարտեզի շենքը : Ծրագիրը կապված է նաև <<Ամասիա>> բարգործական 

հիմնադրամի հետ, որով նախատեսվում է համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթության և դաստիարակության համար տարեկան 

ներդնել 9.0 մլն դրամի ներդրում:  

Ծրագրի բյուջեն 

ա/ ծրագրի եկամուտները   

 
 

Հ/

հ 
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 24,590.9 26,350.0 27,090.0 28,100.0 29,700.0 135, 830.9 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 12230,9 13,990.0 14090,0 14,100.0 15,200.0 69,610.0 

 - Վարչական բյուջե 12230,9 13,990.0 14090,0 14,100.0 15,200.0 69,610.0 

 - Ֆոնդային բյուջե 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2. Արտաքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

      

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       
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 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. 

դրամաշնորհներ 

      

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի 

թողարկումից 

      

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի 

ներդրումներ 

      

8. Բնակչության ներդրումներ/ծնողական 

մուծումներ 

3,360.0 3,360.0 4,000.0 5,000.0 5,500.0 21,220.0.0 

9. Այլ /<<Ամասիա>> հիմնադրամ 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 45,000.0 

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 12230,9 13,990.0 14090,0 14,100.0 15,200.0 69,610.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 12230,9 13,990.0 14090,0 14,100.0 15,200.0 69,610.0 

9. Կրթություն 12230,9 13,990.0 14090,0 14,100.0 15,200.0 69,610.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

12,230.9 13,990.0 14090,0 14,100.0 15,200.0 69,610.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 12230,9 13,990.0 14090,0 14,100.0 15,200.0 69,610.0 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                                                                                  9,680.7 9,997.7 10,200.0 10,200.0 10,500.0 50,578.4 

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում                                                                           2550.2 3,992.3 3,890.0 3,900.0 4,700.0 19,031.6 

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ       

1.5 Դրամաշնորհներ       
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1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

Ծրագիր 4 

Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Արտադպրոցական դաստիարակություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 
(Ծրագրի անվանումը) 

«ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ», Ամասիայի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  68327.3 հազար դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 9767,9 հազ. դրամ, 2017թ.՝ 13459,4հազ. դրամ, 2018թ.՝ 13500,0հազ. դրամ, 2019թ.՝ 

15600,0հազ. դրամ, 2020թ.՝ 16000,0հազ. դրամ  
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   

Համայնքի  կենտրոնում գործում է «ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ-ը: Դպրոցում գործում են 4 տարբեր մարզաձևերի 

խմբակներ, ուր հաճախում են 70 երեխա: Նախատեսվում է, ներհամայնքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքների ստեղծումից հետո, ապահովել 

արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը՝ այն հասանելի դարձնելով նաև համայնքի կազմում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերի 

դպրոցահասակ երեխաներին: 

Ծրագրի նպատակները  

 Դպրոցական տարիքի երեխաների արտադպրոցական դաստիարակության ապահովում, նրանց կրթական և դաստիարակության մակարդակի  

բարձրացում,  

 Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիության ընդլայնում: 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  
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1. «ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ-ը–ի պահպանություն 

2. ՀՈԱԿ-ի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում 

3. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության 

համապատասխանության ուսումնասիրությունների իրականացում 

 

 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

2016-20թթ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ««ԱՄԱՍԻԱՅԻ 

ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ 

ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ–ի 

պահպանություն 

            

2. ՀՈԱԿ-ի շենքի և գույքի 

ընթացիկ նորոգում 

            

3. ՀՈԱԿ-ի գործունեության 

համապատասխանության 

ուսումնասիրությունների 

իրականացում 

            

 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 ներկայիս 70 երեխայի փոխարեն մինչև 2020 թվականը մարզական խմբակներ  հաճախող երեխաների թիվը հասցնել 120-ի, ընդլայնել ՀՈԱԿ-ի 

գործունեության շրջանակները և բացել երաժշտական, պարարվեստի, գեղարվեստի ու մշակութային այլ խմբակներ: 

 համայնքում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության հասանելիությունը:  

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

Այս ծրագրի իրականացումը կապի մեջ է գտնվում «Համայնքային հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքների ստեղծում, կանոնավոր 

շահագործում և կանգառ-շուկայի կառուցում» ծրագրի հետ: Վերջին ծրագրի իրականացման դեպքում միայն հնարավոր կլինի սույն ծրագրի 

ամբողջական իրականացումը: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները   
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Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 9767,9 13459,4 13500,0 15600,0 16000,0 68327,3 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 9767,9 13459,4 13500,0 15600,0 16000,0 68327,3 

 - Վարչական բյուջե 9767,9 13459,4 13500,0 15600,0 16000,0 68327,3 

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. 

դրամաշնորհներ 

      

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի 

ներդրումներ 

      

8. Բնակչության ներդրումներ 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 2,250.0 

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 9767,9 13459,4 13500,0 15600,0 16000,0 68327,3 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 9767,9 13459,4 13500,0 15600,0 16000,0 68327,3 

9. Կրթություն 9767,9 13459,4 13500,0 15600,0 16000,0 68327,3 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

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

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 
Ընդամե

նը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

9767,9 13459,4 13500,0 15600,0 16000,0 68327,3 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 9767,9 13459,4 13500,0 15600,0 16000,0 68327,3 

1.1 
Աշխատանքի վարձատրություն                                                                                                  

5961.3 

 

5961.3 

 

6500.0 7800.0 10600.0 36822.6 

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում                                                                           3806.6 3806.6 7000.0 7800.0 5400.0 31504.7 

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ       

1.5 Դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Ծրագիր 5 
 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (ենթաոլորտ՝ Աղբահանություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայության 

  ենթակառուցվածքի ստեղծում 

(Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի համայնքապետարան, բնակավայրերի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝   30,000.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2018թ.՝ 30,000.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
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Ծրագրի հիմնավորումը   

Բացի Ամասիա գյուղից, որտեղ աղբահանությունը իրականացվում է  շաբաթական 3 անգամ, մնացած բնակավայրերում աղբահանություն չի 

իրականացվում: Աղբամաններ և աղբատար մեքենա չլինելու պատճառով բնակչության կողմից աղբը թափվում է  տարերայնորեն ստեղծված 

«աղբավայրերում»՝ ստեղծելով հակասանիտարական վիճակ: 

Ծրագրի նպատակները  

Ստեղծել անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ և ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

ծառայություններ: Ապահովել այս  բնագավառում «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված` համայնքի 

ղեկավարի սեփական լիազորությունների իրականացումը: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)    

Համայնքի բոլոր բնակավայրերում լիարժեք աղբահանության ծառայություն մատուցելու նպատակով ձեռք բերել 18 խմ տարողությամբ կողային 

ամբարձիչով աղբատար ավտոմեքենա, բնակավայրերում տեղադրել ընդհանուր քանակով 0.6 խմ տարողությամբ 100 աղբամաններ և դրանք 

հանձնել նոր ստեղծվող «Ամասիայի համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին: 
  
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

2018 թ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Անհրաժեշտ տեխնիկական 

փաստաթղթերի 

նախապատրաստում 

            

2 ՀՏԶՀ-ի հետ միասին 

կազմակերպել և անցկացնել  

աղբատար մեքենայի և 

աղբամանների գնման 

մրցույթը 

            

3. Կնքել պայմանագիր հաղթող 

կազմակերպության  հետ 

            

4. Վերահսկել  տեխնիկայի 

ձեռքբերման և աղբամանների 

տեղադրման աշխատանքների 

ընթացքը 
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5. Աղբատար ավտոմեքենան և 

աղբամանները հանձնել 

«Ամասիայի համայնքի 

կոմունալ տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի հաշվեկշիռ 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 համայնքը կունենա աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածք, 

 կստեղծվեն 4 մշտական աշխատատեղեր, 

 կբարձրանա համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման մակարդակը, 

 կբարելավվի  բնակավայրերի տարածքների սանիտարական իրավիճակը, կվերանան տարերայնորեն ստեղծված «աղբավայրերը», 

 շրջակա միջավայրի մաքրության ապահովումը կբարձրացնի համայնքի ու նրա բնակավայրերի գրավչությունը՝ բարենպաստ պայմաններ 

ստեղծելով տուրիզմի զարգացման համար, 

 կբարելավվի համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը: 

       

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման 

ենթակառուցվածքի ստեղծում» և «Համայնքային հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքների ստեղծում և կանգառ-շուկայի կառուցում» 

ծրագրերի իրականացման հետ:  
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/

հ 
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   30,000.0   30,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր   900.0   900.0 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե   900.0   900.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ   29,100.0   29,100.0 

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից   29,100.0   29,100.0 
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3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)   30,000.0   30,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   0.0   0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   30,000.0   30,000.0 

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն   30,000.0   30,000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

  30,000.0   30,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ   0.0   0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

  30,000.0   30,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում   30,000.0   30,000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                         30,000.0   30,000.0 

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
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  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ    30,000.0   30,000.0 

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 6 
 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (ենթաոլորտ՝ աղբահանություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

 Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայությունների մատուցում 
(Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի համայնքապետարան, 2018 թվականից «Ամասիայի համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ, բնակավայրերի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 61,000.0 հազ. դրամ, այդ թվում  

 

Համայնքի բյուջե՝ 

2016թ. – 6,900.0 

2017թ. –6,900.0 

2018թ. –13,500.0 

2019թ. – 13,700.0 

2020թ. -  14,000.0 

Ընդհանուրը՝  55,000.0 

 

Ծառայության դիմաց վճարումներ 

/«Ամասիայի համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ/ 

2018թ. –1,500.0 

2019թ. – 2,000.0 

2020թ. -  2,500.0 
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Ընդամենը՝ 6,000.0 

Ընդամենը՝ 61,000.0 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   

Կանոնավոր աշբահանություն իրականացվում է միայն Ամասիա գյուղում, որն իրականացվում է համայնքապետարանի կողմից՝ աշխատակազմի 

հաստիքացուցակով նախատեսված 4 աշխատողների միջոցով, իսկ աղնբահանությունն իրականացվում է վարձակալված բեռնատարով: 

Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները արդյունավետ դարձնելու այդ ոլորտում ծառայության շրջանակները ընդալայնելու 

համար 2018 թվականին նախատեսվում է հիմնել համայնքային ենթակայության «Ամասիայի համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ, որը 

աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններ կմատուցի ինչպես Ամասիա գյուղում, այնպես էլ համայնքի մնացած բոլոր 

բնակավայրերում: Համայնքների խոշորացման արդյունքում առաջացել է անհրաժեշտություն համայնքի բոլոր բնակավայրերում իրականացնելու 

աղբահանության և սանմաքրման կենտրոնացված ծառայություն: 

 
 

Ծրագրի նպատակները  

Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայությունների մատուցում՝ համայնքի բոլոր 

բնակավայրերում և ապահովել շրջակա միջավայրի մաքրությունը  
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)   

1. «Ամասիայի համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի ստեղծում և աղբահնության աշխատանքների կազմակերպում 

2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում 

3. Ամասիայի աղբավայրի կառուցապատում 

5. Ձեւք բերվող 0.6 խմ տարողությամբ 100 աղբամանների ըստ բնակավայրերի բաշխում 

6. Համայնքում արտադրված աղբը աղբավայր  տեղափոխելու համար  համապատասխան պայմանագրի կնքում 

7. Համայնքի ավագանու որոշմամբ  աղբահանության ծառայության դիմաց վճարի չափի սահմանում 

8. Աղբահանության ծառայության մատուցման համար համայնքի բնակիչների հետ համապատասխան պայմանագրերի կնքում 

9. Քննարկել և նպատակահարմարության դեպքում ընդգրկվել Ասիական զարգացման բանկի կողմից ֆինանսավորվող կոշտ կենցաղային 

թափոնների կառավարման իրագործելիության ծրագրի շրջանակներում 2020 թվականին Բայանդուրի համայնքի վարչական տարածում կառուցվող 

մարզային աղբավայրի սպասարկման ցանկում: 

10. Մինչև համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայության 
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  ենթակառուցվածքի և «Ամասիայի համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի ստեղծումը, 2016-2017թթ համայնքում առկա 

հնարավորություններիով ապահովել ինչպես Ամասիա գյուղի, այնպես էլ մյուս բնակավայրերի սանիտարական մաքրությունը և աղբահանությունը: 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 

 

 
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

2016-20թթ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Համայնքում առկա 

հնարավորություններեվ 2016-

2017թթ աղբահանության 

աշխատանքների 

կազմակերպում 

            

1. ««Ամասիայի համայնքի 

կոմունալ տնտեսություն»

ՀՈԱԿ-ի ստեղծում և 

աղբահնության 

աշխատանքների 

կազմակերպում /2018 

թվականից/ 

            

2. Աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

սխեմայի, ժամանակացույցի 

կազմում և հաստատում 

            

3. Համայնքում արտադրված 

աղբը աղբավայր  

տեղափոխելու համար  

համապատասխան 

պայմանագրի կնքում 

            

4. Աղբահանության 

ծառայության մատուցման 

համար համայնքի բնակիչների 

հետ համապատասխան 

պայմանագրերի կնքում 
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերի  բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայությունների մատուցումը, 

ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը   
                  

Կապը այլ ծրագրերի հետ    
Այս ծրագիրն անմիջական կապի մեջ է «Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման ենթակառուցվածքի 

ստեղծում», «Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայության ենթակառուցվածքի ստեղծում», «Համայնքային 

հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքների ստեղծում և կանգառ-շուկայի կառուցում» ծրագրերի իրականացման հետ:  
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 
Ընդամեն

ը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 6,900.0 6,900.0 15,000.0 15,700 16,500.0 61,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 6,900.0 6,900.0 13,500.0 13,700.0 14,000.0 55,000.0 

 - Վարչական բյուջե 6,900.0 6,900.0 13,500.0 13,700.0 14,000.0 55,000.0 

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի 

ներդրումներ 

      

8. Բնակչության ներդրումներ 0.0 00 1,500.0 2,000.0 2,500.0 6,000.0 

9. Այլ       

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 
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բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ 

ծախսերի գործառական 

դասակարգման 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ 

ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

6,900.0 6,900.0 15,000.0 15,700 16,500.0 61,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 6,900.0 6,900.0 15,000.0 15,700 16,500.0 61,000.0 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                                                                                  6000.0 6000.0 8000.0 8500.0 9000.0 37500.0 

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների 

ձեռքբերում                                                                           

900.0 900.0 7000.0 7200.0 7500 23500.0 

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ       

1.5 Դրամաշնորհներ       

1.6 
Սոցիալական նպաստներ և 

կենսաթոշակներ 

      

1.7 Այլ ծախսեր       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 

ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

Ծրագիր 7 

Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Ճանապարհային տրանսպորտ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման ենթակառուցվածքի ստեղծում 
 (Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի  համայնքապետարան, բնակավայրերի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 6,900.0 6,900.0 15,000.0 15,700 16,500.0 61,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 6,900.0 6,900.0 13,500.0 13,700.0 14,000.0 55,000.0 

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 6,900.0 6,900.0 13,500.0 13,700.0 14,000.0 55,000.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



182 
 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  88,983.8 հազ. դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 88,983.8 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   

Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման և շահագործման համար համայնքը չունի անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և 

համապատասխան ծառայություններ չի մատուցում: Չի գործում միջբնակավայրային ճանապարհների ջրահեռացման համակարգը: Տեղացող 

հորդառատ անձրևների պատճառով ճանապարհներին առաջացել են փոսեր, որոնք խոչընդոտում են տրանսպորտի անխափան երթևեկությանը: 

Ներբնակավայրային փողոցները նույնպես կարիք ունեն լուրջ վերանորոգման ու բարեկարգման:  
 

Ծրագրի նպատակները 

Ստեղծել անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ և ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների 

սպասարկումը, շահագործումը, պահպանումը և համայնքի ողջ տարածքում ապահովել համայնքային ճանապարհների սպասարկման  

բնագավառում օրենքով նախատեսված` համայնքի ղեկավարի սեփական լիազորությունների իրականացումը: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)   

1. Համայնքային ճանապարհների անվտանգ ու անխափան շահագործումն ապահովելու նպատակով, ձեռք բերել անհրաժեշտ քանակի հատուկ 

տեխնիկա` (բազմաֆունկցիոնալ տրակտոր` իր կցորդիչներով (փորող, ամբարձող, տեղանքը հարթեցնող և այլն), ինքնաթափ մեքենա և տրամադրել 

նոր ստեղծվող «Ամասիայի համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին: 

2. Կառուցել տեխնիկական սպասարկման կայանատեղի 1500 քմ մակերեսով: 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

2018թ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ՀՏԶՀ-ի հետ միասին 

կազմակերպել և անցկացնել  

բազմաֆունկցիոնալ 

տրակտորի և ինքնաթափ 

մեքենայի գնման մրցույթը 

            

2. Կնքել պայմանագիր հաղթող 

կազմակերպության  հետ 
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3. Վերահսկել  տեխնիկայի 

ձեռքբերման աշխատանքների 

ընթացքը 

            

4. Համայնքի ավագանու կողմից 

կայացնել որոշում 

հողհատկացման մասին՝ 
տեխնիկական սպասարկման 

կայանատեղի կառուցելու 

համար 

            

5. Իրականացնել և վերահսկել 

տեխնիկական սպասարկման 

կայանատեղի կառուցման 

շինարարական 

աշխատանքները  

            

6. Կայանատեղին հանձնել 

«Ամասիայի համայնքի 

կոմունալ տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի հաշվեկշռին 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 համայնքը կունենա ներհամայնքային և ներբնակավայրային ճանապարհների սպասարկման և շահագործման համար անհրաժեշտ 

ենթակառուցվածք, 

 բարեկարգված ճանապարհների շնորհիվ կնվազի տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերը /ժամանակի, վառելիքի և 

ամորտիզացիոն ծախսերի խնայողություն/, 

 կստեղծվեն 5 մշտական աշխատատեղեր, 

 կբարձրանա համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման մակարդակը, 

 կբարելավվի համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը, 

 բնակչությանը մատչելի գներով կմատուցվեն վճարովի տրանսպորտային ծառայություններ: 
       

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

«Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման ենթակառուցվածքի ստեղծում» ծրագրի իրականացումն 

անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայության  ենթակառուցվածքի ստեղծում» և 

«Համայնքային հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքների ստեղծում և կանգառ-շուկայի կառուցում» ծրագրերի իրականացման հետ:  
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Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/

հ 
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   88,983.7   88,983.7 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր   5,288.5   5,288.5 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե   5,288.5   5,288.5 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ   83,695.3   83,695.3 

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից   83,695.3   83,695.3 

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)   88,983.7   88,983.7 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   0.0   0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   88,983.7   88,983.7 

4. Տնտեսական հարաբերություններ   88,983.7   88,983.7 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
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 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

  88,983.7   88,983.7 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ   0.0   0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

  88,983.7   88,983.7 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում   88,983.7   88,983.7 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                         88,983.7   88,983.7 

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ    88,983.7   88,983.7 

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 8 

Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Ճանապարհային տրանսպորտ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքային հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքների  

ստեղծում և կանգառ-շուկայի կառուցում  
(Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի համայնքապետարան, բնակավայրերի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   46,426.1  հազ. դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 46,426.1  հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
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 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   

Համայնքի բնակավայրերը համայնքի կենտրոնից գտնվում են 5-18 կմ հեռավորության վրա, բայց համայնքում չկան տրանսպորտային երթուղիներ և 

չի գործում հասարակական տրանսպորտը: Գյուղերում չկան կահավորված  ավտոկանգառներ: Չի գործում համայնքի կենտրոնում գտնվող կանգառ-

շուկան: Համայնքի բնակիչները դժվարությամբ են իրացնում իրենց կողմից արտադրված գյուղմթերքը: 

Ծրագրի նպատակները 

1. Ստեղծել համայնքային հասարակական տրանսպորտի անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ՝ ապահովելով դրանց կանոնավոր շահագործումը և 

ներհամայնքային տրանսպորտային երթուղիների շահագործման բնագավառում օրենքով նախատեսված` համայնքի ղեկավարի սեփական 

լիազորությունների իրականացումը: 

2. Բնակավայրերի տարրական և հիմնական դպրոցների սովորողների համար ստեղծել նպաստավոր պայմաններ հարևան բնակավայրերի 

միջնակարգ դպրոցներում ուսումը շարունակելու համար: 

3. Նպաստել համայնքի այլ բնակավայրերի դպրոցականներին՝ օգտվելու համայնքի կենտրոնում գործող նախակրթարան, արվեստի և մարզական 

դպրոցում արտադպրոցական դաստիարակություն ստանալու հնարավորություններից: 

4. Համայնքում գործարար միջավայրի բարելավման ու զարգացման խթանման նպատակով, համայնքի կենտրոնում կենտրոնական ճանապարհի 

վրա կառուցել բազմաֆունկցիոնալ կահավորված կանգառ-շուկա (վաճառասեղաններ, սպասարան, սանհանգույց և այլն) 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)    

1. Բոլոր բնակավայրերում կառուցել մեկական կահավորված կանգառներ` հարակից տարածքների բարեկարգմամբ և արտաքին լուսավորության 

սյուների տեղադրմամբ:  

2. Ձեռք բերել 2 միկրոավտոբուսներ /13 տեղանոց/:  

3. Կառուցել  բազմաֆունկցիոնալ կահավորված կանգառ- շուկա /վաճառասեղաններ, սպասարան, սանհանգույց և այլն/: 

4. Մշակել միջբնակավայրային տրանսպորտային երթուղիները: 

5. Համայնքի ավագանու որոշմամբ սահմանել հասարակական տրանսպորտի սակագները: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

2017թ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1. ՀՏԶՀ-ի հետ միասին 

պատվիրել հասարակական 

տրանսպորտի ձեռքբերման, 

կանգառների և կանգառ-

շուկայի կառուցման 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը 

            

2. ՀՏԶՀ-ի հետ միասին 

կազմակերպել և անցկացնել  

շինարարական 

կազմակերպության 

ընտրության մրցույթը 

            

3. Կնքել պայմանագիր հաղթող 

շին. կազմակերպության  հետ և 

իրականացնել ծրագրով 

նախատեսված աշխատանքները  

            

4. Վերահսկել  գույքի 

ձեռքբերման և շինարարական 

աշխատանքների ընթացքը 

            

5. Մշակել միջբնակավայրային 

տրանսպորտային 

երթուղիները 

            

6. Համայնքի ավագանու 

որոշմամբ սահմանել 

հասարակական 

տրանսպորտի սակագները 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

1. Համայնքի  բնակիչները կապահովվեն կանոնավոր գրաֆիկով աշխատող հասարակական տրանսպորտով  

2. Համայնքի բոլոր բնակավայրերի դպրոցականների համար կստեղծվեն հնարավորություններ համայնքային կենտրոնում գործող արվեստի դպրոցի 

խմբակներում արտադպրոցական դաստիարակություն ստանալու համար 

3. Կահավորված բազմաֆունկցիոնալ կանգառ-շուկայում գյուղացիները կկարողանան իրացնել իրենց կողմից արտադրված էկոլոգիապես մաքուր 

կաթնամթերք, անտառային հատապտուղներ, ազգային թխվածքատեսակներ, ձեռագործ աշխատանքներ և այլ ապրանքատեսակներ: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
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Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման 

ենթակառուցվածքի ստեղծում» և «Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայության  ենթակառուցվածքի ստեղծում» 

ծրագրերի իրականացման հետ։ 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/

հ 
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  46,426.0    46,426.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր  1392.7    1392.7 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե  1392.7    1392.7 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ  45033.3    45033.3 

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից  45033.3    45033.3 

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)  46,426.0    46,426.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  46,426.0    46,426.0 

4. Տնտեսական հարաբերություններ  46,426.0    46,426.0 
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գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

 46,426.0    46,426.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

 46,426.0    46,426.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում  46,426.0    46,426.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                       46,426.0    46,426.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում   46,426.0    46,426.0 

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 9 

Հանգիստ, մշակույթ, կրոն  (ենթաոլորտ՝ Հանգստի և սպորտի ծառայություններ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Նվիրատվություններ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին  

(Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի համայնքապետարան 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 
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Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  800.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2016-20թթ.՝ տարեկան 160.0 հազ. դրամ 
  

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ    Գույքի ձեռքբերում 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

 

Ծրագիր 10 

Սոցիալական պաշտպանություն  (ենթաոլորտ՝ Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին  

(Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի համայնքապետարան, բոլոր ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  9,770.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 1,770.0 հազ. դրամ, 2017-20թթ.՝ տարեկան 2,000.0 հազ. դրամ 
  

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ    Գույքի ձեռքբերում 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

 

Ծրագիր 11 

Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Նախադպրոցական կրթություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Գտաշենի նախակրթարանի շենքի հիմնանորոգում, ջեռուցման համակարգի անցկացում գույքի ապահովում 
(Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի համայնքապետարան, ԳտաշենիԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 
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Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  22,000.0  հազ. դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 22,000.0 հազ. դրամ 
  

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ    Գույքի ձեռքբերում 

 Վերանորոգում     Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Համայնքում նախակրթարան է գործում միայն Ամասիա գյուղում, որտեղ հաճախում են  հիմնականում Ամասիա գյուղի նախադպրոցական տարիքի 

70երեխաներ: 

 Գտաշենի նախակրթարանը շուրջ 25 տարի է ինչ չի շահագործվել: Շենքը գտնվում է քայքայված և անմխիթար վիճակում:  Այն հիմնանորոգելու, 

գույքով ապահովման և ջեռուցման անցկացման դեպքոմ այն կարող է սպասարկել ինչպես Գտաշեն գյուղի, այնպես էլ հարևան բնակավայրերի 

նախադպրոցական տարիքի երեխաներին: Նախակրթարանի վերագործարկարկման արդյունքում նախադպրոցական կրթություն ստանալու 

հնարավորություն կտրվի շորջ 60 երեխայի և կստեղծվի 10-12 նոր աշխատատեղ:  
 

Ծրագրի նպատակները 

Նախակրթարանի շենքի հիմնանորոգման, գույքի ապահովման և ջեռուցման անսկացման շնորհիվ վերագործարկել նախակրթարանը: Համայնքում 

ընդլայնել բնակչությանը մատուցվող  նախադպրոցական կրթության ծառայության ծավալները, նախադպրոցական կրթություն ստանալու 

հնարավորություն ապահովել ինչպես Գտաշեն գյուղի, այնպես էլ հարևան բնակավայրերի նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար: 

Հարևան բնակավայրերի նախադպրոցական տարիքի երեխաների նախակրթարան հաճախումների համար ապահովել փոխադրումների անվտանգ 

պայմաններ: 

Նախակրթարանի գործարկմամբ թեթևացնել նախադպրոցական տարիքի երեխաներ ունեցող ծնողների, հատկապես մայրերի, տարեցների, 

աշխատող, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող կանանց ծանրաբեռնվածությունը՝ կապված երեխաների խնամքի և դաստիարակության հետ, 

 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

 

1. <<Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)>>-ի հետ բանակցությունների վարում, ծրագրի իրականացման համաձայնության 

ձեռքբերում, համապատասխան համաձայնագրի վավերացում: 

2. Ծրագրի կառավարման խմբի ձևավորում, խմբի անդամներին ծրագրային խնդիրներին ծանոթացում, նրանց միջև պարտականությունների 

բաշխում:  

3. Նախակրթարանի շենքի հիմնանորոգման և ջեռուցման  համակարգի անցկացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում, 

ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքի, շինարարության թույլտվության և տեխնիկական պայմանների ապահովում, շահագրգիռ 

կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում /ջրամատակարարում, ջրահեռացում, էլեկտրամատակարարում, հակահրդեհային անվտանգություն և 

այլն/:  
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4. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության ընտրություն, 

համապատասխան պայմանագրի կնքում: 

5. Համայնքից պահանջվող 10 տոկոս ներդրման ապահովում: 

6.  Ծրագրի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան՝ հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման ապահովում, 

ջեռուցման համակարգի և անհրաժեշտ գույքի գնում: 

7. Ծրագրի մոնիտորինգի և տեխնիկական հսկողության իրականացում: 

8. Կոմունիկացոն համակարգերի փորձարկում, շահագործման թույլտվության ձեռքբերում: 

9. <<Գտաշենի նախակրթարան>> ՀՈԱԿ-ի ստեղծում, ծախսերի նախահաշվի և հաստքացուցակի հաստատում, մրցութային կարգով աշխատակազմի 

ձևավորում: 

10. Սաների հավաքագրում, նախակրթարանի գործունեության կազմակերպում, նախակրթարանի բնականոն գործունեության կառավարում: 

11. Հարևան բնակավայրերից երեխաների տեղափոխման կազմակերպում: 

 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2019թ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. <<Հայաստանի տարածքային 

զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)>>-ի 

հետ բանակցությունների վարում, 

ծրագրի իրականացման 

համաձայնության ձեռքբերում, 

համապատասխան համաձայնագրի 

վավերացում: 

            

2. Ծրագրի կառավարման խմբի 

ձևավորում, խմբի անդամներին 

ծրագրային խնդիրներին 

ծանոթացում, նրանց միջև 

պարտականությունների բաշխում:  

            

3. Նախակրթարանի շենքի 

հիմնանորոգման, ջեռուցման  

համակարգի անցկացման 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 
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2. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված կարգով շինարարական 

աշխատանքներն իրականացնող 

կազմակերպության ընտրություն, 

համապատասխան պայմանագրի 

կնքում: 

            

3. Համայնքից պահանջվող 10 տոկոս 

ներդրման ապահովում: 

            

4. Ծրագրի նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերին 

համապատասխան՝ հիմնանորոգման 

աշխատանքների կատարման 

ապահովում, ջեռուցման 

համակարգի և անհրաժեշտ գույքի 

գնում: 

            

5. Ծրագրի մոնիտորինգի և 

տեխնիկական հսկողության 

իրականացում: 

 

            

6. <<Գտաշենի նախակրթարան>> 

ՀՈԱԿ-ի ստեղծում, ծախսերի 

նախահաշվի և հաստքացուցակի 

հաստատում, մրցութային կարգով 

աշխատակազմի ձևավորում: 

 

            

 Սաների հավաքագրում, 

նախակրթարանի գործունեության 

կազմակերպում, նախակրթարանի 

բնականոն գործունեության 

կառավարում: 

 

            

 Հարևան բնակավայրերից 

երեխաների տեղափոխման 

կազմակերպում: 
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 

 Ծրագրի իրականացմամբ նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորություն կտրվի Գտաշեն և հարակից բնակավայրերի շուրջ 60 

երեխաների: Կապահովվի ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթության և 

դաստիարակության ուսումնական ծրագրի պահանջների լիարժեք կատարումը,  

 Կստեղծվի 10-12 նոր աշախատատեղ, 

 կթեթևանա աշխատող, հողագործությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվող ընտանիքների երեխաների խնամքի և դաստիարակության հետ 

կապված ծանրաբեռնվածությունը: 

 կբարձրանա բնակիչների մասնակցության մակարդակը տեղական ինքնակառավարմանը,  

 երեխաները գտնվելով դաստիարակաների և բուժքույրի մշտական հսկողության ներքո,  կնվազեն նրանց հիվանդանալու դեպքերը և նրանց 

բուժման հետ կապված ծնողների ծախսերը: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

Գտաշենի նախակրթարանի շենքի հիմնանորգման և գույքի ապահովման  ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում <<Հայաստանի 

տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)>>-ի, «Համայնքի մանկապարտեզների գործունեության ապահովում և ընդլայնում» ծրագրի և ՀՀ Շիրակի 

մարզպետարանի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    22,000.0  22,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե    2,000.0  2,000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից    20,000  20,000.0 

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       
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5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)    22,000.0  22,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ    0.0  0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ    2,000.0  2,000.0 

9. Կրթություն    22,000.0  22,000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
 Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

   22,000.0  22,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ    22,000.0  22,000.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

   22,000.0  22,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում    22,000.0  22,000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                         16,000.0  16,000.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

   16,000.0  16,000.0 

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                          2.000.0  12.000.0 

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ    4,000.0  4,000.0 

1.2 Պաշարներ       
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1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 12 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն (ենթաոլորտ՝ բնակարանային շինարարություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Ամասիայի թվով 6 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքի և շքամուտքերի վերանորոգում 
(Ծրագրի անվանումը) 

 Ամասիայի համայնքապետարան,ԲԱԽ 
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  42,000.0 հազ. դրամ, այդ թվում 

Տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգում՝2017-2019թթ. պետական բյուջե (հրատապ ծրագիր)՝ 36,000.0, որից՝ 
՝ 

2017թ.-12,000.0 

2018թ.-12,000.0 

2019թ.-12,000.0 

Ընդամենը՝ 36,000.0  

Բակերի բարեկարգում, խաղահրապարակների ստեղծում 

Համայնքի բյուջե՝ 6,000.0 

2017-2019թթ 

Տարեկան 2,000.0 

Ընդամենը՝ 42,000.0 

 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ    Գույքի ձեռքբերում 
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 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Ամասիայ գյուղի  թվով 6 բազմաբնակարան բնակելի շենքեր կառուցվել է 1980-ական թվականներին: Երկար տարիների ընթացքում հորդառատ 

անձրևների և ուժեղ քամիների հետևանքով տանիքի ծածկը դարձել է շահագործման համար ոչ պիտանի: Խիստ անբարեկարգ ու քայքայված 

վիճակում են շենքերի շքամուտքերը: Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առաստաղների սավաղը ամբողջովին թափվել է, տեղացած 

անձրևները թափվում են բնակարանները:  Համայնքապետարանը ֆինանսական միջոցների բացակայության հետևանքով չէր կարողանում 

վերանորոգել այդ շենքերի տանիքը: նախորդ տարիներին ՀՀ պետբյուջեից տրամադրված միջոցներով հնարավոր է եղել միայն 5 բազմաբնակարան 

բնակելի շենքերի տանիքներ: Բացի այդ, անբարեկարգ վիճակում են գտնվում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակեը, բացակայում են 

խաղահրապարակները և պարզագույն խաղերը:  
 

Ծրագրի նպատակները 

Բարելավել Ամասիայի համայնքի թվով 6 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակիչների բնակարանային պայմանները, կանխել տանիքի 

կաթոցները և շենքերի հետագա քայքայումը: Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի բարեկարգման, խաղահրապարակների 

կառուցապատման և պարզ խաղերի տեղադրման շնհորիվ հարմարավետ պայմաններ ստեղծել բնակիչների հանգստի և երեխաների խաղերի 

կազմակերպման համար:  

 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

1. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի հետ պատվիրել և նախապատրաստել թվով 6  բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի 

վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

2. Մարզպետարանի հետ կազմակերպել և անցկացնել  բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման շինարարական 

կազմակերպության ընտրության մրցույթը: 

3. Կազմակերպել և վերահսկել բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման շինարարական աշխատանքների ընթացքը: 

4. Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների և  շքամուտքերի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներին զուգընթաց համայնքի 

բյուջեի միջներով կազմակերպել  և իրականացնել բնակելի շենքերի բակերի բարեկարգման, խաղահրապարակների կառուցապատման և պարզ 

խաղերի տեղադրման աշխատանքներ: 

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը: 

6. Ծրագրի ավարտից հետո պարբերաբար ուսումնասիրել և միջոցներ ներգրավել շենքերի տանիքների պահպանության և ընթացիկ 

վերանորոգումների համար:   
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Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2017-2019թթ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի 

աջակցությամբ Ամասիայի համայնքի 

թվով 6 բազմաբնակարան բնակելի 

շենքերի տանիքների և  

շքամուտքերի վերանորոգման 

շինարարական աշխատանքների 

կատարումը մարզի 2017-2019թթ 

հրատապ լուծում պահանջող 

ծրագրում ընդգրկում 

            

2. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի հետ  

պատվիրել և նախապատրաստել 

Ամասիայի համայնքի թվով 6 

բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

տանիքների և  շքամուտքերի 

վերանորոգման շինարարական 

աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերը 

            

3. Մարզպետարանի հետ  

կազմակերպել և անցկացնել  

Ամասիայի համայնքի թվով 6 

բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

տանիքների և  շքամուտքերի 

վերանորոգման շինարարական 

աշխատանքների շինարարական 

կազմակերպության ընտրության 

մրցույթը 

            

4.  Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. 

կազմակերպության հետ և 

իրականացնել աշխատանքները  
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5. Կազմակերպել և վերահսկել 

Ամասիայի համայնքի թվով 6 

բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

տանիքների և  շքամուտքերի 

վերանորոգման շինարարական 

աշխատանքների ընթացքը 

            

6. Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

տանիքների և  շքամուտքերի 

վերանորոգման շինարարական 

աշխատանքներին զուգընթաց 

համայնքի բյուջեի միջներով 

կազմակերպել  և իրականացնել 

բնակելի շենքերի բակերի 

բարեկարգման, 

խաղահրապարակների 

կառուցապատման և պարզ խաղերի 

տեղադրման աշխատանքներ: 

            

7. Կազմել, քննարկել և ընդունել 

աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
 
Կաբարելավվի Ամասիայի համայնքի թվով 6 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակիչների բնակարանային պայմանները, կկանխվեն կաթոցները 

և շենքերի հետագա քայքայումը: Բնակիչների բնակության համար կապահովվեն հարմարավետ պայմաններ: Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

բակերի բարեկարգման, խաղահրապարակների կառուցապատման և պարզ խաղերի տեղադրման շնհորիվ հարմարավետ պայմաններ կստեղծվեն 

բնակիչների հանգստի և երեխաների խաղերի կազմակերպման համար:  
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   

Ծրագրի իրականացումը կապ չունի այլ ծրագրերի իրականացման հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 

 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 
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2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  14000.0 14000.0 14000.0  42,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր  2000.0 2000.0 2000.0  6000.0 

 - Վարչական բյուջե  2000.0 2000.0 2000.0  6000.0 

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ  12000.0 12000.0 12000.0  36,000.0 

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

 12000.0 12000.0 12000.0  36,000.0 

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 0.0 14000.0 14000.0 14000.0  42,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 2000.0 2000.0 2000.0  6000.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություն 

0.0 14000.0 14000.0 14000.0  42,000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

0.0 14000.0 14000.0 14000.0  42,000.0 
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Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`      0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

0.0 14000.0 14000.0 14000.0  42,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 0.0 14000.0 14000.0 14000.0  42,000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                      0.0 14000.0 14000.0 14000.0  42,000.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  0.0 14000.0 14000.0 14000.0  42,000.0 

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 13 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն (ենթաոլորտ՝ բնակարանային շինարարություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Ամասիա գյուղի անավարտ բազմաբնակարան բնակելի շենքի շինարարություն 
(Ծրագրի անվանումը) 

 Ամասիայի համայնքապետարան,ԲԱԽ 
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  50,000.0 հազ. դրամ, այդ թվում 

Տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգում՝2020 թ. պետական բյուջե (հրատապ ծրագիր)՝ 50,000.0 հազ. Դրամ: 
՝ 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ    Գույքի ձեռքբերում 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
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Ծրագրի հիմնավորումը 

Աղետի գոտու բնակարանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում արտերկրից ժամանած շինարական կազմակերպության կողմից 1991 

թվականին կառուցվել և անավարտ է թողնվել Ամասիա գյուղի  12 բնակարանոց քառահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի շինարարությունը: 

Անավարտ շինությունն ունի 10 տոկոս պատրաստության աստիճան: Կատարված է հիմքի աշխատանքները և կանգնեցված են 1-ին հարկի պատերը:  

Անավարտ շինարարությունը հնարավոր չէ ավարտին հասցնել հանայնքի բյուջեի սահմանափակ միջոցներով: Այն ավատին հասցնելու համար 

անհրաժեշտ է պետության աջակցությունը: 

Բնակելի շենքի կառուցմամբ համայնքի 12 կարիքավոր ընտանիքներ կապահովվեն բնակարանով: Ծրագրի իրականացումը համայնքում 

կդիտարկվի, որպես հանրապետության հյուսային տարածքի բարձրլեռնային բնակավայրի նկատմամբ պետության ուշադրություն և 

հոգատարություն: Այն իր դրական ազդեցությունը կունենա բնակավայրի ամրապնդման և արտագաղթի կանխման գործում:  
 

Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի իրականացմամբ Ամասիայի գյուղի թվով 12 կարիքավոր երիտասարդ ընտանիքներ կապահովվեն բնակարանով: Կբարելավիի նրանց 

սոցիալական և կենցաղային պայմանները:   

 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

1. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աջակցությամբ Ամասիայի անավարտ բազմաբնակարան շենքի շինարարության աշխատանքների կատարումը 

ընդգրկել մարզի 2020թ. հրատապ լուծում պահանջող ծրագրում 

2. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի հետ պատվիրել անավարտ բազմաբնակարան շենքի շինարարության  նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը: 

3. Մարզպետարանի հետ կազմակերպել և անցկացնել  անավարտ բազմաբնակարան շենքի շինարարության շինարարական կազմակերպության 

ընտրության մրցույթը: 

4. Կազմակերպել և վերահսկել անավարտ բազմաբնակարան շենքի շինարարական աշխատանքների ընթացքը: 

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը: 

6. Իրականացնել բնակավայրի բնկարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող  և անօթևանի կարգավիճակում հայտնված 

ընտանիքների հաշվառում: 

7. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի և համայնքի ՏԻՄ-երի մասնակցությամբ և համապատասխան որոշումներով իրականացնել բնակարանների 

բաշխում և բնակարանների բնակեցում: 
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Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 
ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աջակցությամբ Ամասիայի անավարտ բազմաբնակարան շենքի շինարարության աշխատանքների կատարումը ընդգրկել մարզի 2020թ. 

հրատապ լուծում պահանջող ծրագրում 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի հետ պատվիրել անավարտ բազմաբնակարան շենքի շինարարության  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

Մարզպետարանի հետ կազմակերպել և անցկացնել  անավարտ բազմաբնակարան շենքի շինարարության շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը: 

Կազմակերպել և վերահսկել անավարտ բազմաբնակարան շենքի շինարարական աշխատանքների ընթացքը: 

Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը: 

Իրականացնել բնակավայրի բնկարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող  և անօթևանի կարգավիճակում հայտնված ընտանիքների հաշվառում: 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի և համայնքի ՏԻՄ-երի մասնակցությամբ և համապատասխան որոշումներով իրականացնել բնակարանների բաշխում և բնակարանների 

բնակեցում: 

 

 
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2020թ, Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի 

աջակցությամբ Ամասիայի 

անավարտ բազմաբնակարան շենքի 

շինարարության աշխատանքների 

կատարումը ընդգրկել մարզի 2020թ. 

հրատապ լուծում պահանջող 

ծրագրում ընդգրկում: 

            

2. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի հետ  

պատվիրել և նախապատրաստել 

Ամասիայի անավարտ 

բազմաբնակարան շենքի 

շինարարության աշխատանքների 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը: 

            

3. Մարզպետարանի հետ  

կազմակերպել և անցկացնել  

Ամասիայի անավարտ 

բազմաբնակարան շենքի 

շինարարության աշխատանքների 

շինարարական կազմակերպության 

ընտրության մրցույթը 
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4.  Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. 

կազմակերպության հետ և 

իրականացնել աշխատանքները  

            

5. Կազմակերպել և վերահսկել 

Ամասիայի անավարտ 

բազմաբնակարան շենքի 

շինարարության աշխատանքների 

ընթացքը: 

            

7. Կազմել, քննարկել և ընդունել 

աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
 
Կաբարելավվի Ամասիայի համայնքի թվով 6 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակիչների բնակարանային պայմանները, կկանխվեն կաթոցները 

և շենքերի հետագա քայքայումը: Բնակիչների բնակության համար կապահովվեն հարմարավետ պայմաններ: Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

բակերի բարեկարգման, խաղահրապարակների կառուցապատման և պարզ խաղերի տեղադրման շնհորիվ հարմարավետ պայմաններ կստեղծվեն 

բնակիչների հանգստի և երեխաների խաղերի կազմակերպման համար:  
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   

Ծրագրի իրականացումը կապ չունի այլ ծրագրերի իրականացման հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 

 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ     50000.0 50000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       
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3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ     50000.0 50000.0 

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

    50000.0 50000.0 

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)     50000.0 50000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություն 

    50000.0 50000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

    50000.0 50000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`     50000.0 50000.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

    50000.0 50000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում     50000.0 50000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                          50000.0 50000.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում      50000.0 50000.0 

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        
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 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

Ծրագիր 14 

Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Ճանապարհային տրանսպորտ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Ամասիայի հանրակրթական դպրոց տանող մոտ 1 կմ ճանապարհի վերանորոգում  
(Ծրագրի  անվանումը) 

 

Ամասիայի համայնքապետարան 
(Ծրագրի իրականացման համար համայնքի պատասխանատու ստորաբաժանումը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  8000.0 հազ.  դրամ 

  
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը    

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Ամասիայի դպրոց տանող կենտրոնական փողոցը, որի  երկարությունը 970 մետր  է, մինչև 190-ական թվականները ունեցել է ասֆալտբետոնե 

ծածկույթ: Անցած տարիներին համայնքի բյուջեի և ներգրավված այլ ֆինանսական միջոցների հաշվին կատարվել են փոսային ընթացիկ 

նորոգումներ, սակայն կատարված աշխատանքները կրել են ժամանակավոր բնույթ: Տեղացած հորդառատ անձրևներից ճանապարհի առանձին 

հատվածներ դարձել են անանցանելի, առաջացել են խոր փոսեր՝ ստեղծելով դժվարություններ և անհարմարություններ ինչպես տրանսպորտային 
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միջոցների այնպես էլ բնակչության և հատկապես դպրոց հաճախող երեխաների համար: Ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները 

հնարավոր է իրականացնել պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ կատարելու միջոցով, քանի որ այն համայնքի բյուջեի ֆինանսական 

սահմանափակ միջոցներով հնարավոր չէ իրականացնել: 

 

Ծրագրի  նպատակները   

Ամասիայի հանրակրթական դպրոց տանող կենտրոնական փողոցը դարձնել բարեկարգ, վերացնել ջրափոսերը և դարձնել հարմարավետ  

հետիոտների, տրանսպորտային միջոցների և հատկապես դպրոց հաճախող երեխաների երթևեկության համար: 

 Ծրագրի  միջոցառումները (խնդիրները) 

1. Մինչև 2018 թվականի մարտի 1-ը նախապատրաստել Կենտրոնական փողոցի փոսային նորոգման աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերը: 

2. Մինչև 2018 թվականի մայիսի 1-ը կազմակերպել փողոցի փոսային նորոգումների  աշխատանքների շինարարական կազմակերպության 

ընտրության մրցույթը և կնքել պայմանագիր հաղթող շինարարական կազմակերպության հետ: 

3. Մինչև 2018 թվականի դեկեմբերի 1-ը իրականացնել և ավարտել փողոցի փոսային նորոգման և ասֆալտապատման աշխատանքները:    

Ծրագրի  իրականացման  ժամանակացույցը 
Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

2018թ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Պատվիրել համայնքի 

Կենտրոնական փողոցի 

փոսային նորոգումների  

աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթերը 

            

2. Կազմակերպել  փողոցի 

վերանորգման  

աշխատանքների 

շինարարական 

կազմակերպության 

ընտրության մրցույթը 

            

3.  Կնքել պայմանագիր հաղթող 

շին. կազմակերպության  հետ 

և իրականացնել 

աշխատանքները  
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4. Կազմակերպել և վերահսկել 

շինարարական 

աշխատանքների ընթացքը 

            

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել 

աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտը 

            

 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները     

  

Ամասիայի դպրոց ըանող կենտրոնական փողոցը անցանելի է հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր 

եղանակներին:
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   

 

Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման. շահագործման 

ենթակառուցվածքի ստեղծում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

 Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 
Ընդամ

ենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   8000.0   8000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ   8000.0   8000.0 

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ   8000.0   8000.0 
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 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)   8000.0   8000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   8000.0   8000.0 

4. Տնտեսական հարաբերություններ   8000.0   8000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

  8000.0   8000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

  8000.0   8000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում   8000.0   8000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                        8000.0   8000.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

  8000.0   8000.0 

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
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 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

 

Ծրագիր 15 

Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Ճանապարհային տրանսպորտ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Ամասիա համայնքի բոլոր բնակավայրերի ներբնակարանային ճանապարհների վերանորոգում  
(Ծրագրի անվանումը)  

Ամասիայի համայնքապետարան, բնակավարերի ԲԱԽ-եր 
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  18, 000.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 4500.0 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 4500.0 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 4500.0 հազ. դրամ, 2020 թ. 

4500.0 հազ. դրամ: 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում    Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում     Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Ամասիա համայնքի կազմում գտնվող բոլոր բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների հիմնական մասը  հորդառատ անձրևներից և 

սելավներից դարձել է անանցանելի տրանսպորտային միջոցների և բնակչության համար:  

Համայնքի բնակավայրերի ներբնակավայրային ճանապարհների հիմնական մասը չունեն ասֆալտե ծածկույթ, հողից են կամ հանքակոպճից: 

Ֆինանսական միջոցների բացակայությամբ պայմանավորված հնարավոր չէ ներկամայնքային ճանապարհները ասֆատապատել և բարեկարգել, 

իսկ ամենամյա փոսային նորուգումները ինչ որ չափով հնարավորություն են տալիս ճանապարհները դարձնել անցանելի և ապահովել 

տրանցպորտային միջոցների երթևեկությունը: Համայնքի բնակավայրերում առկա ավտոմեքենաները, որոնք մշտապես երթևեկում են 
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ներբնակավայրային անբարեկարգ փողոցներով, ժամանակի ընթացքում շարքից դուրս են գալիս և դառնում շահագործման համար ոչ պիտանի: 

Անբարեկարգ փողոցները ստեղծում են լրացուցիչ դժվարություններ ու անհարմարություններ նաև հետիոտների համար: 

Համայնքի բնակավայրերի փողոցների փոսային նորոգման և հարթեցման աշխատանքների կատարման համար նախատեսվում է 2017-2020թթ. 

յուրաքանչյուր բնակավայրի տարեկան հատկացնել 500 հազ. դրամ, ընդամենը տարեկան՝ 4500.0 հազ. դրամ: 
 

Ծրագրի նպատակները 

 

Համայնքի բնակավայրերի ներբնակավայրային փողոցների ջրափոսերի վերացման և հարդարման  միջոցով դրանք դարձնել անցանելի ու 

հարմարավետ պայմաններ ստեղծել հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար:  
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

1. Ոսումնասիրել և հաշվառել համայնքի բոլոր բնակավայրերի ներբնակավայրային փողոցները, կազմել փողոցների դժվարանցանելի 

տեղամասերի սխեմաներ և վերանորոգման աշխատանքների ժամանակացույցեր: 

2. Ներբնակավայրային փողոցների վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնել ամեն տարի:  

3. Յուրաքանչյուր տարի կազմել փողոցների վերանորոգման աշխատանքների թերությունների ակտ և նախագծա-նախհաշվային փաստաթղթեր: 

4. Փողոցների վերանորոգման համար ֆինանսական միջոցների հատկացումը կատարել ելնելով առկա իրավիճակից: 

5. Փողոցների վերանորոգման համար կնքել պայմանագրեր համապատասխամ տեխնիկա ունեցող  մասնավոր ընկերությունների կամ անհատ 

անձանց հետ։ 

6. Կազմակերպել ճանապարհի  նորոգման աշխատանքները և վերահսկել ընթացքը: 

7.  Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը:  
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը 

/ գործողությունները 

2016-20020թթ. Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Ոսումնասիրել և հաշվառել 

համայնքի բոլոր բնակավայրերի 

ներբնակավայրային փողոցները, 

կազմել փողոցների 

դժվարանցանելի տեղամասերի 

սխեմաներ և վերանորոգման 

աշխատանքների 

ժամանակացույցեր: 
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2. Յուրաքանչյուր տարի կազմել 

փողոցների վերանորոգման 

աշխատանքների թերությունների 

ակտ և նախագծա-նախհաշվային 

փաստաթղթեր: 

            

3. Փողոցների վերանորոգման 

համար կնքել պայմանագրեր 

համապատասխամ տեխնիկա 

ունեցող  մասնավոր 

ընկերությունների կամ անհատ 

անձանց հետ։ 

            

4. Կազմակերպել ճանապարհի  

նորոգման աշխատանքները և 

վերահսկել ընթացքը:   

            

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել 

աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտը 

            

 
 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
 

Ծրագրի իրականացմամբ կվերացվեն Համայնքի բոլոր բնակավայրերի ներբնակավայրային փողոցների ջրափոսերի, փողոցների բարեկարգման և 

հարդարման միջոցով անցանելի ու հարմարավետ պայմաններ կստեղծվեն հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար:  

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

 

Ծրագիրը կապված է համայնքի բնակավայրերում ճանապարհային տրանսպորտի ենթաոլորտում իրականացվող այլ ծրագրերի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/

հ 
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 0.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 18000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 0.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 18000.0 
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 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե 0.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 18000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 
Ընդամե

նը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 0.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 18000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 2500.0 2500.0 2500.0 2500.0 10000.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 8000.0 

4. Տնտեսական հարաբերություններ       
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 
Ընդամե

նը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

0.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 18000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 18000.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ       
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ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում       

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

      

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 16 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն  (ենթաոլորտ`Ջրամատակարարում) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Ամասիա, Բանդիվան, Բյուրակն, Գտաշեն, Հովտուն, Ողջի գյուղական բնակավայրերի փողոցների լուսավորության ցանցերի ընդլայնում 
 (Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի, Բանդիվանի, Բյուրակնի, Գտաշենի, Հովտունի, Ողջիի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  9,000.0 հազար դրամ, այդ թվում 2018թ.՝  9,000.0 հազ. դրամ,  
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   
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Համայնքի Ամասիա, Բանդիվան, Բյուրակն, Գտաշեն, Հովտուն, Ողջի բնակավայրերի ոչ բոլոր փողոցներում են անցկացված լուսավորության 

ցանցեր: Գիշերային ժամերին բնակչությունը դժվարություներ առաջանում բնակրության տեղաշարժի ժամանակ: Եղել են դեպքեր, երբ բնակիչները 

ենթարկվել են թափառող շների հարձակմանը: Ծրագրով նախատեսվում է Ամասիա, Բանդիվան, Բյուրակն, Գտաշեն, Հովտուն, Ողջի 

բնակավայրերերում ընդլայնել փողոցների լուսավորության ցանցերը, տեղադրելով 20-30 լուսարձակներ: 

  
  
Ծրագրի նպատակները   

Հարմարավետ և անվտանգ պայմաններ ապահովել բնակչության գիշերային ժամերի տեղաշարժի համար:   
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  
  

1. Բնակավայրերի փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցերի առկ վիճակի ուսումնասիրություն, թերությունների ակտերի կազմում: 

2. Բնակավայրերի փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցերի ընդլայնման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի 

նախապատրաստում 

2. Բնակավայրերի փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցերի ընդլայնման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  

3. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում և հաստատում 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2017-2018թթ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Նախապատրաստել ջրագծերի 

ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների նախահաշվային 

փաստաթղթերը 

            

2. Իրականացնել և վերահսկել 

ջրամատակարարման  

ներբնակավայրային համակարգերի 

ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքները 

            

3. Կազմել, քննարկել և ընդունել 

ջրամատակարարման  

ներբնակավայրային համակարգերի 

ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտերը 
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 2018թ. ընթացքում կընդլանվեն Ամասիա, Բանդիվան, Բյուրակն, Գտաշեն, Հովտուն, Ողջի բնակավայրերի լուսվորության ցանցերը: Ըստ 

նախնական հաշվարկների յուրաքանյուր համայնքում կտեղադրվեն 25-30 նոր լուսարձակներ, կվերանորոգվեն առկա ցանցերը: 

 Հարմարավետ և անվտանգ պայմաններ կապահովվեն բնակչության գիշերային ժամերի տեղաշարժի համար: 

 

  Կապը այլ ծրագրերի հետ 

Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Բնակավայրերի փողոցների  վերանորոգում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

 

 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 0.0  9000.0   9000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 0.0  9000.0   9000.0 

 - Վարչական բյուջե 0.0  5000.0   5000.0 

 - Ֆոնդային բյուջե 0.0  4000.0   4000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       
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9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 0.0  9000.0   9000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0  5000.0   5000.0 

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություն 

0.0  5000.0   5000.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0  4000.0   4000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

0.0  9000.0   9000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 0.0  9000.0   9000.0 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                                                                                        

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում                                                                           0.0  9000.0   9000.0 

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ       

 - Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-ին       

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Ծրագիր 17 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն  (ենթաոլորտ`Ջրամատակարարում) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Ամասիա /Հայասա թաղամաս/, Արեգնադեմ, Բյուրակն, Գտաշեն, Հովտուն, Ողջի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման 

համակարգերի 

 ընթացիկ նորոգում, ցանցերի ընդլայնում 
 (Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի, Արեգնադեմի, Բյուրակնի, Գտաշենի, Հովտունի, Ողջիի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  12,000.0 հազար դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 6,000.0 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 6,000.0 հազ. դրամ,  
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   

Համայնքի Ամասիա /Հայասա թաղամաս/, Արեգնադեմ, Բյուրակն, Գտաշեն, Հովտուն, Ողջի բնակավայրերի խմելու ջրի ջրամատակարարման 

ներբնակավայրային համակարգերը, կարգավորիչ ջրամբարներն ու փականները ունեն ընթացիկ նորոգման կարիք: Ներքին ցանցերի մաշվածության 

պատճառով մեծ են ջրի կորուստները, իսկ Ամասիայի Հայասա թաղղամասը չունի ջրամատակարարման ներքին ցանց: Ծրագրով նախատեսվում է 

Ամասիա /Հայասա թաղամաս/, Արեգնադեմ, Բյուրակն, Գտաշեն, Հովտուն, Ողջի բնակավայրերի խմելու ջրի ջրամատակարարման 

ներբնակավայրային համակարգերի վերանորոգման և արդիականացման համար 2017-2018 թթ. յուրաքանչյուր բնակավայրին հատկացնել 2.0 մլն. 

դրամ:  

  
  
Ծրագրի նպատակները   

Բարձրացնել համայնքի բնակչությանը խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մակարդակը, բնակավայրերի բնակչությանը 

ապահովել շուրջօրյա ջրամատակարարում::  
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  
  

1. Ներքին ջրագծերի  տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն, թերությունների ակտի կազմում: 

2.Ներքին ջրագծերի  ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում 
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2. Ջրամատակարարման ներբնակավայրային համակարգերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  

3. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում և հաստատում 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2017-2018թթ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Նախապատրաստել ջրագծերի 

ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների նախահաշվային 

փաստաթղթերը 

            

2. Իրականացնել և վերահսկել 

ջրամատակարարման  

ներբնակավայրային համակարգերի 

ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքները 

            

3. Կազմել, քննարկել և ընդունել 

ջրամատակարարման  

ներբնակավայրային համակարգերի 

ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտերը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 2017-18թթ. ընթացքում համայնքում կվերանորոգվեն ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներբնակավայրային համակարգերի վթարային 

հատվածները, Ամասիայի Հայասա թաղամասում կանցկացվեն նոր ջրատարներ:  

 Ջրամատակարարման ներբնակավայրային համակարգերում կքչանան վթարային հատվածները և բնակավայրերի բնակիչները կունենան 

անխափան ջրամատակարարում: 

Կապը այլ ծրագրերի հետ 

Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքի խմելու ջրի արտաքին ջրագծերի վերանորոգում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 



220 
 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 0.0 6000.0 6000.0   12000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 0.0 6000.0 6000.0   12000.0 

 - Վարչական բյուջե 0.0 6000.0 6000.0   12000.0 

 - Ֆոնդային բյուջե 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 0.0 6000.0 6000.0   12000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 6000.0 6000.0   12000.0 

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություն 

0.0 6000.0 6000.0   12000.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

0.0 6000.0 6000.0   12000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 0.0 6000.0 6000.0   12000.0 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                                                                                        
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1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում                                                                           0.0 6000.0 6000.0   12000.0 

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ       

 - Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-ին       

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

Ծրագիր 18 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն  (ենթաոլորտ`կոյուղացում) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Ամասիա գյուղի կոյուղու ցանցի վերանորոգում, ընդլայնում 
 (Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի ԲԱԽ-ի 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

  
 

 
 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  9,000.0 հազար դրամ, այդ թվում 2018թ.՝ 2,000.0 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 7,000.0 հազ. դրամ, որից 5,000.0 հազ դրամը 

նախատենվում է ներդնել <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի կողմից: 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   
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Համայնքի բնակավայրերից կոյուղու ցանց ունի միայն Ամասիա գյուղը:  Ցանցի կեղտաջրերի հեռացման խողովակաշարերտ կարգավորիչ 

դիտահորերը ունեն ընթացիկ նորոգման կարիք: Ցանցի քայքայվածության պատճառով հաճախակի դարձած վթարները հակասանիտարական 

վիճակ են ստեղծում համայնքում: Շատ դեպքերում կեղտաջրերը լցվում են բազմաբնակարան բնակելի շենքերի նկուղներ և տարափոխիկ 

հիվանդությունների բռնկման վտանգ առաջացնում: Բացի այդ առանձին թաղամասեր ապահովված չեն կոյուղու ցանցով: 

Ներքին ցանցերի մաշվածության պատճառով մեծ են ջրի կորուստները, իսկ Ամասիայի Հայասա  

  
  
Ծրագրի նպատակները   

Կոյուղու ցանցի վերանորոգման և ցանցի ընդլայնման միջոցով բնակավայրում ապահովել պատշաճ սանիտարական մաքրություն, կանխել 

տարափոխիկ հիվանդությունների բռնկման վտանգը, բարելավել բնակչությանը սոցիալ-կենցաղային պայմանները:  
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  
  

1. Ներքին ցանցի  տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն, թերությունների ակտի կազմում: 

2.. Ցանցի  ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում: 

2. Ջրամատակարարման ներբնակավայրային համակարգերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում:  

3. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում և հաստատում: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2017-2018թթ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Նախապատրաստել ջրագծերի 

ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների նախահաշվային 

փաստաթղթերը 

            

2. Իրականացնել և վերահսկել 

ջրամատակարարման  

ներբնակավայրային համակարգերի 

ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքները 
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3. Կազմել, քննարկել և ընդունել 

ջրամատակարարման  

ներբնակավայրային համակարգերի 

ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտերը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

Կոյուղու ցանցի վերանորոգման և ցանցի ընդլայնման միջոցով բնակավայրում կապահովվի պատշաճ սանիտարական մաքրություն, կկանխվեն 

տարափոխիկ հիվանդությունների բռնկման վտանգը, կբարելավվի բնակչությանը սոցիալ-կենցաղային պայմանները:  

Կապը այլ ծրագրերի հետ 

Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքի խմելու ջրի արտաքին ջրագծերի վերանորոգում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   2000.0 7000.0  9000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր   2000.0 2000.0  4000.0 

 - Վարչական բյուջե   2000.0 2000.0  4000.0 

 - Ֆոնդային բյուջե   0.0 0.0 0.0 0.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       
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7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ    5000.0  5000.0 

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)   2000.0 7000.0  9000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   2000.0 2000.0  4000.0 

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություն 

  2000.0 2000.0  4000.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

  2000.0 7000.0  9000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`   2000.0 7000.0  9000.0 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                                                                                        

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում                                                                             2000.0 7000.0  9000.0 

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ       

 - Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-ին       

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

      

 

Ծրագիր 19 
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Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Վառելիք և էներգետիկա) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Արեգնադեմ, Գտաշեն, Բյուրակն, Հովտուն բնակավայրերում գազամատակարարման ներբնակավայրային համակարգի անցկացում 
(Ծրագրի անվանումը) 

 

Արեգնադեմի, Գտաշենի, Բյուրակնի, Հովտունի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   132,000.0 հազար  դրամ,  

Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել մինչև 2020 թվականը, ծրագրի ընդհանուր արժեքից 120.0 մլն դրամը նախատեսվում է ներդնել 

<<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ-ի կողմից, իսկ ծրագրի ընդհանուր արժոքի 10 տոկոսը, գումարով 12.0 մլն դրամ համայնքի կողմից:  

 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում      Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 

 

 

 

Ծրագիր 20 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 
(Ոլորտի անվանումը) 

Ամասիայի  համայնքապետարանի շենքի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի անցկացում, գույքի  նորացում:  
(Ծրագրի անվանումը) 

Մարցի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի  ընդհանուր  արժեքը՝   8,000.0 հազար  դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 8,000.0 հազ. դրամ, որից  

3,000.0 հազ. դրամը ապահովել համայնքի բյուջեից, իսկ 5,000.0 հազ. դրամը՝ ԱՄՆ ՄԶԳ (ՀՏԶՀ)-ից 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
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Ծրագրի հիմնավորումը 

Ամասիայի համայնքապետարանի շենքը վերանորոգման կարիք ունի, անհրաժեշտ է կատարել ընթացիկ վերանորոգման աշխատաններ: Տեղադրել 

եվրոստան տիպի դռներ և պատուհաններ, անցկացնել ջեռուցման համակարգ, նորացնել գույքը:  Սույն ծրագիրը նախատեսվում է ներկայացվել 

Շիրակի մարզպետարան` «Մարզերի Համաչափ Զարգացում» ծրագրի շրջանակներում մարզում իրականացվող ծրագրերի ցանկում ընդգրկելու 

համար:   

Ծրագրի նպատակները 

Բարելավել  համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային պայմանները և բնակչության սպասարկման համար ստեղծել հարմարավետ 

պայմաններ:  

  
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

 

1. Համայնքապետարանի շենքի  տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն, թերությունների ակտի կազմում: 

2. Վերանորոգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում: 

3. Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում:  

4.Ջեռուցման համակարգի տեղադրում: 

5. Անհրաժեշտ գրասենյակային գույքի ձեռքբերում: 

6. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում և հաստատում: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

2017թ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Շիրակի մարզպետարանի հետ 

պատվիրել և 

նախապատրաստել  

համայնքապետարանի շենքի 

վերանորոգման, ջեռուցման 

հակարգի անցկացման  

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը 
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2. Շիրակի մարզպետարանի   

հետ անցկացնել 

համայնքապետարանի շենքի 

վերանորոգման, ջեռուցման 

հակարգի անցկացման  

շինարարական 

կազմակերպության 

ընտրության մրցույթը 

            

3 Կնքել պայմանագիր  

մրցույթում հաղթող շին. 

կազմակերպության հետ 

            

4. Վերահսկել  նորոգման  

շինարարական 

աշխատանքները 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները 

Գյուղը կունենա հարմարավետ և կահավորված բուժկետ, ինչպես նաև միջոցառումների համար կահավորված և բարեկարգված հանդիսությունների 

սրահ: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

Ծրագրի իրականացումը կապի մեջ է գտնվում «Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների 

մատուցում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 

 
Համայնքապետարանի շենքի վերանորոգում, 

ջեռուցման համակարգի անցկացում, գույքի  

նորացում:  

Ամասիայի ԲԱԽ Համայնքի բյուջե՝ 

                    2018թ. –3,000.0 

       ԱՄՆ ՄԶԳ (ՀՏԶՀ)- 5,000.0 

Ընդամենը՝  8,000.0 

 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/

հ 
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  8,000.0    8,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր  3,000.0    3,000.0 
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 - Վարչականբյուջե       

 - Ֆոնդայինբյուջե  3,000.0    3,000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ  5,000.0    5,000.0 

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից  5,000.0    5,000.0 

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)  8,000.0    8,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  3,000.0    3,000.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  8,000.0    8,000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդթվում` 

 8,000.0    8,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐԻԳԾՈՎԾԱԽՍ

ԵՐ, այդթվում` 

 8,000.0    8,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում  8,000.0    8,000.0 
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 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                       8,000.0    8,000.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

 4,000.0    4,000.0 

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                        4,000.0    4,000.0 

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ   2,000.0    2,000.0 

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ  2,000.0    2,000.0 

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

Ծրագիր 21 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն   

(ենթաոլորտ` կոմունալ ենթակառուցվածքներ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Ամասիայի, Արեգնադեմի, Մեղրաշատի գերեզմանատների և Մեղրաշատի Հայրենակա Մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակի 

հուշարձանի տարածքների ցանկապատում, բարեկարգում  
 (Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի, Արեգնադեմի, Մեղրաշատի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  11,000.0 հազար դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 2,000.0 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 1,000.0 հազ. դրամ, 2020թ.՝ 8,000.0 հազ. դրամ,  

Այդ թվում՝ Ամասիայի գերեզմանատուն՝ 2020թ.-4 մլն .դրամ 

Արեգնադեմի գերեզմանատուն՝ 2018թ.-1 մլն .դրամ 

Մեղրաշատի գերեզմանատուն՝ 2020թ.-4 մլն .դրամ 

Մեղրաշատի Հայրենակա Մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակի հուշարձան – 2017թ.-2մլն. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
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 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   

Ամասիայի, Արեգնադեմի, Մեղրաշատի գերեզմանատները և Մեղրաշատի Հայրենակա Մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակի 

հուշարձանի տարածքները ցանկապատված չեն, որի պայմաններում հնարավոր չէ ապահովել հատուկ պահպանվող տարածքների 

պահպանությունն ու սանիտարական պատշաճ մաքրությունը: Անասունները անարգել մուտք են գործում հատուկ պահպանվող 

տարածքներ և ստողծում անբարեկարգ իրավիճակ:   
  
Ծրագրի նպատակները   

Ամասիայի, Արեգնադեմի, Մեղրաշատի գերեզմանատների և Մեղրաշատի Հայրենակա Մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակի 

հուշարձանի տարածքների ցանկապատման միջոցով ապահովել հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանությունն ու 

մաքրությունը: 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  
  

1.Գերզմանատների և Մեղրաշատի Հայրենակա Մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակի հուշարձանի տարածքների ցանկապատման 
աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում: 

2. Ցանկապատման և բարեկարգման շխատանքների իրականացում և վերահսկում  

3. Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում և հաստատում 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2017, 2018, 2020թթ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Նախապատրաստել 

գերեզմանատների և Մեղրաշատի 

Հայրենակա Մեծ պատերազմում 

զոհվածների հիշատակի 

հուշարձանի տարածքների 

ցանկապատման աշխատանքների 

նախահաշվային փաստաթղթերը 
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2. Իրականացնել և վերահսկել 

գերեզմանատների և Մեղրաշատի 

Հայրենակա Մեծ պատերազմում 

զոհվածների հիշատակի 

հուշարձանի տարածքների 

ցանկապատման աշխատանքները 

            

3. Կազմել, քննարկել և ընդունել 

գերեզմանատների և Մեղրաշատի 

Հայրենակա Մեծ պատերազմում 

զոհվածների հիշատակի 

հուշարձանի տարածքների 

ցանկապատման աշխատանքների 

կատարման ավարտական ակտերը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 2017-18թթ. ընթացքում համայնքում կվերանորոգվեն ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներբնակավայրային համակարգերի վթարային 

հատվածները, Ամասիայի Հայասա թաղամասում կանցկացվեն նոր ջրատարներ:  

 Ջրամատակարարման ներբնակավայրային համակարգերում կքչանան վթարային հատվածները և բնակավայրերի բնակիչները կունենան 

անխափան ջրամատակարարում: 

Կապը այլ ծրագրերի հետ 

Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքի խմելու ջրի արտաքին ջրագծերի վերանորոգում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 0.0 2000.0 1000.0  8,000.0 11,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 0.0 2000.0 1000.0  8,000.0 11,000.0 

 - Վարչական բյուջե 0.0      

 - Ֆոնդային բյուջե 0.0 2000.0 1000.0  8,000.0 11,000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       
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 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 0.0 2000.0 1000.0  8,000.0 11,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0      

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություն 

0.0      

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 2000.0 1000.0  8,000.0 11,000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

0.0 2000.0 1000.0  8,000.0 11,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 0.0 2000.0 1000.0  8,000.0 11,000.0 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                                                                                        

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում                                                                           0.0 2000.0 1000.0  8,000.0 11,000.0 

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ       

 - Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-ին       

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       
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1.7 Այլ ծախսեր       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

Ծրագիր 22 

 
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 

 (Ոլորտի անվանումը) 

Արեգնադեմ գյուղի վաչական շենքի հիմնանորոգում և անհրաժեշտ գույքով ապահովում 
Ծրագրի անվանումը) 

Արեգնադեմի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

                

Ծրագրի  ընդհանուր  արժեքը՝  7,000.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2018թ.՝ 7,000.0 հազ. Դրամ, որից 2,000.0 հազ. դրամը նախատեսվում է ներդնել 

համայնքի բյուջեից, իսկ 5,000.0 հազ. դրամը       ԱՄՆ ՄԶԳ (ՀՏԶՀ)-ից: 

 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Արեգնադեմ գյուղի վարչական շենքը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում: Այն վերանորոգելու և անհրաժե՛տ գույքով համալրելու դեպքում կարող է 

օգտագործվել որպես համայնքային կենտրոն, որտեղ կարող են տեղակայվել բնակավայրի վարչական ներկայացուցչությունը և համայնքային 

կենտրոնը: Այս ծրագիրը նախատեսվում է ներկայացնել Շիրակի մարզպետարան` ընդգրկելու ԱՄՆ ՄԶԳ (ՀՏԶՀ) ծրագրում:    

Ծրագրի  նպատակները  

Հիմնանորոգել Արեգնադեմ գյուղի վարչական շենքը և այն օգտագործել որպես վարչական ներկայացուցչի նստավայր և համայնքային կենտրոն: 

  
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
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1. Նախապատրաստել վարչական շենքի նորոգման  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

2. Անցկացնել շենքի նորոգման շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը: 

3. Կնքել պայմանագիր  մրցույթում հաղթող շին.կազմակերպության հետ: 

4. Կազմակերպել և վերահսկել  շենքի նորոգման  շինարարական աշխատանքները: 

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական  

    ակտը։ 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

2018թ. Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Նախապատրաստել 

վարչական շենքի նորոգման  

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը: 

            

2. Անցկացնել շենքի նորոգման 

շինարարական 

կազմակերպության 

ընտրության մրցույթը: 

            

3. Կնքել պայմանագիր  

մրցույթում հաղթող շին. 

կազմակերպության հետ 

            

4. Կազմակերպել և վերահսկել  

շենքի նորոգման  

շինարարական 

աշխատանքները: 

            

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել 

վերանորոգման 

աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտը 

            

 

Ծրագրի  ակնկալվող  արդյունքները 

 Արեգնադե գյուղը կունենա բնակչության համար հարմարավետ սպասարկման համայնքային կենտրոն: 

 Գյուղում կբարելավվի բնակչության սպասարկման որակը, կստեղծվեն հարմարավետ պայմաններ միջոցառումների կազմակերպման և ՏԻՄ-երի 

կողմից մատուցվող ծառայությունների մակարդակի բարձրացման համար: 
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Կապը այլ ծրագրերի հետ 

Ծրագրի իրականացումն կապի մեջ է գտնվում «Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների 

մատուցում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

Հ/h Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)   7,000.0   7,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   2,000.0   2,000.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       

 

Հ

հ 
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆ Ը ԾՐԱԳՐԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   7,000.0   7,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր   2,000.0   2,000.0 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ   5,000.0   5,000.0 

 - Պետական բյուջեից  այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթեր իթողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       
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գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

Այդ թվում` 

  7,000.0   7,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

  7,000.0   7,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում   7,000.0   7,000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                        7,000.0   7,000.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

  7,000.0   7,000.0 

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

Ծրագիր 23 

 
Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Միջնակարգ  ընդհանուր կրթություն) 

(Ոլորտի անվանումը) 

Արեգնադեմ գյուղի հանրակրթական դպրոցի շենքի կառուցում 
(Ծրագրի  անվանումը) 

Արեգնադեմ գյուղի ԲԱԽ 
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(Ծրագրի իրականացման համար համայնքի պատասխանատու ստորաբաժանումը           

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  100,000.0  հազ. դրամ , այդ թվում 2018թ.՝ 80,000.0 հազ. դրամ                                 
  
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը   

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը                                                                                                                                                

Արեգնադեմ գյուղի  միջնակարգ  դպրոցը  տեղակայված է հարմարեցված շենքում, որտեղ տարրական հարմարություններ չկան ինչպես 

դասընթացների կազմակերպման, այնպես էլ աշակերտների ֆիզիկական ու մշակութային դաստիարակության  համար:  

 

Ծրագրի  նպատակները 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարելավվի դպրոցականների կրթության պայմանները, կկառուցվի ժամանակակից դպրոց՝ մարզադահլիճով, 

հանդիսությունների սրահով մարզհրապարակով, կապահովվի համապատասխան  գույքով:   
 

Ծրագրի  միջոցառումները (խնդիրները) 

1. ՀՀ Շիակի մարզպետարանի կողմից ծրագիրը ՀՀ պետական բյուջեի ՄԺԾԾ-ում ընդգրկում: 

2. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի միջոցով պատվիրել  նոր դպրոցի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

2. Անցկացնել դպրոցի կառուցման շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը: 

3. Կնքել պայմանագիր  մրցույթում հաղթող շին.կազմակերպության հետ: 

4. Կազմակերպել և վերահսկել  նոր դպրոցի կառուցման  շինարարական աշխատանքները: 

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական  

    ակտը։ 

6. Դպրոցն ապահովել անհրաժեշտ գույքով ր հանդերձանքով: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Ð/

Ñ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

Ամիսներ,  2017թ. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

1. Ձեռք բերել համաձայնություն 

ծրագիրը 2018թ.  Պետ. բյուջեի 

ՄՇԾԾ-ում ընդգրկելու համար 
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    Ամիսներ , 2018թ.     

Մարզպետարանի հետ միասին 

պատվիրել  ծրագրի նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերը 

            

2. Մարզպետարանի հետ միասին 

կազմակերպել դպրոցի 

կառուցման շինարարական 

կազմակերպության ընտրության 

մրցույթը 

            

3. Աշխատանքների  իրականացում             

4. Աշխատանքների  վերահսկում             
 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 2018 թվականին Արեգնադեմ գյուղում կգործի ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան դպրոցը՝ մարզադահլիճով, 

հանդիսությունների ստահով, մարզհրապարակով, ջեռուցման համակարգով, դպրոցահասակ  երեխաները ուսումը կշարունակեն 

վերանորոգված, լուսավոր և հագեցած ժամանակակից գույքով դասարաններում: 

 Կբարելավվի  դպրոց հաճախող երեխաների և այնտեղ աշխատող աշխատակիցների կրթական և աշխատանքային պայմանները, 

հնարավորություն կստեղծվի դպրոցում բացել դպրոցահեն նախակրթարան: 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   

Ծրագրի իրականացումը կապ չունի այլ ծրագրերի հետ: 

 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/

հ 
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   100,000.0   100,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ   100,000.0   100,000.0 

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
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 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ   100,000.0   100,000.0 

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 
201

7 
2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)   100,000.0   100,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ      0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

9. Կրթություն   100,000.0   100,000.0 
 

 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 
201

7 
2018 

2019 
2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

  100,000.0   100,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ      0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

  100,000.0   100,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում   100,000.0   100,000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                        100,000.0   100,000.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում    100,000.0   100,000.0 

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        
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 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

 

Ծրագիր 24 

 
Հանգիստ, մշակույթ, տուրիզմ և կրոն (ենթաոլորտ՝ Հանգստի) 

(Ոլորտի անվանումը) 

Բանդիվան գյուղի եկեղեցու և հանդիսությունների սրահի պարսպապատում, տարածքի կառուցապատում, ծառատնկում, կանաչապատում, հանգստի, 

ժամանցի և զբոսաշրջիկների սպասարկման համար բարեհաճ պայմանների ստեղծում  
(Ծրագրի անվանումը) 

Բանդիվանի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  4,000.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2017 թ.՝ 4,000.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

Ծառայությունների մատուցում    Սպասարկում    Ընթացիկ աշխատանքներ 

Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը    Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
  

Բանդիվան գյուղի 1909թվականին կառուցված Սբ. Աստվածածին եկեղեցին վերանորգվել է 2016 թվականին: Եկեղեցու հարևանությամբ կառուցվել է 
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հանդիսությունների սրահ, որտեղ անցկացվում հանրային միջոցառումներ: Սակայն տարածքը ցանկապատված չէ, չեն կատարված 

կանաչապատման, ծառատնկման և բարեկարգման աշխատանքներ:  

 

Ծրագրի նպատակները 

  

Եկեղեցու և հանդիսությունների սրահի տարածքի պարսպապատման, տարածքի կառուցապատման /անցուղիներ, նստարաններ, զրուցասեղաններ, 

տաղավարներ և այլն/ ծառատնկման, կանաչապատման, հանգստի և ժամանցի պայմաններ ստեղծելու միջոցով վայրը վեակազմակերպել հանգստի 

գոտու և բարեհաճ պայմաններ ապահովել ինչպես գյուղի բնակչության, այնպես էլ այցելուների և զբոսաշրջիկների համար: <<Բանդիվան կաթ>> 

ՍՊԸ-ի աջակցությամբ տարածքում պայմաններ ստեղծել էկոլոգիապես մաքու գյուղատնտեսական մթերքների տուրիզմի վայր դարձնելու համար, 

կազմակերպել գյուղատնտեսական մթերքների ամենամյա ցուցահանդես-վաճառք: 

 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  

1. Պատվիրել և նախապատրաստել հանգստի գոտու կառուցապատման  աշխատանքների   նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

2. Կազմակերպել  հանգստի գոտու կառուցապատման  աշխատանքների շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը: 

3. Կնքել պայմանագիր  մրցույթում հաղթող շին.կազմակերպության հետ: 

4. Կազմակերպել և վերահսկել  հանգստի գոտու կառուցապատման  շինարարական աշխատանքները: 

5. Հանգստի գոտու կառուցապատման աշխտանքներին հասարարկական կարգով մասնակից դարձնել համայնքի երիտասարդությանը:   

6. Կազմել, քննարկել և ընդունել վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական  

    ակտը։ 

7. Համագործակցել տուրիստական ընկերությունների հետ վայրը տուրիզմի ծրագրում ընդգրկելու համար: 

8. Տարածքում կազմակերպել էկոլոգիապես մաքու գյուղատնտեսական մթերքների ամենամյա ցուցահանդես – վաճառք: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 
 

Հ/հ Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

2017թ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Պատվիրել և 

նախապատրաստել հանգստի 

գոտու կառուցապատման  

աշխատանքների   նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթերը: 
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2. Կազմակերպել  հանգստի 

գոտու կառուցապատման  

աշխատանքների 

շինարարական 

կազմակերպության 

ընտրության մրցույթը: 

            

3. Կնքել պայմանագիր  

մրցույթում հաղթող շին. 

կազմակերպության հետ 

            

4. Կազմակերպել և վերահսկել 

կառուցապատման  

շինարարական 

աշխատանքները 

            

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել 

աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտը 

            

 Համագործակցել 

տուրիստական 

ընկերությունների հետ վայրը 

տուրիզմի ծրագրում 

ընդգրկելու համար: 

            

Ամենամյա /յուրաքանչյուր տարվա օգոստոս ամսին/ 

 Տարածքում կազմակերպել 

էկոլոգիապես մաքու 

գյուղատնտեսական 

մթերքների ամենամյա 

ցուցահանդես – վաճառք: 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 

Եկեղեցու և հանդիսությունների սրահի տարածքը կվեակազմակերպվի հանգստի գոտու և բարեհաճ պայմաններ կապահովվեն ինչպես գյուղի 

բնակչության, այնպես էլ այցելուների և զբոսաշրջիկների համար: <<Բանդիվան կաթ>> ՍՊԸ-ի աջակցությամբ տարածքում պայմաններ կստեղծվեն 

այն էկոլոգիապես մաքու գյուղատնտեսական մթերքների տուրիզմի վայր դարձնելու համար, կկազմակերպվեն գյուղատնտեսական մթերքների 

ամենամյա ցուցահանդես-վաճառք, որը եկամուտ կբերի համայնքի գյուղացիական տնտեսություններին: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
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Ծրագրի իրականացումը կապված չէ այլ ծրագրերի հետ:  
  
Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

 

 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆ Ը ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  4,000.0    4,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր  4,000.0    4,000.0 

 - Վարչական բյուջե  4,000.0    4,000.0 

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)  4,000.0    4,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  1,000.0    1,000.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

 Անահատական ներդրում /<<Բանդիվան կաթ>>  3,000.0    3,000.0 
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ՍՊԸ 

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն  4,000.0    4,000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդթվում` 

 4,000.0    4,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`      0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդթվում` 

 4,000.0    4,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում  4,000.0    4,000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                       4,000.0    4,000.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

      

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ  4,000.0    4,000.0 

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

 

Ծրագիր 25 
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Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 

 (Ոլորտի անվանումը) 

 

Գտաշենի երկհարկանի մշակույթի տան հիմնանորոգում, համայնքային կենտրոնի վերակազմակերպում, գույքով ապահովում  
(Ծրագրի  անվանումը) 

 

Գտաշենի գյուղի ԲԱԽ 
Ընդամենը՝ 80,000.0 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  33,000.0  հազ. դրամ , այդ թվում 2019թ.՝ 33,000.0 հազ. Դրամ, որից  

30,000.0 հազ. դրամը ներդնել  <<Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ)>>՝ կողմից, իսկ 3,000.0 հազ. դրամը համայնքի կողմից: 

                               
  
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը   

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը                                                                                                                                                

Գտաշեն գյում չկան գործող մշակույթի տուն կամ համայնքային կենտրոն, որտեղ հնարավոր կլինի տեղակայել վարչական ներկայացուցչությունը, 

համայնքային կենտրոնը, բուժ. Մանկաբարձական կետը, ստեղծել պայմաններ բնակչության հանգստի և ազատ ժամանցի կազմակերպման համար, 

բացել մշակութային և գեղարվեստի խմբակներ:  

Գտաշենում առկա է երկհարկանի մշակույթի տան, որը հետխորհրդային տարիներից հետո չի գործել և շենքը գտնվում է քայքայված վիճակում: 

Մշակույթի տան շենքի հիմնանորոգման և գույքով ապահովելու դեպգում այն կարող է վերկազմակերպվել համայնքային կենտրոնի, որտող կարող 

են տեղակայվել վարչական ներկայացուցչությունը, համայնքային կենտրոնը, բուժ. Մանկաբարձական կետը, պայմաններ ստեղծել բնակչության 

հանգստի և ազատ ժամանցի կազմակերպման համար, բացել մշակութային և գեղարվեստի խմբակներ, կազմակերպել հանրային միջոցառումներ:   

 

Ծրագրի  նպատակները 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարելավվի բնակավայրում հանրային ծառայությունների որակը, պայմաններ կապահովվեն բնակչության 

հանգստի և ազատ ժամանցի կազմակերպման, երեխաների մշակութային դաստիարակության համար:  
 

Ծրագրի  միջոցառումները (խնդիրները) 
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1.ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աջակցությամբ ձեռք բերել համաձայնություն՝ ծրագիրը 2018թ. <<Հայաստանի տարածքային զարգացման 

հիմնադրամի (ՀՏԶՀ)>> ծրագրում ընդգրկելու համար: 

2.ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աջակցությամբ պատվիրել  մշակույթի տան հիմնանորգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

2. Անցկացնել մշակույթի տան հիմնանորգման աշխատանքների շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը: 

3. Կնքել պայմանագիր  մրցույթում հաղթող շին.կազմակերպության հետ: 

4. Կազմակերպել և վերահսկել  մշակույթի տան հիմնանորգման շինարարական աշխատանքները: 

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական  

    ակտը։ 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Ð/

Ñ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

Ամիսներ,  2018թ. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

1. Ձեռք բերել համաձայնություն 

ծրագիրը 2018թ. <<Հայաստանի 

տարածքային զարգացման 

հիմնադրամի (ՀՏԶՀ)>> ծրագրում 

ընդգրկելու համար՝ 

            

    Ամիսներ , 2019թ.     

Մարզպետարանի հետ միասին 

պատվիրել  ծրագրի նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերը 

            

2. Մարզպետարանի հետ միասին 

կազմակերպել մշակույթի տան 

հիմնանորգման շինարարական 

կազմակերպության ընտրության 

մրցույթը 

            

3. Աշխատանքների  իրականացում             

4. Աշխատանքների  վերահսկում             

5. Կազմել աշխատանքների 

ավարտական ակտ 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
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Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարելավվի բնակավայրում հանրային ծառայությունների որակը, պայմաններ կապահովվեն բնակչության 

հանգստի և ազատ ժամանցի կազմակերպման, երեխաների մշակութային և գեղագիտական դաստիարակության համար:  

 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   

Ծրագրի իրականացումը կապ չունի այլ ծրագրերի հետ: 

 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/

հ 
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    33,000.0  33,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր    3,000.0  3,000.0 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե    3,000.0  3,000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից    30,000.0  30,000.0 

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)    33,000.0  33,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ      0.0 
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Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

9. Կրթություն    33,000.0  33,000.0 

 

 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

   33,000.0  33,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ      0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

   33,000.0  33,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում    33,000.0  33,000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                         33,000.0  33,000.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում     33,000.0  33,000.0 

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

 

Ծրագիր 26 
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Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 
(Ոլորտի անվանումը) 

Գտաշենի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում, գույքով ապահովում 
(Ծրագրի անվանումը) 

Գտաշենի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի  ընդհանուր  արժեքը՝  22,000.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2018թ.՝ 22,000.0 հազ. դրամ 

 

 
2018թթ. <<Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)>>՝ 20,000.0 

Համայնքի ներդրում՝ 2,000.0 

Ընդամենը՝22,000.0 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Գտաշեն գյուղի մանկապարտեզը չի գործում և մանկապարտեզի շենքը երկար ժամանակ չի օգտագործվել: Շենքը գտնվում է անբարեկարգ և 

քայքայված վիճակում: Նախատեսվում է ծրագիրը ներկայացնել է ՀՀ Շիրակի  մարզպետարան` այն ընդգրկելու «Մարզերի Համաչափ Զարգացում» 

ծրագրի շրջանակներում  մարզում իրականացվող ծրագրերի ցանկում:   

Ծրագրի  նպատակները  

Հիմնանորոգել Գտաշեն գյուղի մանկապարտեզի շենքը, այն ապահովել անհրաժեշտ գույքով և բնակավայում կազմակերպել նախադպրոցական 

կրթություն: Նախակրթարան կարող են հաճախել նաև հարևան համայնքների նախադպրոցական տարիքի երեխաները: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

1. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի հետ պատվիրել և նախապատրաստել մանկապարտեզի շենքի     նորոգման  նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը: 

2. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի հետ անցկացնել մանկապարտեզի շենքի նորոգման  

    շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը: 

3. Կնքել պայմանագիր  մրցույթում հաղթող շին.կազմակերպության հետ: 
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4. Ապահովել համայնքից պահանջվող ներդրումը: 

5. Վերահսկել  մանկապարտեզի շենքի նորոգման  շինարարական աշխատանքները: 

6. Կազմել, քննարկել և ընդունել վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական  

    ակտը։ 

7. Ավագանու որոշմամբ ստեղծել <<Գտաշեն նախակրթարան>> ՀՈԱԿ, այն ենթարկել պետական գրանցման և մրցութային կարգով ձևավորել 

նախակրթարանի աշխատակազմ: 

8. Հավագրել սաներին և գործարկել նախակրթարանը: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / գործողությունները 

2018թ. Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի 

հետ պատվիրել և 

նախապատրաստել 

մանկապարտեզի շենքի 

նորոգման  նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթերը 

            

2. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի 

հետ անցկացնել 

մանկապարտեզի շենքի 

նորոգման շինարարական 

կազմակերպության 

ընտրության մրցույթը 

            

3. Կնքել պայմանագիր  

մրցույթում հաղթող շին. 

կազմակերպության հետ 

            

4. Կազմակերպել և վերահսկել 

մանկապարտեզի շենքի 

նորոգման շինարարական 

աշխատանքները 

            

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել 

վերանորոգման 

աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտը 
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Ծրագրի  ակնկալվող  արդյունքները 
 

 Գտաշեն գյուղը կունենա հարմարավետ համապատասխան գույքով ու հանդերձանքով կահավորված մանկապարտեզի շենք, որտեղ կարող են 

հաճախել ինչպես Գտաշենի, այնպես էլ հարևան բնակավայրերի ավելի քան 50 երեխաներ: 

 Գյուղում կբարելավվի նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման որակը, կթեթևանա նախադպրոցական տարիքի երեխաներ 

ունեցող ծնողների, հատկապես մայրերի, տարեցների, աշխատող, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող կանանց ծանրաբեռնվածությունը՝ կապված 

երեխաների խնամքի և դաստիարակության հետ: 

 

Կապը այլ ծրագրերի հետ 

Ծրագրի իրականացումն կապի մեջ է գտնվում «Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների 

մատուցում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

 

Հ

հ 
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆ Ը ԾՐԱԳՐԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   22,000.0   22,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր   2,000.0   2,000.0 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե   2,000.0   2,000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ   20,000.0   20,000.0 

 - Պետական բյուջեից  այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ   20,000.0   20,000.0 

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթեր իթողարկումից       
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բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

Հ/h Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)   22,000.0   22,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ      0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   2,000.0   2,000.0 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ   22,000.0   22,000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

Այդ թվում` 

  22,000.0   22,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ      0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

  22,000.0   22,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում   22,000.0   22,000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                        22,000.0   22,000.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

  22,000.0   22,000.0 

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       
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Ծրագիր 27 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 
(Ոլորտի անվանումը) 

Հովտունի բնակավայրում համայնքային  նոր կենտրոնի շենքի կառուցում  
(Ծրագրի անվանումը) 

Հովտունի ԲԱԽ 
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  55,000.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2019-2020թթ. 55,000.0 հազ. դրամ 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Հովտուն բնակավայրում համայնքային սեփականության շենքերի և շինությունների բացակայության պատճառով բնակավայրի վարչական 

ներկայացուցչությունը չունի նստավայր, նակին համայնքապպետարանը տեղակայված է եղել վագոն-տնակում, որի քայքայվածության պատճառով 

այն օտարվել է: Իսկ բուժ. մանկաբարձական կետը տեղակայված է հարմարեցված շինությունում: Գյուղում չկա նաև մշակույթի տուն, որի 

պատճառով բնակչության մշակութային կյանքը, կարելի է ասել, սառեցված վիճակում է: Բնակավայրի կենտրոնում անհրաժեշտ է կառուցել 

բնակավայրային նոր կենտրոն, որտեղ հնարավոր կլիներ տեղափոխել վերոնշյալ հիմնարկները, ինչպես նաև ստեղծել մշակութային տարբեր խմբեր 

ու խմբակներ, կազմակերպել և անցկացնել հասարակական և մշակութային տարբեր բնույթի միջոցառումներ և մատուցել հանրային 

ծառայություններ: 
 

Ծրագրի նպատակները  
Բարձրացնել բնակավայրի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման մակարդակը, ակտիվացնել համայնքի բնակիչների 

մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը, աշխուժացնել համայնքի հասարակական և մշակութային կյանքը, բնակավայրի վարչական 

ներկայացուցչության համար ստեղծել աշխատանքային բավարար պայմաններ և բարելավել համայնքում մատուցվող ծառայությունների որակը: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  

1. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աջակցությամբ ձեռք բերել «Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)» կազմակերպության 

համաձայնությունը՝  ֆինանսավորելու  ծրագիրը: 
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2. Համայնքի կողմից պատվիրել բնակավայրային նոր կենտրոնի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

3. Համայնքի ավագանու կողմից կայացնել որոշում հողհատկացման մասին՝ բնակավայրային նոր կենտրոն կառուցելու համար: 

4. «Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)» կազմակերպության հետ կազմակերպել մրցույթ՝ բնակավայրային կենտրոնի 

կառուցման շինարարական կազմակերպությունն ընտրելու համար: 

5. Ապահովել համայնքից պահանջվող ներդրումը: 

6. Կազմակերպել և վերահսկել բնակավայրային նոր կենտրոնի կառուցումը և հանձնումը համայնքի հաշվեկշռին: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2018-2019թթ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

2018թ. ամիսներ 

1. Համագործակցել  «Հայաստանի 

տարածքային զարգացման 

հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)» 

կազմակերպության հետ, կազմել և 

վերջինիս քննարկմանը և 

հավանությանը ներկայացնել 

բնակավայրային նոր կենտրոնի 

կառուցման ծրագիրը 

            

2. Ծրագրի հաստատումից հետո 

պատվիրել ծրագրի նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերը 

            

 

2019թ. ամիսներ 

3. «Հայաստանի տարածքային 

զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)» 

կազմակերպության հետ համատեղ 

կազմակերպել և անցկացնել 

բնակավայրային նոր կենտրոնի 

կառուցման շինարարական 

կազմակերպության ընտրության 

մրցույթը 
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4. Իրականացնել և վերահսկել 

բնակավայրային  նոր կենտրոնի 

կառուցման շինարարական 

աշխատանքները 

            

5. Բնակավայրային նոր կենտրոնը 

հանձնել համայնքի հաշվեկշռին 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
1. բնակավայրում կկառուցվի նոր կենտրոն, որտեղ հնարավոր կլինի տեղափոխել գյուղի          

     վարչական ներկայացուցիչի նստավայրը, գրադարանը և բուժ. մանկաբարձական կետը, 

2.  բնակավայրային  նոր  կենտրոնում կստեղծվեն և կգործեն մշակութային տարբեր խմբեր ու     խմբակներ՝  երեխաների, երիտասարդների և 

մեծահասակների ներգրավմամբ, 

3. բնակավայրային նոր կենտրոնում կկազմակերպվեն և կանցկացվեն հասարակական և մշակութային տարբեր բնույթի հանրային 

ծառայություններ ու միջոցառումներ, 

4. կբարձրանա բնակավայրի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման մակարդակը,  

5. կբարելավվի բնակավայրի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը, 

6. կաշխուժանա բնակավայրի հասարակական և մշակութային կյանքը: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
Բնակավայրային նոր կենտրոնի կառուցման ծրագիրը կապ չունի այլ ծրագրերի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    55,000.0  55,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր    5,000.0  5,000.0 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե    5,000.0  5,000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից    50,000.0  50,000.0 

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       
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 - Պետական բյուջեից դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)    55,000.0  55,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ    0.0  0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ    5,000.0  5,000.0 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ    55,000.0  55,000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

   55,000.0  55,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ    0.0  0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

   55,000.0  55,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում    55,000.0  55,000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                         55,000.0  55,000.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում     55,000.0  55,000.0 

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

      

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             
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  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

 

Ծրագիր 28 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 
(Ոլորտի անվանումը) 

Ջրաձորի բնակավայրային կենտրոնի շենքի հիմնանորգում  
(Ծրագրի անվանումը) 

Ջրաձորի ԲԱԽ 
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  33,000.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2019-2020թթ. 33,000.0 հազ. դրամ 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 

 
 

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Ջրաձորի բնակավայրային կենտրոնի շենքը գտնվում է քայքայված վիճակում և հիմնականում չի շահագործվում: Պայմանների բացակայության 

պատճառով բնակավայրի վարչական ներկայացուցչությունը չունի նստավայր: Իսկ բուժ. մանկաբարձական կետը և գրադարանը տեղակայված է 

հարմարեցված շինությունում: Գյուղում չկա նաև մշակույթի տուն, որի պատճառով բնակչության մշակութային կյանքը, կարելի է ասել, սառեցված 

վիճակում է: Բնակավայրի կենտրոնում անհրաժեշտ է կառուցել բնակավայրային նոր կենտրոն, որտեղ հնարավոր կլիներ տեղափոխել վերոնշյալ 
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հիմնարկները, ինչպես նաև ստեղծել մշակութային տարբեր խմբեր ու խմբակներ, կազմակերպել և անցկացնել հասարակական և մշակութային 

տարբեր բնույթի միջոցառումներ և մատուցել հանրային ծառայություններ: 

 
 

Ծրագրի նպատակները  

Բարձրացնել բնակավայրի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման մակարդակը, ակտիվացնել համայնքի բնակիչների 

մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը, աշխուժացնել համայնքի հասարակական և մշակութային կյանքը, բնակավայրի վարչական 

ներկայացուցչության համար ստեղծել աշխատանքային բավարար պայմաններ և բարելավել համայնքում մատուցվող ծառայությունների որակը: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  

1. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աջակցությամբ ձեռք բերել «Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)» կազմակերպության 

համաձայնությունը՝  ֆինանսավորելու  ծրագիրը: 

2. Համայնքի կողմից պատվիրել բնակավայրային կենտրոնի շենքի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

3. «Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)» կազմակերպության հետ կազմակերպել մրցույթ՝ բնակավայրային կենտրոնի շենքի 

հիմնանորոգման շինարարական կազմակերպությունն ընտրելու համար: 

4. Ապահովել համայնքից պահանջվող համաֆինանսավորման ներդրումը: 

5. Կազմակերպել և վերահսկել բնակավայրային կենտրոնի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները և հանձնումը համայնքի հաշվեկշռին: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2019-2020թթ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

2019թ. ամիսներ 

1. Համագործակցել  «Հայաստանի 

տարածքային զարգացման 

հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)» 

կազմակերպության հետ, կազմել և 

վերջինիս քննարկմանը և 

հավանությանը ներկայացնել 

բնակավայրային կենտրոնի 

հիմնանորոգման ծրագիրը 
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2. Ծրագրի հաստատումից հետո 

պատվիրել ծրագրի նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերը 

            

 

2020թ. ամիսներ 

3. «Հայաստանի տարածքային 

զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)» 

կազմակերպության հետ համատեղ 

կազմակերպել և անցկացնել 

բնակավայրային կենտրոնի 

հիմնանորոգման շինարարական 

կազմակերպության ընտրության 

մրցույթը 

            

4. Իրականացնել և վերահսկել 

բնակավայրային  կենտրոնի 

հիմնանորոգման շինարարական 

աշխատանքները 

            

5. Հիմնանորգված բնակավայրային 

կենտրոնը հանձնել համայնքի 

շահագործմանը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
 

1. Բնակավայրը կունենա հիմնանորոգված բնակավայրային կենտրոնի շենք, որտեղ հնարավոր կլինի տեղափոխել գյուղի  վարչական 

ներկայացուցիչի նստավայրը, գրադարանը և բուժ. մանկաբարձական կետը, 

2. բնակավայրային  կենտրոնում կստեղծվեն և կգործեն մշակութային տարբեր խմբեր ու     խմբակներ՝  երեխաների, երիտասարդների և 

մեծահասակների ներգրավմամբ, 

7. բնակավայրային կենտրոնում կկազմակերպվեն և կանցկացվեն հասարակական և մշակութային տարբեր բնույթի հանրային ծառայություններ ու 

միջոցառումներ, 

8. կբարձրանա բնակավայրի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման մակարդակը,  

9. կբարելավվի բնակավայրի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը, 

10. կաշխուժանա բնակավայրի հասարակական և մշակութային կյանքը: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
Բնակավայրային կենտրոնի հիմնանորգման ծրագիրը կապ չունի այլ ծրագրերի հետ: 
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Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ     33,000.0 33,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր     3,000.0 3,000.0 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե     3,000.0 3,000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից     33,000.0 33,000.0 

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)     33,000.0 33,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ      0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ     3,000.0 3,000.0 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ     33,000.0 33,000.0 

 

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

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

    33,000.0 33,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ     0.0 0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

    33,000.0 33,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում     33,000.0 33,000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                          33,000.0 33,000.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

    33,000.0 33,000.0 

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

Ծրագիր 29 

Գյուղատնտեսություն  (ենթաոլորտ՝ Ոռոգում)  
(Ոլորտի  անվանումը) 

Բյուրակն, Մեղրաշատ, Ողջի բնակավայրերի ոռոգման ցանցերի վերանորոգում, ընդլայնում, մատակարարվող ջրի քանակության ավելացում 
(Ծրագրի անվանումը) 

Բյուրակն, Մեղրաշատ, Ողջի բնակավայրերի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 
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Ծրագրի  ընդհանուր  արժեքը՝   66,000.0  հազար դրամ, այդ թվում 2018թ.՝ 66,000.0 հազ. Դրամ, որից  

Բյուրակնում- 22,000.0 հազ. դրամ,  Մեղրաշատում-22,000.0 հազ. դրամ, Ողջիում-22,000.0 հազ. դրամ: 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը    Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
 

Բյուրակն, Մեղրաշատ, Ողջի բնակավայրերի ոռոգման ցանցերի քայքայվածության պատճառով վարելահողերի և տնամերձ 

հողամասերի արդյունավետ ոռոգում չի իրականացվում: Ցանցերի քայքայվածության և առանձին տարածքներում փակ համակարգերի 

բացակայության պատճառով մատակարարվող ջրի 50-60%-ը մատնվում է կորուստների: Արդյունքում ցածր է մշակաբույսերի 

բերքատվությունը և գյուղացիական տնտեսությունների եկամտաբերությունը: Այդ պատճառով շատ հողատարածքներ չեն մշակվում և 

դրանք օգտագործվում են որպես խոտհարքներ: 
 

Ծրագրի նպատակները 

Բյուրակն, Մեղրաշատ, Ողջի բնակավայրերի ոռոգման ցանցերի վերանորոգման, ցանցերի ընդլայնման և մատակարավող ջրի 

քանակության ավելացման միջոցով կազմակերպել մշակաբույսերի արդյունավետ ոռոգում, կանխել ջրի կորուստները, բարձրացնել 

բերքատվությունը, ցանքաշրջանառության մեջ ներգրավել անմշակ վարելահողերը և բարձրացնել գյուղացիական տնտեսությունների 

եկամտաբերությունը: 
 

Ծրագրի  միջոցառումները (խնդիրները)  

1. Համագործակցել ՀՀ ԿԱ <<ԳՏՏԶ>> ԾԻԳ –ի հետ և ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աջակցությամբ ձեռք բերել վերջինիս համաձայնությունը՝  

Բյուրակն, Մեղրաշատ, Ողջի բնակավայրերի ոռոգման ցանցերի վերանորոգման ծրագիրը ֆինանսավորելու համար: 

2. Պատվիրել ոռոգման ցանցերի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

3. ՀՀ ԿԱ <<ԳՏՏԶ>> ԾԻԳ –ի հետ կազմակերպել մրցույթ՝ ոռոգման ցանցերի վերանորոգման շինարարական կազմակերպությունն ընտրելու համար: 

4. Ապահովել համայնքից պահանջվող համաֆինանսավորման ներդրումը: 

5. Ծրագրի իրականացման ընթացքում համագործակցել <<Շիրակ >> ՋՕԸ-ի հետ: 

6. Կազմակերպել և վերահսկել ոռոգման ցանցերի վերանորգման աշխատանքները և հանձնումը համայնքին: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 

 
 

Հ/ Ծրագրի իրականացման քայլերը 2018թ., Ամիսներ 
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հ / գործողությունները 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Համագործակցել ՀՀ ԿԱ 

<<ԳՏՏԶ>> ԾԻԳ –ի հետ և ՀՀ 

Շիրակի մարզպետարանի 

աջակցությամբ ձեռք բերել 

վերջինիս համաձայնությունը՝  

Բյուրակն, Մեղրաշատ, Ողջի 

բնակավայրերի ոռոգման 

ցանցերի վերանորոգման 

ծրագիրը ֆինանսավորելու 

համար: 

 

            

2. Պատվիրել ոռոգման ցանցերի 

վերանորոգման նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթերը: 

 

            

3, ՀՀ ԿԱ <<ԳՏՏԶ>> ԾԻԳ –ի հետ 

կազմակերպել մրցույթ՝ ոռոգման 

ցանցերի վերանորոգման 

շինարարական 

կազմակերպությունն ընտրելու 

համար: 
 

            

4. Ապահովել համայնքից 

պահանջվող 

համաֆինանսավորման 

ներդրումը: 

 

            

5. Կազմակերպել և վերահսկել 

ոռոգման ցանցերի վերանորգման 

աշխատանքները և հանձնումը 

համայնքին: 

 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
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Բյուրակն, Մեղրաշատ, Ողջի բնակավայրերի ոռոգման ցանցերի վերանորոգման, ցանցերի ընդլայնման և մատակարավող ջրի 

քանակության ավելացման արդյունքում կապահովվի մշակաբույսերի արդյունավետ ոռոգում, կկանխվի ջրի կորուստները, կբարձրանա 

բերքատվությունը, ցանքաշրջանառության մեջ կներգրավվեն անմշակ վարելահողերը և կբարձրանա գյուղացիական տնտեսությունների 

եկամտաբերությունը: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

Ծրագրի իրականացումը այլ ծւագրերի հետ կապ չունի: 

  
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   66,000.0   66,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր   6,000.0   6,000.0 

 - Վարչական բյուջե   6,000.0   6,000.0 

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից   60,000.0   60,000.0 

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/ Ծրագրի ծախսերը Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 
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հ 2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)   66,000.0   66,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   6,000.0   6,000.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

6. Գյուղատնտեսություն   66,000.0   66,000.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ  ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

Այդ թվում` 

  66,000.0   66,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ   0.0   0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

  66,000.0   66,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում   66,000.0   66,000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

  66,000.0   66,000.0 

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 30 

Գյուղատնտեսական ծառայություն  (ենթաոլորտ`Արոտների ջրարբիացում) 
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(Ոլորտի անվանումը) 

Բյուրակն և Հովտուն բնակավայրերի արոտների ջրարբիացում, գյուղատնտեսական մեքենաների տրամադրում, արոտօգտագործողների 

սպառողական կոոպերատիվի ստողծում 
 (Ծրագրի անվանումը) 

Բյուրակնի և Հովտունի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  110,000.0 հազար դրամ, այդ թվում 2018թ.՝ 110,000.0 հազ. դրամ, որից 100,000.0 հազ. դրամը ՀՀ գյուղ. նախարարության 

<<ԳԲԱԾ>> ԾԻԳ-ի ներդրում, իսկ 10,000.0 հազ. դրամը համայնքի համաֆինանսավորման ներդրում 

Որից՝  Բյուրակն բնակավայրում – 55,000.0 հազ. դրամ, Հովտուն բնակավայր – 55,000.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   

Բյուրակն և Հովտուն բնակավայրերի տարածքներում առկա են շուրջ 1000-ական հեկտար հեռահար արոտներ, որտեղ անասունների 

խմելատեղիների և անասնապահների համար համապատասխան պայմանների բացակայության պատճառով գրեթե չեն արածեցվում: Գյուղամերձ 

տարածքները արածեցվում են գերբեռնված և չի ապահովվմում ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված արոտների արածեցման շրջանառության 

կանոնները: Բյուրակնի գյուղացիական տնտեսությունների կողմից պահվում է 712 խոշոր և 1179 մանր գյուղատնտեսական կենդանիներ, իսկ 

Հովտուն գյուղում համապատասխանաբար՝ 250 և 550 գլուխ: Ըստ սահմանված նորմերի նշված գլխաքանակի արածեցման համար անհրաժեշտ է 

շուրջ 1200 հա արոտ: Բացի այդ, բնակավայրերում չկա համայնքային սեփականության գյուղատնտեսական մեքենաներ, որոնք կարող են մատչելի 

գներով համապատասխան ծառայություններ մատուցել բնակավայրերի գյուղացիական տնտեսություններին /խոտհունձ, վար, կուլտիվաց, ցանք, 

հակավորում և այլն/: 
 

Ծրագրի նպատակները   

Ծրագրի նպատակն է Բյուրակն և Հովտուն բնակավայրերի հեռահար արոտների ջրաբիրացման, անասունների խմելատեղիների տեղադրման, 

փարախների կառուցման և անասնապահների տնակների կառուցման միջոցով այդ արոտները դարձնել օգտագործելի,  բարձրացնել 

կաթնատվությունը և մսատվությունը, գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների ձեռքբերման միջոցով համայնքում մատուցել խոտհնձի, վարի, 

կուլտիվացի, ցանքի, հակավորման դյուղ մթերքների տեղափոխման ծառայություններ: Ստեղծել արոտօգտագործողների սպառողական 

կոոպերատիվներ, որը կվերահսկի արոտների օգտագործումը և կապահովի ծրագրի կենսունակությունը: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  
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1. Համագործակցել ՀՀ գյուղ. նախարարության <<ԳԲԱԾ>> ԾԻԳ-ի  հետ և ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աջակցությամբ ձեռք բերել վերջինիս 

համաձայնությունը՝  Բյուրակն և Հովտուն բնակավայրերի արոտների ջրարբիացման  ծրագիրը ֆինանսավորելու համար: 

2. Պատվիրել արոտների ջրարբիացման աշխատանքների  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

3. ՀՀ գյուղ. նախարարության <<ԳԲԱԾ>> ԾԻԳ-ի հետ կազմակերպել մրցույթ՝ բնակավայրերի արոտների ջրարբիացման  ծրագրի շինարարական 

կազմակերպությունն ընտրելու համար: 

4. Ապահովել համայնքից պահանջվող համաֆինանսավորման ներդրումը: 

5. Ծրագրի շրջանակներում ձեռ բերվող  գյուղատնտեսական մեքենաներն ու գործիները ընդունել համայնքի հաշվեկշիռ և այն հանձնել Բյուրակնի և 

Հովտունի վարչական ներկայացուցիչներին:  

6. Սեղծել Բյուրակն և Հովտուն բնակավայրերի արոտօգտագործողների սպառողական կոոպերատիվներ, այն ենթարկել պետական գրանցման: 

6. Կազմակերպել և վերահսկել ծրագրով նախատեսված աշխատանքները և հանձնումը համայնքին: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2018 թ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Համագործակցել ՀՀ գյուղ. 

նախարարության <<ԳԲԱԾ>> ԾԻԳ-

ի  հետ և ՀՀ Շիրակի 

մարզպետարանի աջակցությամբ 

ձեռք բերել վերջինիս 

համաձայնությունը՝  Բյուրակն և 

Հովտուն բնակավայրերի արոտների 

ջրարբիացման  ծրագիրը 

ֆինանսավորելու համար: 

            

2. Պատվիրել արոտների 

ջրարբիացման աշխատանքների  

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը: 
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3. ՀՀ գյուղ. նախարարության 

<<ԳԲԱԾ>> ԾԻԳ-ի հետ 

կազմակերպել մրցույթ՝ 

բնակավայրերի արոտների 

ջրարբիացման  ծրագրի 

շինարարական 

կազմակերպությունն ընտրելու 

համար: 

            

4. Ապահովել համայնքից 

պահանջվող 

համաֆինանսավորման 

ներդրումը: 

            

5. Ծրագրի շրջանակներում ձեռ 

բերվող  գյուղատնտեսական 

մեքենաներն ու գործիները 

ընդունել համայնքի հաշվեկշիռ և 

այն հանձնել Բյուրակնի և 

Հովտունի վարչական 

ներկայացուցիչներին 

            

6. Սեղծել Բյուրակն և Հովտուն 

բնակավայրերի 

արոտօգտագործողների 

սպառողական կոոպերատիվներ, 

այն ենթարկել պետական 

գրանցման: 

            

7. Կազմակերպել և վերահսկել 

ծրագրով նախատեսված 

աշխատանքները և հանձնումը 

համայնքին: 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

Ծրագրի արդյունքում Բյուրակն և Հովտուն բնակավայրերի հեռահար արոտները կջրաբիրացման, կտեղադրվեն անասունների խմոցներ, փարախներ 

կառուցման և անասնապահների տնակների կառուցման միջոցով կբարելավվեն անասնապահների աշխատանքային պայմանները, հեռահար 

արոտները արոտները կդարձվել օգտագործելի, արդյունքում կբարձրացնել կովերի կաթնատվությունը, գյուղատնտեսական մեքենաների և 

գործիքների ձեռքբերման միջոցով համայնքում կմատուցվի խոտհնձի, վարի, կուլտիվացի, ցանքի, հակավորման դյուղ մթերքների տեղափոխման 
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ծառայություններ, կստեղծել արոտօգտագործողների սպառողական կոոպերատիվներ, որոնք կվերահսկեն արոտների օգտագործումը և կապահովեն 

ծրագրի կենսունակությունը: Արոտների լիարժեք օգտագործման արդյունքում համայնքի բյուջեն կունենա լրացուցիչ եկամուտներ: 

Կապը այլ ծրագրերի հետ 

Ծրագրի իրականացումը կապ չունի այլ ծրագրերի հետ:  
  
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   110,000.0   110,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր   10,000.0   10,000.0 

 - Վարչական բյուջե   10,000.0   10,000.0 

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից   100,000.0   100,000.0 

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)   110,000.0   110,000.0 
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Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   10,000.0   10,000.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

6. Գյուղատնտեսություն   110,000.0   110,000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ  ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

Այդ թվում` 

  110,000.0   110,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ   0.0   0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

  110,000.0   1106,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում   110,000.0   110,000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

  70,000.0   70,000.0 

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                         40,000.0   40,000.0 

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

 

Ծրագիր 31 
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Գյուղատնտեսություն  (ենթաոլորտ`մշակաբույսերի պաշտպանություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Ամասիա բնակավայրում հակակարկտային կայանքների տեղադրում 
 (Ծրագրի անվանումը) 

Ամասիայի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  8,000.0 հազար դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 8,000.0 հազ. դրամ,  

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   

Համայնքի ցանքատարծքներին և մրգատու ծառներին մեծ վնասներ են պատճառվում հաճախակի տեղացող կարկուտները: Հակակարկտային 

կայանքների բացակայության պատճառով հասցվող վնասը կազմում է 50-100 տոկոսը:  
 

Ծրագրի նպատակները  

 

Հակակրկտային 2 կայնքների տեղադրման միջոցով պաշտպանել ցանքատարածքներն ու մրգատու այգիները կարկտահարությունից: Ապահովել 

երաշխավորված բերք և եկամուտներ: Խրախուսել գյուղացիական տնտեսւթյուններին՝ ավելացնելու ցանքատարքները և նոր այգիների հիմնումը: 
  

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  
  

1. Համագործակցել ՀՀ գյուղ. նախարարության  հետ Ամասիա բնակավայրում հակակարկտային 2 կայանքների տրամադրումը 2017 ծրագրում 

ընդգրկելու համար: 

2. ՀՀ գյուղ. նախարարության հետ համատեղ կազմակերպել մրցույթ հակակարկտային կայանքները տեղադրող  ծրագրի շինարարական 

կազմակերպությունն ընտրելու և գնումը կատարելու համար: 

3. Ապահովել համայնքից պահանջվող ֆինանսական ներդրումը: 

3. Կազմակերպել և վերահսկել ծրագրով նախատեսված աշխատանքները և գույքի հանձնումը համայնքին: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2017 թ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1. Համագործակցել ՀՀ գյուղ. 

նախարարության  հետ Ամասիա 

բնակավայրում հակակարկտային 

2 կայանքների տրամադրումը 2017 

ծրագրում ընդգրկելու համար: 

            

2. ՀՀ գյուղ. նախարարության հետ 

համատեղ կազմակերպել մրցույթ 

հակակարկտային կայանքները 

տեղադրող  ծրագրի 

շինարարական 

կազմակերպությունն ընտրելու և 

գնումը կատարելու համար: 

            

3. Ապահովել համայնքից 

պահանջվող ֆինանսական 

ներդրումը: 

            

4. Կազմակերպել և վերահսկել 

ծրագրով նախատեսված 

աշխատանքները և գույքի 

հանձնումը համայնքին: 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

Հակակրկտային 2 կայնքների տեղադրմամբ կպաշտպանվեն ցանքատարածքներն ու մրգատու այգիները կարկտահարությունից: կապահովվի 

երաշխավորված բերք և եկամուտներ: Գյուղացիական տնտեսւթյուններիը կավելացնեն ցանքատարքները և կհիմնեն նոր այգիներ, կավելան 

բնակավայրի գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտները: 

 

Կապը այլ ծրագրերի հետ 

 

Ծրագրի իրականացումը կապ չունի այլ ծրագրերի հետ:  
  
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 
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2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  8,000.0    8,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր  8,000.0    8,000.0 

 - Վարչական բյուջե  8,000.0    8,000.0 

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)   110,000.0   110,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   10,000.0   10,000.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

6. Գյուղատնտեսություն   110,000.0   110,000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ  ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

Այդ թվում` 

 8,000.0    8,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ       
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Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

 8,000.0    8,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում  8,000.0    8,000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

      

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                        8,000.0    8,000.0 

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ,  այդթվում` 

  800.0   800.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում   800.0   800.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                        800.0   800.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում    800.0   800.0 

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
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1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

Հավելված 7. ՀԶՀԾ-ի իրականացման տեղեկատվությունն՝ ըստ առանձին ոլորտների 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 

Պատասխանատու Ժամկետ Ռիսկեր, 

կարևոր 

նախապայ-

մաններ 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  
Ոլորտային նպատակ. 
Ապահովել 

ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող 

հանրային որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը 

Ոլորտի վերջնական արդյունք. 
ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների  արդյունավետ, 

հասցեական, մասնակցային և  ուղենշված  

գործունեությունից, մատուցվող հանրային 

ծառայություններից  բնակչության բավարարվածության 

աստիճանը բարձրացել է 25 %-ով 

Ծրագրերի 

գնահատման 

համակարգեր, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավար,  

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել աշխատակազմի 

բնականոն գործունեությունը, 

բարելավել 

բնակչությանը մատուցվող  

հանրային ծառայությունները 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Աշխատակազմը բնականոն գործում է, բարելավվել է 

բնակչությանը մատուցվող  հանրային 

ծառայությունների մատչելիությունը և որակը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 

Համայնքի 

բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Արդյունք 1. 
Ապահովվել է աշխատակազմի 

բնականոն գործունեությունը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Աշխատակազմի աշխատողների թիվը 

2. Աշխատակազմում համայնքային ծառայողների թիվը 

3. Աշխատակազմում հայեցողական պաշտոն 

զբաղեցնողների թիվը 

4. Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

Համայնքի ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 

Համապատասխ

ան մարդկային 

և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 
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անձնակազմի աշխատակիցների թիվը 

5. Աշխատակազմի  աշխատակիցների աշխատավարձերի 

տարեկան աճը (%-ով) 

6. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների 

իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում (%-ով) 

7. Համայնքապետարանի վարչական շենքի վիճակը 

8. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի 

շենքերի վիճակը 

9. Համայնքի վարչական շենքի գույքի վիճակը 

10. Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական 

մարմինների նիստերի անցկացման 

պարբերականությունը 

11. Համայնքապետարանի ինտերնետային կայքում 

տեղադրված համայնքի ղեկավարի և ավագանու 

որոշումների թվերը 

կազմակերպություննե

ր և խմբեր, բնակիչներ 

 

Միջոցառումներ. 
1. Աշխատակազմի 

պահպանություն 

2. Համայնքի հողի հարկի և 

գույքահարկի գանձման 

ավտոմատացված համակարգերի 

սպասարկում 

3. Համայնքի անշարժ գույքի 

կառավարում 

4. Համայնքապետարանի և 

վարչական ներկայացուցիչների 

նստավայրերի շենքերի և գույքի 

ընթացիկ նորոգում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված 

պահպանման ծախսեր 

2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 

ավտոմատացված համակարգեր 

3. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 

4. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի 

շենքեր և գույք 

 

Աշխատակազմ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար 

2016-

2020թթ. 
Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են 

Արդյունք 2. 
Բարձրացել է համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտների 

հավաքագրման մակարդակը  

Ելքի ցուցանիշներ.  
1. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների 

հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ 

2. Հարկային պարտականությունները չկատարողների 

նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան 

ներկայացված հայցադիմումների թիվը  

3. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների 

հավաքագրման մակարդակի տարեկան աճ      (%-ով) 

Աշխատակազմ, 

ավագանի, վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Աշխատակազմի 

գլխավոր մասնագետ-

հաշվապահ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

երկրորդ կարգի 

մասնագետներ 

2016-

2020թթ. 

Հարկատուները 

պարտաճանաչ

որեն վճարում 

են տեղական 

հարկերը, 

տուրքերը և 

վճարները 
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4. Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների 

նվազեցում (%-ով) 

5. Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների 

նվազեցում (%-ով) 

6. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով 

առկա ապառքների նվազեցում (%-ով) 

Միջոցառումներ. 
 1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և 

վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող 

աշխատակիցների 

վերապատրաստումներ 

 2. Հողի հարկի, գույքահարկի, 

տեղական տուրքերի և վճարների 

բազաների ճշտում, հարկատուների 

ծանուցում 

3. Ապառքներ ունեցող 

հարկատուների հետ 

բացատրական աշխատանքների 

իրականացում, 

պարտականությունները 

չկատարողների նկատմամբ 

դատարան կամ ԴԱՀԿ 

հայցադիմումների ներկայացում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների 

հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների թիվը 

2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և 

վճարների առկա բազաներ 

3. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով 

առկա ապառքներ 

Աշխատակազմի  

ֆինանսիստ-

հաշվապահի, 

տեղական հարկերի, 

տուրքերի և 

վճարների 

հավաքագրմամբ 

զբաղվող 

աշխատակիցների, 

ներքին աուդիտորի, 

վարչական 

ներկայացուցիչների 

հաշվետվություններ 

Աշխատակազմի  

գլխավոր մասնագետ-

հաշվապահ, 

տեղական հարկերի, 

տուրքերի և 

վճարների 

հավաքագրմամբ 

զբաղվող 

աշխատակիցներ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են 

Արդյունք 3. 
Բարելավվել է բնակչությանը 

մատուցվող  հանրային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը և որակը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման 

«մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը 

2. Սպասարկման կենտրոն դիմող այցելուների թիվը 

3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի 

առկայությունը 

4. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ 

իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը 

5. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի 

գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների 

մատչելիությունից և որակից  բնակիչների 

բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (%-ով) 

(հարցումների հիման վրա) 

6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, ՀՈԱԿ-

ների տնօրեններ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 

Համապատասխ

ան 

ենթակառուցվա

ծքների և 

մասնագետների 

առկայությունը 
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վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-

բողոքների թվի նվազում (%-ով) 

7.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման 

մակարդակը (%-ով)  

8. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից 

կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների 

հաճախականությունը 

9. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը 

Միջոցառումներ. 
1. Աշխատակազմի աշխատողների 

արդյունավետ և թափանցիկ 

գործունեության ապահովում 

2. Համայնքի ֆինանսական 

թափանցիկ և արդյունավետ 

կառավարում  

3. Համայնքի գույքի կառավարման 

բարելավում 

4. Աշխատակազմում գործող 

տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության 

համակարգերի գործունակ 

աշխատանքային վիճակի 

պահպանում և շահագործում 

5. Աշխատակազմի 

աշխատակիցների և վարչական 

ներկայացուցիչների 

աշխատանքային պայմանների 

բարելավում 

6. ՏԻ-անը բնակիչների 

մասնակցության ապահովում 

7. Համացանցային կայքում առկա 

տեղեկատվության պարբերական 

թարմացում 

Մուտքի ցուցանիշներ.  
1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և 

սարքավորումների թիվը 

2.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության համակարգեր 

3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) 

կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 

4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման 

հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 

5.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր 

6.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք 

 

  

 

Աշխատակազմ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություննե

ր և խմբեր, բնակիչներ 

 

 

Աշխատակազմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 

Համապատասխ

ան որակյալ 

մասնագետների 

առկայությունը 

Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում 
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Ծրագրի նպատակ. 
Հզորացնել համայնքապետարանի 

ինստիտուցիոնալ 

կարողությունները 

 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը 

բարելավվել են, աճել են աշխատակիցների գիտելիքները 

և հմտությունները 

 

 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Աշխատակազմի 

քարտուղար 

2016-

2020թթ. 

Համայնքի 

բյուջեից 

ֆինանսական 

միջոցները 

ժամանակին 

հատկացվում են  

Արդյունք 1. 
Աշխատակազմի կառուցվածքը, 

կանոնադրությունը, 

աշխատակարգերը և առկա 

կառավարման (վարչական, 

ֆինանսական, տեղեկատվական, 

հեռահաղորդակցության և այլն) 

համակարգերը բարելավվել են 

 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Աշխատակազմի կառուցվածքի, կանոնադրության, 

աշխատակարգերի և առկա կառավարման  

բարելավված համակարգերի առկայություն 

2. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների 

կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) 

3. Մասնագիտական վերապատրաստ անցած 

համայնքային ծառայողների թիվը  

4. Վերապատրաստված ավագանու անդամների թիվը 

5. Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական 

համակարգերի թիվը 

6. Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների 

թիվը 

7. Տարվա ընթացքում բարելավված աշխատակարգերի 

թիվը 

Աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ  

ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակություն, 

բնակիչներ 

Աշխատակազմի 

քարտուղար 
 

 

 

 

2016-

2020թթ. 

Համապատասխ

ան մարդկային 

և ֆինանսական 

ռեսուրսների,  

ՀԿ-ների կողմից 

համապատասխ

ան ծրագրերի 

առկայությունը 

Միջոցառումներ. 
1. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի  

աշխատողների մասնագիտական 

վերապատրաստման 

կազմակերպում 

2. Համայնքային 

քաղաքականությունների, 

ծրագրերի մշակում և կառավարում 

3. Համայնքայի ծառայողների 

պաշտոնների անձնագրերի 

խմբագրում 

4. Աշխատակազմի 

աշխատակիցներին անհրաժեշտ 

համապատասխան տեխնիկական և 

ծրագրային միջոցներով 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. 2016-2020թթ. -ին համայնքի բյուջեից ներդրում՝ 

10,491.7 հազ. դրամ 

2. Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, 

տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ 

համակարգեր 

3. Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր 

4. Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն 

Աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ 

ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակություն, 

բնակիչներ 

Աշխատակազմի 

քարտուղար 

2016-

2020թթ. 

Աշխատակազմի  

աշխատողները 

ունանկ կլինեն 

մշակելու 

աշխատակազմի 

կանոնադրությու

նը, 

աշխատակարգե

րը, համայնքային 

քաղաքականությ

ունները 
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ապահովում 

Արդյունք 2. 
Աշխատակազմի աշխատակիցների 

տեխնիկական և մասնագիտական 

կարողությունները բարձրացել են 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1.Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների 

թիվը 

2.Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական 

համակարգերի թիվը 

3.Աշխատակազմում ՀԿՏՀ-ի առկայությունը 

4. ՀԿՏՀ-ում օգտագործվող ծրագրերի թիվը  

5. Աշխատակազմում կիրառվող 

հեռահաղորդակցության համակարգերի թիվը  

6. Կառավարման բարձր տեխնոլոգիաների 

օգտագործման մակարդակի բարձրացում (%-ով) 

Աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ 

ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Աշխատակազմի 

քարտուղար 

2016-

2020թթ. 
 

Համապատասխ

ան որակյալ 

մասնագետները 

առկա են եղել 
 

 

Միջոցառումներ. 
1.Աշխատակազմի 

աշխատատեղերի վերազինում 

ժամանակակից տեխնիկայի և 

կապի միջոցներով 

2. Աշխատակազմի գույքի նորացում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 

2. Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման 

անձնակազմի աշխատակիցներ 

3. Ներդրում    

(դոնոր կազմակերպություններ) 

Աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Աշխատակազմի 

քարտուղար  

2016-

2020թթ. 

Համապատասխ

ան մարդկային 

և ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայությունը 

Ծրագիր 3. Ամասիայի համայնքապետարանի շենքի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի 

անցկացում, գույքի  նորացում: Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ ԱՄՆ ՄԶԳ (ՀՏԶՀ): 

Համայնքի ղեկավար 2017թ. Առկա է 

UNICEF-ի 

համաձայնությո

ւնը` համատեղ 

ֆինանսավորել

ու  ծրագիրը 

Ծրագիր 4. Արեգնադեմ գյուղի վաչական շենքի հիմնանորոգում և անհրաժեշտ գույքով ապահովում: 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ ԱՄՆ ՄԶԳ (ՀՏԶՀ): 

Համայնքի ղեկավար 2017թ. Առկա է UNICEF-

ի 

համաձայնությու

նը` համատեղ 

ֆինանսավորելո

ւ  ծրագիրը 

Ծրագիր 5. Գտաշենի երկհարկանի մշակույթի տան հիմնանորոգում, համայնքային կենտրոնի 

վերակազմակերպում, գույքով ապահովում :  Ծրագրի ֆինանսավորումը ՝ <<Հայաստանի 

տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)>>: 

Համայնքի ղեկավար 2019թ. Ծրագիրն  

ընդգրկել 

<<Հայաստանի 

տարածքային 

զարգացման 

հիմնադրամ 
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(ՀՏԶՀ)>>-ի 

ծրագրում՝ 

Ծրագիր 6. Գտաշենի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում,գույքով ապահովում, Ծրագրի 

ֆինանսավորումը : <<Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)>>: 

Համայնքի ղեկավար 2018 թ. Ծրագիրն  

ընդգրկել 

<<Հայաստանի 

տարածքային 

զարգացման 

հիմնադրամ 

(ՀՏԶՀ)>>-ի 

ծրագրում՝ 

Ծրագիր 7. Հովտունի համայնքային կենտրոնի շենքի կառուցում: Ծրագրի ֆինանսավորումը 

՝<<Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)>>: 

Համայնքի ղեկավար 2019-

2020թ թ. 

Ծրագիրն  

ընդգրկել 

<<Հայաստանի 

տարածքային 

զարգացման 

հիմնադրամ 

(ՀՏԶՀ)>>-ի 

ծրագրում՝ 

Ծրագիր 8. Բնակավայրային կենտրոնի շենքի հիմնանորգում և բավարար պայմանների ստեղծում 

բնակավայրի ենթակառուցվածքների տեղակայման համար /վարչական ներկայացուցչություն, բուժ. 

կետ, գրադարան, համայնքային կենտրոն, հանդիսությունների, հանգստի և ազատ ժամանցի 

սրահներ/: Ծրագրի ֆինանսավորումը ՝<<Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 

(ՀՏԶՀ)>>: 

Համայնքի ղեկավար 2019-

2020թ թ. 

Ծրագիրն  

ընդգրկել 

<<Հայաստանի 

տարածքային 

զարգացման 

հիմնադրամ 

(ՀՏԶՀ)>>-ի 

ծրագրում՝ 

 

Ոլորտ 2. Պաշտպանություն 
Ոլորտային ծրագրեր չեն նախատեսվել 

 

Ոլորտ 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն 
Ոլորտային ծրագրեր չեն նախատեսվել 

 

Ոլորտ 4.  Տնտեսական հարաբերություններ 
Ենթաոլորտ 1. Ճանապարհային տրանսպորտ 
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Ենթալորտային նպատակ՝  
Բարձրացնել համայնքային 

ենթակայության ճանապարհների և 

ինժեներական կառույցների 

սպասարկման, շահագործման և 

պահպանման ծառայությունների 

որակը  և ապահովել 

ճանապարհային անվտանգ 

երթևեկությունը  

Ենթաոլորտային վերջնական արդյունք. 
1. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և 

ինժեներական կառույցների սպասարկման, 

շահագործման և պահպանման ծառայությունների 

որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը 

բարձրացել է 20 %-ով 

2. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի 

նվազեցում 

3. Ասֆալտապատված ներհամայնքային և 

ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ (10%-ով)  

4. Նորոգված կամուրջների և ինժեներական այլ 

կառույցների քանակը 

5. Կանոնակարգված խաչմերուկների տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի մեջ (10%-ով) 

Ծրագրերի 

գնահատման 

համակարգեր, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 
 

 

 

 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, վարչական 

ներկայացուցիչներ,  
 

 

 

2016-

2020թթ. 

ՀՀ 

կառավարությա

ն, ՀԶՏՀ-ի, 

դոնոր 

կազմակերպութ

յունների 

աջակցության 

առկայություն, 

Համայնքի 

բյուջեից 

ֆինանսական 

միջոցները 

ժամանակին 

հատկացվում 

են 

Ծրագիր 1. Աթանի 2-րդ փողոցի բարեկարգում, Թումանյան քաղաքի փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում 

Ծրագրի նպատակ. 
1. Բարեկարգել Աթան գյուղի 2-րդ 

փողոցը և այն դարձնել անցանելի 

տրանսպորտի և  բնակչության 

համար 

2. Բարեկարգել և ասֆալտապատել 

Թումանյան քաղաքի 

կենտրոնական փողոցները և դրանք 

դարձնել անվտանգ և անցանելի 

տրանսպորտի և  բնակչության 

համար 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
1. Աթան գյուղի 2-րդ փողոցը բարեկարգվել և դարձել է 

տրանսպորտի և  բնակչության համար անցանելի 

2. Թումանյան քաղաքի կենտրոնական փողոցները 

բարեկարգվել և ասֆալտապատվել են, դարձել են 

անվտանգ և անցանելի տրանսպորտի և  բնակչության 

համար 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ,  

վարչական 

ներկայացուցիչ 

2016թ., 

2018-

2019թթ. 

Համայնքի 

բյուջեից 

ֆինանսական 

միջոցները 

ժամանակին 

հատկացվում 

են 

Արդյունք 1. 
Աթան գյուղի 2-րդ փողոցը 

բարեկարգված է, տրանսպորտի և  

բնակչության համար 

անցանելիությունը ապահովվել է  

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Բարեկարգված փողոցի երկարությունը 

2. Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության 

մակարդակը (%-ով) 

 

Աշխատակազմ, 

Աթանի վարչական 

ներկայացուցիչ, ՄԳ 

տարեկան 

հաշվետվություն, 

 բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Աթանի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

2016թ. Ֆինանսական 

միջոցները 

առկա են եղել 

Միջոցառումներ. 
1. Փողոցի վերանորոգման համար 

նախագծա-նախահաշվային 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված 

ծախսեր 

Աթանի վարչական 

ներկայացուցիչ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Աթանի 

վարչական 

2016թ. Համապատասխ

ան մարդկային 

և ֆինանսական 
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փաստաթղթերի կազմում 

2. Համապատասխան տեխնիկա 

ունեցող մասնավոր անձի հետ 

պայմանագրի կնքում 

3. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացման աշխատանքների 

վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

հանձնման-ընդունման ավարտա-

կան ակտի կազմում և հաստատում 

տարեկան 

հաշվետվություններ 
ներկայացուցիչ ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Արդյունք 2. 
Թումանյան քաղաքի 

կենտրոնական փողոցները 

բարեկարգված են, դարձել են 

անվտանգ և անցանելի 

տրանսպորտի և  բնակչության 

համար 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Բարեկարգված փողոցների երկարությունը 

2. Ասֆալտապատված փողոցների մակերեսը  

3. Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության 

մակարդակը (%-ով) 

 

Աշխատակազմ, 

համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ 
2018-

2019թթ. 
Համայնքի 

բյուջեից 

ֆինանսական 

միջոցները 

ժամանակին 

հատկացվում 

են 

Միջոցառումներ. 
1. Փողոցի վերանորոգման և 

ասֆալտապատման նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի 

կազմում 

2. «Թումանյան համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին 

ֆինանսական միջոցների 

տրամադրում 

 3. Վերանորոգման և 

ասֆալտապատման 

աշխատանքների կատարման 

վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

հանձնման-ընդունման ավարտա-

կան ակտի կազմում և հաստատում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված 

ծախսեր 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, 

աշխատակազմ, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2018-

2019թթ. 
Համապատասխ

ան մարդկային 

և ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Ծրագիր 2. Թումանյան քաղաքի կամուրջների վերանորոգում 

Ծրագրի նպատակ. 
Վերանորոգել Թումանյան քաղաք 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Թումանյան քաղաք մուտք գործող 2 կամուրջները 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ 
2019թ. Համայնքի 

բյուջեից  



284 
 

մուտք գործող 2 կամուրջները՝ 

դրանք անվտանգ դարձնելով 

բնակչության և տրանսպորտային 

միջոցների երթևեկության համար 

բարեկարգվել և դարձել են տրանսպորտային միջոցների 

և  բնակչության համար անցանելի 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Արդյունք. 
Վերանորոգվել են Թումանյան 

քաղաք մուտք գործող 2 

կամուրջները, դրանք բնակչության 

և տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկության համար դարձել են 

անվտանգ 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Վերանորոգված կամուրջների թիվը 

2. Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության 

աստիճանը (%-ով) 

 

Աշխատակազմ, 

համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ 
2019թ. Համայնքի 

բյուջեից 

ֆինանսական 

միջոցները 

ժամանակին 

հատկացվում են 

Միջոցառումներ. 
1. Կամուրջների վերանորոգման 

աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի 

պատվիրում 

2. Կամուրջների վերանորոգման 

շինարարական աշխատանքներ 

իրականացնող շինարարական 

կազմակերպության ընտրության 

մրցույթի անցկացում 

3. Մրցույթում հաղթող ճանաչված 

շինարարական կազմակերպության 

հետ պայմանագրի կնքում 

4. Վերանորոգման աշխատանքների 

կատարման վերահսկում 

5. Աշխատանքների կատարման 

հանձնման-ընդունման 

ավարտական ակտի կազմում և 

հաստատում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 

2. Կամուրջներ 

 

Աշխատակազմ, 

համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ 
2019թ. Համապատասխ

ան մարդկային 

և ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Ծրագիր 3. Ահնիձորից և Աթանից արոտավայրեր տանող հանդամիջյան ճանապարհների նորոգում 

Ծրագրի նպատակ. 
1. Նորոգել Ահնիձոր գյուղից «Գյազ» 

կոչվող հանդամաս տանող 

ճանապարհը և այն դարձնել 

անցանելի  

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
1. Ահնիձոր գյուղից «Գյազ» կոչվող հանդամաս տանող 

13 կմ երկարությամբ ճանապարհը նորոգվել և դարձել է 

անցանելի 

2. Աթան գյուղում ստեղծվել է անասնապահության 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Աթանի և 

Ահնիձորի վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016թ., 

2018թ. 

Համապատասխ

ան  նյութական, 

տեխնիկական, 

ֆինանսական 

միջոցները 
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2. Ստեղծել Աթան գյուղում 

անասնապահության զարգացման 

համար նպաստավոր պայմաններ՝ 

նորոգելով գյուղից արոտավայրեր 

տանող ճանապարհը և այն 

դարձնելով անցանելի  

զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ,  
նորոգվել է գյուղից արոտավայրեր տանող ճանապարհը 

և այն դարձել է անցանելի 

ժամանակին 

հատկացվում 

են 

Արդյունք 1. 
Նորոգվել է Ահնիձոր գյուղից «Գյազ» 

կոչվող հանդամաս տանող 

ճանապարհը և այն դարձնել 

անցանելի 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Նորոգված ճանապարհի երկարությունը 

2. Հանդամաս հասնելու ժամանակի կրճատումը (րոպե) 

3. Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի 

(վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը 

(%-ով) 

Աշխատակազմ, 

Ահնիձորի վարչական 

ներկայացուցիչ, ՄԳ 

տարեկան 

հաշվետվություն, 

բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Ահնիձորի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

2016թ. Բնակիչները 

շահագրգռված 

են ճանապարհի 

վերանորոգման 

հարցում 

Միջոցառումներ. 
1. «Գյազ» կոչվող հանդամաս 

տանող ճանապարհի 

վերանորոգման նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի 

կազմում 

2. Համապատասխան տեխնիկա 

ունեցող մասնավոր անձի հետ 

պայմանագրի կնքում 

3. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացման վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

հանձնման-ընդունման 

ավարտական ակտի կազմում և 

հաստատում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի 2016թ.  բյուջեով նախատեսված ծախսեր 

Ահնիձորի վարչական 

ներկայացուցչի, ՄԳ 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Ահնիձորի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

2016թ. Համապատասխ

ան մարդկային 

և ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Արդյունք 2. 
Աթան գյուղում ստեղծվել է 

անասնապահության զարգացման 

համար նպաստավոր պայմաններ,  

նորոգվել է գյուղից արոտավայրեր 

տանող ճանապարհը և այն դարձել 

է անցանելի 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Նորոգված ճանապարհի երկարությունը 

2. Արոտավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատումը 

(րոպե) 

3. Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի 

(վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը 

(%-ով) 

Աշխատակազմ, 

Աթանի վարչական 

ներկայացուցիչ, ՄԳ 

տարեկան 

հաշվետվություն, 

բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Աթանի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

2018թ. Բնակիչները 

շահագրգռված 

են ճանապարհի 

վերանորոգման 

հարցում 

Միջոցառումներ. 
1. Արոտավայրեր տանող 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 

Աթանի վարչական 

ներկայացուցիչ, ՄԳ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Աթանի 

2018թ. Համապատասխ

ան մարդկային 
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ճանապարհի վերանորոգման 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի կազմում 

2. Համապատասխան տեխնիկա 

ունեցող մասնավոր անձի հետ 

պայմանագրի կնքում 

3. Վերանորոգման աշխատանքների 

վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

հանձնման-ընդունման 

ավարտական ակտի կազմում և 

հաստատում 

 

 

տարեկան 

հաշվետվություններ 
վարչական 

ներկայացուցիչ 
և ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Ծրագիր 4. Աթանի դպրոց տանող ճանապարհի կամրջի վերակառուցում 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ ՀՀ պետբյուջե 

Համայնքի ղեկավար 2020թ. Դիմել ՀՀ Լոռու 

մարզպետին՝ 

ծրագիրը մարզի 

հրատապ 

ծրագրերի 

ցանկում 

ընդգրկելու 

համար 

Ծրագիր 5. Թումանյան քաղաքի փողոցների փոսային նորոգում 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ ՀՀ պետբյուջե 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ 
2016թ. ՀՀ պետբյուջեից 

տրամադրվել է 

սուբվենցիա  

Ծրագիր 6. Քարինջի կենտրոնից մինչև միջբնակավայրային ճանապարհ հատվածի վերանորոգում 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ ՀՀ պետբյուջե 

Համայնքի ղեկավար,  

համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Քարինջի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

2016թ. ՀՀ պետբյուջեից 

տրամադրվել է 

սուբվենցիա 

Ենթաոլորտ 2. Վառելիք և էներգետիկա 

Ծրագիր 1. Քարինջում գազամատակարարման ներբնակավայրային համակարգի անցկացում, Մարցի 

գազամատակարարման ներբնակավայրային համակարգի ընդլայնում 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ, ՀՀ պետբյուջե 

Համայնքի ղեկավար, 

Քարինջի, Մարցի 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2019թ. Դիմել ՀՀ Լոռու 

մարզպետին՝ 

ծրագիրը մարզի 

հրատապ 

ծրագրերի 

ցանկում 

ընդգրկելու 

համար   
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Ենթաոլորտ 3. Գյուղատնտեսություն 

Ծրագիր 1. Մարցում կաթի մթերման և վերամշակման կետի ստեղծում 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ մասնավոր հատված 

Համայնքի ղեկավար, 

Մարցի վարչական 

ներկայացուցիչ 

2019թ. Ծրագրի իրա-

կանացման 

համար անհրա-

ժեշտ է գտնել  

մասնավոր 

ներդրող  

 

Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 
Ենթաոլորտ. Աղբահանություն 

Ենթալորտային նպատակ՝ 
Ապահովել համայնքի բոլոր 

բնակավայրերում բնակչությանը 

մատուցվող աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման  

որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը և 

շրջակա միջավայրի մաքրությունը   

Ենթաոլորտային վերջնական արդյունք. 
Աղբահանության և սանիտարական մաքրման  որակյալ 

ծառայությունների մատուցումից բնակչության 

բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը 

(հարցումների հիման վրա), %-ով   

Ծրագրերի 

գնահատման 

համակարգեր, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի ղեկավար, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 

Աղբահանության 

և սանմաքրման 

ենթակառուցված

քները ստեղծվել 

են և 

արդյունավետ 

օգտագործվում 

են 

Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ. 
Կազմակերպել համայնքի 

բնակչությանը աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման  

ծառայությունների մատուցումը 

համայնքի բոլոր բնակավայրերում 

և ապահովել շրջակա միջավայրի 

մաքրությունը   

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Կազմակերպվել է համայնքի բնակչությանը 

աղբահանության և սանիտարական մաքրման  

ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր 

բնակավայրերում, ապահովվել է շրջակա միջավայրի 

մաքրությունը   

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավար, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ներկայացուցիչներ  

2016-

2020թթ. 

Համայնքի 

բյուջեից  

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են, 

տեխնիկական 

միջոցներն         

առկա են 

Արդյունք. 
Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր 

բնակավայրերի  բնակչությանը 

աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման  ծառայությունների 

մատուցումը, ապահովվել է 

շրջակա միջավայրի մաքրությունը   

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում 

իրականացնող աշխատակիցների թիվը 

2. Աղբատար մեքենաների թիվը  

3. Աղբամանների թիվը 

4. Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը 

5. Համայնքում իրականացված աղբահանության 

ծավալը` տարեկան կտրվածքով, տոննա 

Համայնքի ղեկավար,   

աշխատակազմ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

«Թումանյանի 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ, 

ՄԳ կիսամյակային և 

Համայնքի ղեկավար, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 
Համապատասխ

ան 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսներն         

առկա են եղել 
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6. Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ 

7. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

ծառայության համապատասխանությունը 

օրենսդրական պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին 

8. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

ծառայության մատուցման հաճախականությունը 

(ամսվա կտրվածքով) 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Միջոցառումներ. 
1. «Թումանյանի համայնքի 

կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի 

գործունեության ընդլայնում

2. Աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

սխեմայի, ժամանակացույցի 

կազմում և հաստատում 

3. Համայնքում արտադրված աղբը 

Ալավերդի համայնքի աղբավայր  

տեղափոխելու համար  

համայնքների միջև պայմանագրի 

կնքում 

4. Իրականացնել աղբի 

տեղափոխումը Ալավերդի 

համայնքի աղբավայր  

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված 

«Թումանյան համայնքի կոմունալ տնտեսություն»

ՀՈԱԿ-ին հատկացված ֆինանսական միջոցներ 

2. «Թումանյանի համայնքի կոմունալ տնտեսություն»

ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-սարքավորումներ 

3. Աղբահանության համար գանձված վճարների 

գումարը 

4. Համայնքի հեռավորությունը աղբավայրից  

 

 

Համայնքի ղեկավար,  

աշխատակազմ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

«Թումանյանի 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ, 

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավար, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 
Համապատասխ

ան 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսներն         

առկա են  

 

Ոլորտ 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն   
Ոլորտային նպատակ՝ 
Բարձրացնել բնակարանային 

շինարարության և կոմունալ 

ծառայության բնագավառում 

համայնքի բնակչությանը 

մատուցվող հանրային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը և որակը   

Ոլորտային վերջնական արդյունք. 
Բարձրացել է բնակարանային շինարարության և 

կոմունալ ծառայություն բնագավառում համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների 

մատչելիությունը և որակը   

Ծրագրերի 

գնահատման 

համակարգեր, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավար, 

համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 
Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների         

առկայություն 

Ենթաոլորտ 1. Բնակարանային շինարարություն 
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Ծրագիր 1. Թումանյան քաղաքի 3-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի  N 4 բազմաբնակարան շենքի տանիքի 

վերանորոգում 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ ՀՀ պետբյուջե 

Համայնքի ղեկավար, 

համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ 

2016թ. ՀՀ պետբյուջեից 

ֆինանսական 

միջոցները 

հատկացվել են 

 

Ծրագիր 2. Թումանյան քաղաքի 2-րդ փողոցի 8-րդ շենքի տանիքի ներկում 

Ծրագրի նպատակ. 
Ավելացնել Թումանյան քաղաքի 2-

րդ փողոցի 8-րդ շենքի տանիքի 

օգտագործման պիտանելիության 

ժամկետը և շենքի բնակչներին 

մատուցվող ծառայությունների 

որակը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Ավելացվել է  Թումանյան քաղաքի 2-րդ փողոցի 8-րդ 

շենքի տանիքի օգտագործման պիտանելիության 

ժամկետը և շենքի բնակչներին մատուցվող 

ծառայությունների որակը  

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2019թ. Համայնքի 

բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Արդյունք. 
Ավելացվել է Թումանյան քաղաքի 

2-րդ փողոցի 8-րդ շենքի տանիքի 

օգտագործման պիտանելիության 

ժամկետը և շենքի բնակչներին 

մատուցվող ծառայությունների 

որակը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Թումանյան քաղաքի 2-րդ փողոցի 8-րդ շենքի տանիքի 

օգտագործման պիտանելիության ժամկետը 

2. Շենքի բնակչներին մատուցվող ծառայությունների 

որակը 

«Թումանյանի 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ, 

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

շենքի բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2019թ. Համապատասխ

ան 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ. 
1. Շենքի տանիքի ծածկի ներկման   

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում և 

պատրաստում 

2. Լիցենզավորված շինարարական 

կազմակերպության հետ 

պայմանագրի կնքում 

3. Ներկման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

4. Շենքի տանիքի ներկման 

աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտի կազմում և 

հաստատում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի 2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված 

ֆինանսական միջոցներ 

 

«Թումանյանի 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն»

ՀՈԱԿ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2019թ. Անհրաժեշտ 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 

Ենթաոլորտ 2. Համայնքային զարգացում 

Ծրագիր 1. Թումանյան քաղաքի հրապարակի բարեկարգում և ջրավազանի վերանորոգում 
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Ծրագրի նպատակ. 
Բարելավել Թումանյան քաղաքի 

բնակչության, զբոսաշրջիկների 

հանգստի պայմանները` 

բարեկարգելով քաղաքի 

հրապարակը և վերանորոգելով 

ջրավազանը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Թումանյան քաղաքի բնակչության, զբոսաշրջիկների 

հանգստի պայմանները բարելավվել են, բարեկարգվել է 

քաղաքի հրապարակը, վերանորոգվել է ջրավազանը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2018թ. Համայնքի 

բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Արդյունք. 
Բարելավվել են Թումանյան 

քաղաքի բնակչության, 

զբոսաշրջիկների հանգստի 

պայմանները, բարեկարգվել են 

քաղաքի հրապարակը, 

վերանորոգվել է ջրավազանը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Հրապարակի բարեկարգման տևողությունը 

2. Ջրավազանի վերանորոգման տևողությունը 

3. Բնակիչների կարծիքը բարեկարգված հրապարակի 

վերաբերյալ  

 

Աշխատակազմ, 

«Թումանյանի 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ, 

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2018թ. Համապատասխ

ան 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ. 
1. Հրապարակի բարեկարգման և 

ջրավազանի վերանորոգման 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում և 

նախապատրաստում 

2. «Թումանյան համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին 

սուբսիդիայի հատկացում 

3. Հրապարակի բարեկարգման և 

ջրավազանի վերանորոգման 

աշխատանքների իրականացում և 

վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտի կազմում և 

հաստատում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի 2018թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված 

ֆինանսական միջոցներ 

 

Աշխատակազմ, 

«Թումանյանի 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն»

ՀՈԱԿ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2018թ. Անհրաժեշտ 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը  

Ենթաոլորտ 3. Ջրամատակարարում 

Ծրագիր 1. Համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում 

Ծրագրի նպատակ. 
Բարելավել խմելու ջրի 

ջրամատակարարման 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության 

մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

2016-

2020թթ. 
Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 
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ծառայության մատուցման 

մատչելիությունը և որակը 

համայնքի գյուղական բոլոր 

բնակավայրերում 

գյուղական բոլոր բնակավայրերում բարելավվել է տարեկան 

հաշվետվություններ 
«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն  

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

հատկացվում 

են 

Արդյունք. 
Բարելավվել է խմելու ջրի 

ջրամատակարարման 

ծառայության մատուցման 

մատչելիությունը և որակը 

համայնքի գյուղական բոլոր 

բնակավայրերում 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Վերանորոգված ջրագծերի երկարությունը 

2. Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում 

իրականացված բնակավայրերի թիվը 

3. Ջրագծերի վթարների ընդհանուր թիվը  

4. Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների 

բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (%-ով) 

 

Աշխատակազմ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

«Թումանյանի 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ, 

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2016-

2020թթ. 
Բնակավայրերի 

բնակիչները 

շահագրգիռ են 

ջրամատակար

արման 

բարելավման 

հարցում 

Միջոցառումներ. 

1. Ներքին ջրագծերի  ընթացիկ 

նորոգման աշխատանքների 

նախահաշվային փաստաթղթերի 

նախապատրաստում 

2. Ջրամատակարարման 

ներբնակավայրային համակարգերի 

ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների իրականացում և 

վերահսկում  

3. Վերանորոգման աշխատանքների 

կատարման ավարտական ակտի 

կազմում և հաստատում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի  տարեկան բյուջեով նախատեսված 

ֆինանսական միջոցներ 

 

 

Աշխատակազմ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

«Թումանյանի 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն»

ՀՈԱԿ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2016-

2020թթ. 
Համապատասխ

ան 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են 

Ծրագիր 2. Մարցի խմելու ջրի արտաքին ջրագծերի վերանորոգում 

Ծրագրի նպատակ. 
Բարելավել Մարց գյուղի 

բնակչությանը խմելու ջրի 

մատակարարման որակը և 

ավելացնել ջրամատակարարման 

տևողությունը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Մարց գյուղի խմելու ջրի արտաքին ցանցի հիմնական 

սնուցող խողովակները, ջրի ակունքների և հավաքման 

կետերի վթարային հատվածները վերանորոգվել են, 

բարելավվել է ջրամատակարարման որակը և ավելացել 

է ջրամատակարարման տևողությունը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Մարցի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

2016թ. Համայնքի 

բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Արդյունք. Ելքի ցուցանիշներ. Աշխատակազմ, Համայնքի ղեկավարի 2016թ. Մարցի 



292 
 

Բարելավվել է Մարց գյուղի 

բնակչությանը խմելու ջրի 

մատակարարման որակը և 

ավելացել է ջրամատակարարման 

տևողությունը 

1. Վերանորոգված խմելու ջրի արտաքին ցանցի 

երկարությունը 

2. Կառուցված ջրի հավաքման ակունքների 

(կապտաժների) թիվը 

3. Վերանորոգված ջրի հավաքման ակունքների 

(կապտաժների) թիվը 

4. Բնակչությանը խմելու ջրի մատակարարման 

տևողությունը 

Մարցի վարչական 

ներկայացուցիչ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

տեղակալ, Մարցի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

բնակիչները 

շահագրգիռ են 

բնակավայրի 

ջրամատակար

արման 

բարելավման 

հարցում 

Միջոցառումներ. 
1. Մարց գյուղի արտաքին 

ջրագծերի  վերանորոգման  

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 

2. «Թումանյանի համայնքի 

կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին 

դրամաշնորհի տրամադրում 

3. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում  

4. Վերանորոգման աշխատանքների 

կատարման ավարտական ակտի 

կազմում և հաստատում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
Ներդրում՝ համայնքի ֆոնդային բյուջեից 

Աշխատակազմ, 

Մարցի վարչական 

ներկայացուցիչ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Մարցի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

2016թ. Համապատասխ

ան 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են 

Ենթաոլորտ 4. Փողոցների լուսավորում 

Ծրագիր 1. Թումանյան քաղաքի և Մարցի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնում, հենասյուների ներկում 

  Ծրագրի նպատակ.  
Բարձրացնել Թումանյան քաղաքի և 

Մարցի փողոցների անվտանգ 

երթևեկության մակարդակը և 

դրանք դարձնել հարմարավետ  

տրանսպորտային միջոցների և 

հետիոտների համար 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Թումանյան քաղաքի և Մարցի փողոցների անվտանգ 

երթևեկության մակարդակը բարձրացել է, դրանք դարձել 

են հարմարավոտ տրանսպորտային միջոցների և 

հետիոտների համար 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, 
«Թումանյան համայնքի 

կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ-

ի տնօրեն,  Մարցի 

վարչ. ներկայացուցիչ 

2017-

2020թթ. 
Համապատասխ

ան նյութական և 

ֆինանսական 

միջոցները 

ժամանակին 

հատկացվում են 

Արդյունք. 
Թումանյան քաղաքի և Մարցի 

փողոցների անվտանգ 

երթևեկության մակարդակը 

բարձրացել են, դրանք դարձել են 

հարմարավետ  տրանսպորտային 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի 

երկարությունը 

2. Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը 

3. Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի մեջ 

Աշխատակազմ, 

Մարցի վարչական 

ներկայացուցիչ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Մարցի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

2017-

2020թթ. 
Համապատասխ

ան 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 
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միջոցների և հետիոտների համար 4. Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա 

կտրվածքով՝ ամռանը  

5. Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա 

կտրվածքով՝ ձմռանը 

բնակիչներ 

Միջոցառումներ. 
1. Թումանյան քաղաքի և Մարցի 

փողոցների արտաքին 

լուսավորության համակարգերի 

ընդլայնման, հենասյուների 

ներկման աշխատանքների 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 

2. Լիցենզավորված  

կազմակերպության հետ  

պայմանագրի կնքում  

3. Փողոցների արտաքին 

լուսավորության համակարգերի 

ընդլայնման, հենասյուների 

ներկման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 
4. Աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտերի կազմում և 

հաստատում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
Հատկացումներ տարեկան 550.0 հազ.դրամ համայնքի 

2017-20թթ. ֆոնդային բյուջեներից  

Աշխատակազմ, 

Մարցի վարչական 

ներկայացուցիչ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Մարցի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

2017-

2020թթ. 
Համապատասխ

ան 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են 

Ենթաոլորտ 5. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 

Ծրագիր 1. Մարցի և Լորուտի գերեզմանատների ցանկապատերի վերանորոգում 

  Ծրագրի նպատակ.  
Բարելավել Մարցի և Լորուտի 

գերեզմանատների պահպանման 

ծառայության որակը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Մարցի և Լորուտի գերեզմանատների պահպանման 

ծառայության որակը բարելավվել է 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, 
«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,  

Լորուտի և Մարցի 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2019-

2020թթ. 
Համայնքի 

բյուջեից 

համապատասխ

ան 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում 

են 

Արդյունք. 
Բարելավվել է Մարցի և Լորուտի 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Վերանորոգված ցանկապատերի երկարությունը 

Աշխատակազմ, 

Լորուտի և Մարցի 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, 
2019-

2020թթ. 
Բնակիչները 

շահագրգիռ են 
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բնակչությանը մատուցվող՝ 

գերեզմանատների պահպանման  

ծառայության որակը 

2. Բնակչության բավարարվածության աստիճանը 

մատուցված համայնքային ծառայության որակից՝ ըստ 

բնակավայրերի (%-ով) 

 

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ-

ի տնօրեն,  ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,  

Լորուտի և Մարցի 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

գերեզմանատնե

րի 

ցանկապատերի 

վերանորոգման 

հարցում 

Միջոցառումներ. 
1. Մարցի և Լորուտի 

գերեզմանատների ցանկապատերի 

վերանորոգման համար համայնքի 

2019-2020թթ. բյուջեներում համապ. 

միջոցների նախատեսում 

2. «Թումանյան համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին 

սուբսիդիաների հատկացում 

3. Գերեզմանատների 

ցանկապատերի վնասված մասերի 

վերականգնման աշխատանքների 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 

4. Գերեզմանատների 

ցանկապատերի վերականգնման 

աշխատանքների իրականացում և 

վերահսկում 

5. Աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտերի կազմում և 

հաստատում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի  բյուջեով նախատեսված ֆինանսական 

միջոցներ 

 

Աշխատակազմ, 

Լորուտի և Մարցի 

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, 
«Թումանյան 

համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,  

Լորուտի և Մարցի 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2019-

2020թթ. 
Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 

 

Ոլորտ 7. Առողջապահություն   
Ծրագիր 1. «Թումանյան քաղաքի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ  շենքի հիմնանորոգում 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ դոնոր կազմակերպություններ 

Համայնքի ղեկավար 2020թ. Ծրագրի 

իրականացման 

համար 
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անհրաժեշտ է 

գտնել  դոնոր 

կազմակերպութ

յուններ  

Ծրագիր 2. Ահնիձորի բուժկետի վերանորոգում 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ ՀՀ պետբյուջե 

Համայնքի ղեկավար 2017թ. Ծրագիրն 

ընդգրկված է 

մարզի 

առաջնահերթ 

խնդիրների 

լուծման 

հրատապ 

ծրագրերի 

ցանկում 

 

Ոլորտ 8. Հանգիստ, մշակույթ, կրոն   
Ոլորտային նպատակ՝ 
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից 

համայնքի բնակչությանը հանգստի 

և մշակութային որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը   

Ոլորտային վերջնական արդյունք. 
ՏԻՄ-երի կողմից մատոցվող հանգստի և մշակութային 

ծառայություններից բնակչության բավարարվածության 

աստիճանի բարձրացումը (%-ով) 

 

Ծրագրերի 

գնահատման 

համակարգեր, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավար, 

համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 
Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների         

առկայությունը 

Ենթաոլորտ. Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 

Ծրագիր 1. Նվիրատվություններ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին 

  Ծրագրի նպատակ.  
Ձևավորել փոխշահավետ 

համագործակցություն մարզում և 

հանրապետությունում գործող 

շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպությունների հետ և 

ապահովել նրանց կողմից 

կազմակերպվող միջոցառումներին 

համայնքի մասնակցությունը  

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Փոխշահավետ համագործակցություն է ձևավորվել 

համայնքի և մարզում և հանրապետությունում գործող 

շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների հետ, որը 

նպաստում է համայնքի աստիճանական զարգացմանը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

աշխատակազմի  

քարտուղար 

2016-

2020թթ. 
Աշխատակազմ

ից 

պահանջվում է 

մշտական 

եռանդ, 

հետևողականու

թյուն և ջանքեր  

Արդյունք. 
Ապահովվել է մարզում և 

հանրապետությունում գործող 

շահույթ չհետապնդող 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի հետ համագործակցող շահույթ 

չհետապնդող կազմակերպությունների թիվը 

2. Շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների 

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

աշխատակազմի  

2016-

2020թթ. 
Համայնքի 

բյուջեից 

համապատասխ

ան 
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կազմակերպությունների կողմից 

կազմակերպվող միջոցառումներին 

համայնքի ակտիվ 

մասնակցությունը 

կողմից կազմակերպված միջոցառումներին համայնքի 

մասնակցության թիվը 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

համայնքի հետ 

համագործակցող 

կազմակերպություններ

, բնակիչներ 

քարտուղար ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում 

են 

Միջոցառումներ. 
1. Համայնքի 2016-2020թթ. 

բյուջեներում համապատասխան 

միջոցների նախատեսում  

2. Մարզում անցկացվող 

միջոցառումներին համայնքի 

մասնակցության ապահովում  

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի  բյուջեով նախատեսված որոշակի 

ֆինանսական միջոցներ 

 

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

աշխատակազմ 

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

աշխատակազմի  

քարտուղար, գլխավոր 

մասնագետ-

հաշվապահ 

2016-

2020թթ. 
Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 

Ծրագիր 2. Լորուտի և Ահնիձորի հանդիսությունների սրահների վերանորոգում, կոմունալ համակարգերի անցկացում 

  Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել համայնքի ՏԻՄ-երի 

կողմից Լորուտի և Ահնիձորի 

բնակչությանը մատուցվող՝ 

հանգստի և մշակութային որակյալ 

և մատչելի ծառայությունների 

մատուցումը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Լորուտի և Ահնիձորի հանդիսությունների սրահները 

գործում են, ապահովվել է բնակչությանը մատուցվող 

հանգստի և մշակութային ծառայությունների 

մատչելիությունը և որակը  

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Լորուտի և 

Ահնիձորի վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2017թ., 

2019թ. 
Բնակիչները 

շահագրգիռ են 

հանդիսություն

ների սրահների 

գործունեության  

հարցում 

Արդյունք. 
Ապահովվել է Լորուտի և Ահնիձորի 

բնակչությանը մատուցվող 

հանգստի և մշակութային  

ծառայությունների որակը և 

մատչելիությունը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքում գործող հանդիսությունների սրահների 

քանակը 

2. Վերանորոգված հանդիսությունների սրահների 

քանակը 

3. Տարվա ընթացքում հանդիսությունների սրահներում 

կազմակերպված միջոցառումների թիվը 

4. Հանդիսությունների սրահների գույքի և 

սարքավորումների վիճակը 

5. Բնակչության շրջանում մշակույթի նկատմամբ 

հետաքրքրվածության բարձրացում (%-ով)  

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ,  

բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Լորուտի և 

Ահնիձորի վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2017թ., 

2019թ. 
Համայնքի 

բյուջեից 

համապատասխ

ան 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում 

են 

Միջոցառումներ. 
1. Լորուտի սրահի շենքի 

սեփականատիրոջ հետ 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի  բյուջեով նախատեսված ֆինանսական 

միջոցներ 

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Լորուտի և 

Ահնիձորի վարչական 

2017թ., 

2019թ. 
Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         
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երկարաժամկետ և անհատույց 

օգտագործման պայմանագրի կնքում 

2. Վերանորոգման աշխատանքների 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 

3. «Թումանյան համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին 

սուբսիդիայի հատկացում  
4. Գազամատակարարման և 

էլեկտրամատակարարման  

ծառայությունների հետ 

պայմանագրերի կնքում 

5. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

6. Աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտերի կազմում և 

հաստատում 

7. Ահնիձորի դպրոցի հին շենքի 

վերանորոգման աշխատանքների 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 

8. Վերանորոգման  աշխատանքների 

իրականացման շինարարական 

կազմակերպության ընտրության 

մրցույթի անցկացում և հաղթող 

կազմակերպության հետ 

պայմանագրի կնքում 

9. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

10. Աշխատանքների կատարման 

հանձնման-ընդունման 

ավարտական ակտի կազմում, 

քննարկում և հաստատում 

2. Հանդիսությունների սրահների շենքեր և 

շինություններ 

աշխատակազմ ներկայացուցիչներ առկայությունը 

Ծրագիր 3. Թումանյան քաղաքի 2-րդ և 3-րդ թաղամասերում, համայնքի մյուս բնակավայրերում  

խաղահրապարակների կառուցում 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ դոնոր կազմակերպություններ՝ 9,000.0 հազ. դրամ, ներդրում համայնքի բյուջեից՝ 

Համայնքի ղեկավար 2019-

2020թթ. 

Ծրագրի 

իրական. համար 

անհրաժեշտ է 

գտնել  դոնոր 
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1,000.0 հազ. դրամ կազմակերպությ

ուն  

 

Ծրագիր 4. Թումանյան քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում 

 Ծրագրի նպատակ.  
 Մարզադաշտը զերծ պահել 

սելավաջրերից  

 Մարզադաշտը դարձնել 

համայնքի երիտասարդության 

առողջության պահպանման 

կենտրոն և ժամանցի վայր  

 Մարզադաշտում կազմակերպել 

տարբեր մարզաձևերի 

մրցումներ 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող 

հանգստի և սպորտի ծառայությունների մատչելիությունը 

և որակը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ 
2017թ. Համայնքի 

բյուջեից 

համապատասխ

ան 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում 

են 

Արդյունք. 
Ապահովվել է Թումանյան քաղաքի 

բնակչությանը մատուցվող 

հանգստի և սպորտի հանրային 

ծառայությունների որակը և 

մատչելիությունը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Տարվա ընթացքում մարզադաշտում կազմակերպված 

մարզական միջոցառումների թիվը 

2. Կազմակերպված մարզական մրցաշարերի 

մասնակիցների թիվը 

3. Համայնքի ապահովվածությունը նորոգված 

մարզադաշտով 

Համայնքի ղեկավար,  

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ 
2017թ. Համայնքի 

բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Միջոցառումներ. 

1. «Թումանյան համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին 

սուբսիդիայի հատկացում 

համայնքի բյուջեից 

2. Մարզադաշտի վերանորոգման 

աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի 

պատվիրում 

3. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտերի կազմում և 

հաստատում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի ֆոնդային  բյուջեով նախատեսված 

ֆինանսական միջոցներ 

2. Համայնքի մարզադաշտ  

 

Համայնքի ղեկավար, 

աշխատակազմ 
Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ 
2017թ. Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 
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Ծրագիր 5. Շամուտի դպրոցի մարզադահլիճի նորոգում՝ այն նաև բնակավայրի հանդիսությունների սրահ օգտագործելու համար 

Ծրագրի նպատակ.  

Վերանորոգել Շամուտ գյուղի 

դպրոցի մարզադահլիճը, որը 

կծառայի նաև բնակավայրի 

հանդիսությունների սրահ 

 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Շամուտի դպրոցի մարզադահլիճը օգտագործվում է նաև 

որպես բնակավայրի հանդիսությունների սրահ, 

ապահովվել է բնակչությանը մատուցվող հանգստի  

ծառայությունների մատչելիությունը և որակը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Շամուտի վարչական 

ներկայացուցիչ, 

Շամուտի դպրոցի 

տնօրեն  

2016թ. Բնակիչները 

շահագրգիռ են 

հանդիսություն

ների սրահի 

գործունեության  

հարցում 

Արդյունք. 
Ապահովվել է Շամուտի 

բնակչությանը մատուցվող 

հանգստի ծառայությունների որակը 

և մատչելիությունը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Տարվա ընթացքում բնակավայրի հանդիսությունների 

սրահում կազմակերպված միջոցառումների թիվը 

2. Հանդիսությունների սրահի գույքի վիճակը 

3. Բնակչության շրջանում հանգստի նկատմամբ 

հետաքրքրվածության բարձրացում (%-ով) 

    

Համայնքի ղեկավար, 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան,  

Շամուտի վարչական 

ներկայացուցիչ, 

Շամուտի դպրոցի 

տնօրեն, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Շամուտի վարչական 

ներկայացուցիչ, 

Շամուտի դպրոցի 

տնօրեն  

2016թ. Համայնքի 

բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում 

են 

Միջոցառումներ. 
1. Մարզադահլիճը վերանորոգելու 

և այն նաև բնակավայրի 

հանդիսությունների սրահ 

օգտագործելու համար ՀՀ Լոռու 

մարզպետարանի և դպրոցի 

տնօրենի համաձայնության 

ձեռքբերում 

2. Մարզադահլիճի վերանորոգման 

աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի 

պատվիրում 

3. Վերանորոգման  

աշխատանքների իրականացման 

շինարարական կազմակերպության 

ընտրության մրցույթի անցկացում և 

հաղթող կազմակերպության հետ 

պայմանագրի կնքում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի  բյուջեով նախատեսված ֆինանսական 

միջոցներ 

2. Դպրոցի մարզադահլիճ 
 

Համայնքի ղեկավար, 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան,  

Շամուտի վարչական 

ներկայացուցիչ, 

Շամուտի դպրոցի 

տնօրեն, 

աշխատակազմ 

Շամուտի վարչական 

ներկայացուցիչ, 

Շամուտի դպրոցի 

տնօրեն  

2016թ. Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 
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4.Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

5. Աշխատանքների կատարման 

հանձնման-ընդունման 

ավարտական ակտի կազմում, 

քննարկում և հաստատում 

Ծրագիր 6. Լորուտի դպրոցի ուսուցչի տան վերակառուցում մարզադահլիճի և խաղասենյակի 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ դոնոր կազմակերպություններ, ՀՀ պետբյուջե, համայնքի բյուջե 

Համայնքի ղեկավար 2018-

2019թթ. 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար 

անհրաժեշտ է 

գտնել  դոնոր 

կազմակերպութ

յուն և/կամ 

դիմել ՀՀ Լոռու 

մարզպետին՝ 

այն մարզի 

հրատապ 

ծրագրերի 

ցանկում 

ընդգրկելու 

համար   

 

Ոլորտ 9. Կրթություն 
Ոլորտային նպատակ՝ 
Բարձրացնել համայնքում 

կրթության որակը և 

մատչելիությունը 

Ոլորտային վերջնական արդյունք. 
ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների 

գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների 

որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանի 

բարձրացում  (տարեկան 5%-ով) 

Ծրագրերի 

գնահատման 

համակարգեր, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավար, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016 -

2020թթ. 
Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների         

առկայություն 

Ենթաոլորտ 1. Նախադպրոցական կրթություն 

Ծրագիր 1. Համայնքում (Թումանյան, Լորուտ, Քարինջ, Մարց) նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում 

  Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել համայնքի բնակչությանը 

մատուցվող  նախադպրոցական 

կրթության ծառայությունների 

մատուցումը և հասանելիությունը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող  

նախադպրոցական կրթության ծառայությունների 

մատուցումը և հասանելիությունը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավար, 

Թումանյանի, 

Լորուտի, Քարինջի, 

Մարցի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ների 

2016 -

2020թթ. 

Համայնքի և 

ՀՈԱԿ-ների 

բյուջեներից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 
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տնօրեններ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Արդյունք 1. 
Ապահովվել է Թումանյանի, 

Լորուտի, Քարինջի, Մարցի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ների բնականոն 

գործունեությունը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը 

2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը 

3. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը  

4. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը 

5. Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը 

6. Մատուցվող ծառայության 

համապատասխանությունը օրենսդրական 

պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, 

կարգերին և չափորոշիչներին 

7. Նախադպրոցական կրթության ծառայության 

մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում 

8. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը 

9. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների 

աշխատավարձերի տարեկան աճը (%-ով) 

Համայնքի 

աշխատակազմ,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

Թումանյանի, 

Լորուտի, Քարինջի, 

Մարցի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ (ծնողներ) 

Համայնքի ղեկավար, 

Թումանյանի, 

Լորուտի, Քարինջի, 

Մարցի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016 -

2020թթ. 
Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

միշտ առկա են 

եղել 

Միջոցառումներ. 
1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի 

պահպանություն 

2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի 

ընթացիկ նորոգում 

3. Ծնողական վճարի չափի մասին 

ավագանու որոշման ընդունում 

4. Մանկապարտեզների խմբերի 

կոմպլեկտավորում 

5. Գործող օրենսդրական 

պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին և 

չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների 

գործունեության 

ուսումնասիրությունների 

իրականացում 

6. Լորուտի մանկապարտեզի շենքի 

վերանորոգում  

7. Մարցում մանկապարտեզի 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ՀՈԱԿ-

ների պահպանման ծախսեր 

2. ՀՈԱԿ-ների տարեկան բյուջեներով նախատեսված 

ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր 

3. ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 

 

 

Համայնքի ղեկավար, 

աշխատակազմ,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

Թումանյանի, 

Լորուտի, Քարինջի, 

Մարցի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ 

Համայնքի ղեկավար, 

Թումանյանի, 

Լորուտի, Քարինջի, 

Մարցի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016 -

2020թթ. 
Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 
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բացում 2018թ.-ից 

Արդյունք 2. 
Ապահովվել է համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող  

նախադպրոցական կրթության 

հանրային ծառայությունների 

հասանելիությունը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը 

2. Մանկապարտեզի շենքի և գույքի վիճակը   
3. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը 

4. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների աճը (%-ով) 

5. Մեկ երեխայի հաշվով ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

պահպանման փաստացի ծախսերի գումարը  

6. Մեկ երեխայի համար գանձվող ծնողական վճարի 

չափը 

7. Դաստիարակների վերապատրաստման 

հաճախականությունը  

8. Մատուցվող ծառայության մատչելիությունը (արդյո՞ք 

ցանկացողները հնարավորություն ունեն օգտվելու 

ծառայությունից) 

9. Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայությունների 

վերաբերյալ  

10. «ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցվող 

ծառայությունների մատչելիությունից և որակից  

բնակիչների բավարարվածության աստիճանի 

բարձրացում (տարեկան 5%-ով) (հարցումների հիման 

վրա) 

11. ՀՈԱԿ-ների գործունեության վերաբերյալ 

բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի 

նվազում (տարեկան 10%-ով) 

Համայնքի ղեկավար, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

Թումանյանի, 

Լորուտի, Քարինջի, 

Մարցի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ (ծնողներ) 

Համայնքի ղեկավար, 

Թումանյանի, 

Լորուտի, Քարինջի, 

Մարցի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016 -

2020թթ. 
Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ. 
1. Լորուտի մանկապարտեզի 

վերանորոգման աշխատանքների 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 

2. Վերանորոգման  

աշխատանքների իրականացման 

շինարարական կազմակերպության 

ընտրության մրցույթի անցկացում և 

հաղթող կազմակերպության հետ 

պայմանագրի կնքում 

3.Վերանորոգման աշխատանքների 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված՝ 

Լորուտի մանկապարտեզի ընթացիկ նորոգման 

ծախսեր 

2. ՀՈԱԿ-ների տարեկան բյուջեներով նախատեսված 

ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր 

3.  ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 

 

 

 

Համայնքի ղեկավար, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

Թումանյանի, 

Լորուտի, Քարինջի, 

Մարցի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

աշխատակազմ 

Համայնքի ղեկավար, 

Թումանյանի, 

Լորուտի, Քարինջի, 

Մարցի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016 -

2020թթ. 
Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 
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իրականացում և վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

հանձնման-ընդունման 

ավարտական ակտի կազմում, 

քննարկում և հաստատում 

5. ՀՈԱԿ-ների շենքերի ընթացիկ 

նորոգումներ 

6. ՀՈԱԿ-ների գույքի պահպանում 

Ծրագիր 2. «Թումանյան քաղաքի ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ի շենքի  վերանորոգում 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ ՀՀ պետական բյուջե 

Համայնքի ղեկավար,  

«Թումանյանի ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2016թ. ՀՀ պետբյուջեից 

ֆինանսական 

միջոցները 

հատկացվել են 

 

Ծրագիր 3. Մարցի վարչական ներկայացուցչի նստավայրի 2 սենյակների վերանորոգում՝ մանկապարտեզի բացման համար 

 Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել Մարցի բնակչությանը  

նախադպրոցական կրթության 

մատուցման հանրային 

ծառայությունների 

հասանելիությունը և որակը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Ապահովվել է Մարցի բնակչությանը նախադպրոցական 

կրթության հանրային ծառայությունների մատուցումը և 

հասանելիությունը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Մարցի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

2017թ. Համայնքի 

բյուջեից 

նախատեսված 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Արդյունք. 
Ապահովվել է Մարցի 

բնակչությանը նախադպրոցական 

կրթության հանրային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը և գյուղում բացվել 

է մանկապարտեզ 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Վերանորոգված սենյակների մակերեսը 

2. Մարցում ՆՈՒՀ-ի առկայությունը 

3. Մարցի ՆՈՒՀ-ի գործունեությունից բնակիչների 

բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (%-ով) 

(հարցումների հիման վրա) 

 

Մարցի վարչական 

ներկայացուցիչ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Մարցի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

2017թ. Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ. 
1. Մարցի վարչական 

ներկայացուցչի նստավայրի 2 

սենյակների վերանորոգման 

աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի 

պատվիրում 

2. Վերանորոգման  

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի  բյուջեով նախատեսված ֆինանսական 

միջոցներ 

2. Մարցի վարչական ներկայացուցչի նստավայրի 2 

սենյակներ 

 

Համայնքի ղեկավար, 

Մարցի վարչական 

ներկայացուցիչ, 

աշխատակազմ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Մարցի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

2017թ. Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 
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աշխատանքների իրականացման 

շինարարական կազմակերպության 

ընտրության մրցույթի անցկացում և 

հաղթող կազմակերպության հետ 

պայմանագրի կնքում 

3. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

հանձնման-ընդունման 

ավարտական ակտի կազմում, 

քննարկում և հաստատում 

5. 2018 թվականից Մարցի ՆՈՒՀ-ի 

բացում 

Ծրագիր 4. Քարինջի վարչական ներկայացուցչի նստավայրի և մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման համակարգի անցկացում 

 Ծրագրի նպատակ.  
Բարելավել Քարինջի վարչական 

ներկայացուցչի նստավայրում և 

մանկապարտեզում բնակչությանը 

մատուցվող հանրային 

ծառայությունները 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Բարելավվել է Քարինջի վարչական ներկայացուցչի 

նստավայրում և մանկապարտեզում բնակչությանը 

մատուցվող հանրային ծառայությունները 

 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Քարինջի 

վարչական 

ներկայացուցիչ 

2018-

2019թթ. 

Համայնքի 

բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

հատկացվում են 

Արդյունք. 
Քարինջի վարչական 

ներկայացուցչի նստավայրում և 

մանկապարտեզում բնակչությանը 

մատուցվող հանրային 

ծառայությունները բարելավվել են 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Քարինջի վարչական ներկայացուցչի նստավայրում և 

մանկապարտեզում ջեռուցման համակարգի 

առկայությունը 

2. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի և 

Քարինջի «ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ի գործունեությունից, 

մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և 

որակից Քարինջի բնակիչների բավարարվածության 

աստիճանի բարձրացում (%-ով) (հարցումների հիման 

վրա) 

Համայնքի ղեկավար,  

Քարինջի վարչական 

ներկայացուցիչ, 

Քարինջի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ,  

բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Քարինջի 

վարչական 

ներկայացուցիչ, 

Քարինջի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2018-

2019թթ. 
Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ. 
1. Վարչական ներկայացուցչի 

նստավայրի և  մանկապարտեզի  

շենքի ջեռուցման համակարգի 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի  ֆոնդային բյուջեով նախատեսված 

ֆինանսական միջոցներ 

 

Համայնքի ղեկավար,  

Քարինջի վարչական 

ներկայացուցիչ, 

Քարինջի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,   

աշխատակազմ 

Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, Քարինջի 

վարչական 

ներկայացուցիչ, 

Քարինջի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2018-

2019թթ. 
Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 
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2. «Հայգազարդ» ՓԲԸ-ի հետ 

ջեռուցման համակարգերի 

մոնտաժման և տեղադրման 

աշխատանքների իրականացման 

պայմանագրի կնքում 

3. Ջեռուցման համակարգի 

անցկացման, փորձարկման և 

շահագործման իրականացում 

4. Աշխատանքների կատարման 

հանձնման-ընդունման 

ավարտական ակտի կազմում, 

քննարկում և հաստատում 

Ենթաոլորտ 2. Արտադպրոցական դաստիարակություն 

Ծրագիր 1. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 

  Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող  

արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության 

մատուցումը և հասանելիությունը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
«Թումանյան քաղաքի մանկական արվեստի դպրոց» 

ՀՈԱԿ–ի  գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող  արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության մատուցումը և 

հասանելիությունը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավար, 

աշխատակազմ, 

«Թումանյան քաղաքի 

մանկական արվեստի 

դպրոց» ՀՈԱԿ–ի 

տնօրեն 

2016 -

2020թթ. 

Համայնքի 

բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

հատկացվում են 

Արդյունք. 
Ապահովվել է համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող  

արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության 

մատուցումը և հասանելիությունը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. ՀՈԱԿ-ի աշխատողների թիվը 

2. ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը  

3. ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը 

4. Մեկ երեխայի համար գանձվող ծնողական վճարի 

չափը 

5. Երաժշտական կրթություն ստացողների թիվը 

6. Գեղագիտական կրթություն ստացողների թիվը  

7. Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա 

ընթացքում 

8. Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության 

վերաբերյալ 

9. ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների աշխատավարձերի 

տարեկան աճը (%-ով) 

Համայնքի ղեկավար, 

«Թումանյան քաղաքի 

մանկական արվեստի 

դպրոց» ՀՈԱԿ–ի 

տնօրեն, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ (ծնողներ) 

Համայնքի ղեկավար,  

«Թումանյան քաղաքի 

մանկական արվեստի 

դպրոց» ՀՈԱԿ–ի 

տնօրեն 

2016-

2020թթ. 
Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ. 
1. «Թումանյան քաղաքի մանկական 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված՝ 

Համայնքի ղեկավար, 

«Թումանյան քաղաքի 

«Թումանյան քաղաքի 

մանկական արվեստի 

2016-

2020թթ. 
Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 
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արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ –ի  

պահպանություն 

2. ՀՈԱԿ-ի շենքի և գույքի ընթացիկ 

նորոգում 

3. Գործող օրենսդրական 

պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին և 

չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի 

գործունեության 

համապատասխանության 

ուսումնասիրությունների 

իրականացում  

«Թումանյան քաղաքի մանկական արվեստի դպրոց» 

ՀՈԱԿ–ի ծախսեր 

2. «Թումանյան քաղաքի մանկական արվեստի դպրոց» 

ՀՈԱԿ–ի շենք և գույք 

 

մանկական արվեստի 

դպրոց» ՀՈԱԿ–ի 

տնօրեն, 

աշխատակազմ 

դպրոց» ՀՈԱԿ–ի 

տնօրեն 
միջոցների         

առկայությունը 

Ենթաոլորտ 3. Միջնակարգ  ընդհանուր կրթություն 

Ծրագիր 1. Թումանյան քաղաքի  միջնակարգ դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ ՀՀ պետբյուջե 

Համայնքի ղեկավար, 
Թումանյան քաղաքի  

միջնակարգ դպրոցի 

տնօրեն  

2017թ. Ծրագիրը 

ներկայացվել է 

ՀՀ Լոռու մարզ-

պետին՝ այն 

ընդգրկելու 

մարզի  հրա-

տապ ծրագրերի 

ցանկում 

Ծրագիր 2. Մարցի և Շամուտի դպրոցների համար լաբորատոր սարքավորումների և մարզագույքի 

ձեռքբերում 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ դոնոր կազմակերպություններ, ՀՀ պետբյուջե, համայնքի բյուջե 

Համայնքի ղեկավար, 

Մարցի և Շամուտի 

դպրոցների 

տնօրեններ 

2019-

2020թթ. 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար դիմել ՀՀ 

Լոռու 

մարզպետին՝ այն 

մարզի հրատապ 

ծրագրերի ցան-

կում ընդգրկելու 

համար   

Ծրագիր 3. Աթանի դպրոցի մարզահրապարակի կառուցում, դպրոցի տանիքի վերանորոգում 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ դպրոցի բյուջե, համայնքի բյուջե 

Համայնքի ղեկավար, 

Աթանի դպրոցի 

տնօրեն 

2018թ. Ծրագրի 

իրականացման 

համար լուծել 

ֆինանսական 

միջոցների 

հարցը՝ դպրոցի և 

համայնքի հա-
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մատեղ ուժերով  

Ծրագիր 4. Քարինջի միջնակարգ դպրոցի շենքի ընթացիկ նորոգում, ներքին հարդարում, դուռ-

պատուհանների, սանհանգույցների փոխարինում և ջեռուցման համակարգի անցկացում 

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ ՀՀ պետբյուջե 

Համայնքի ղեկավար, 

Քարինջի դպրոցի 

տնօրեն 

2018թ. Ծրագրի 

իրականացման 

համար դիմել 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետին՝ 

այն մարզի 

հրատապ 

ծրագրերի 

ցանկում 

ընդգրկելու 

համար   

 

Ոլորտ 10. Սոցիալական պաշտպանություն 
Ենթաոլորտ. Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 

Ենթաոլորտային նպատակ՝ 
Բարձրացնել համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող 

սոցիալական ծառայությունների 

մատչելիությունը և որակը 

Ենթաոլորտային վերջնական արդյունք. 
Մատուցվող սոցիալական ծառայությունների 

մատչելիությունից և որակից բնակչության 

բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (%-ով)  

Ծրագրերի 

գնահատման 

համակարգեր, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 
Համապատասխ

ան 

ֆինանսական 

միջոցների 

առկայություն 

Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

  Ծրագրի նպատակ.  
Բարձրացնել սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության հասցեականությունը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական աջակցության 

հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավար,  

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 
Համայնքի 

բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

հատկացվում են 

Արդյունք. 
Բարձրացել է սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության հասցեականությունը 

 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1.Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես 

խոցելի ընտանիքների թիվը  

2. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումներ 

ներկայացրածների թիվը 

3. Սոցիալական աջակցություն ստացած 

հաշմանդամների թիվը 

4. Սոցիալական աջակցություն ստացած ուսանողների 

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ,  

բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավար,  

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 
Համապատասխ

ան  

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 
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թիվը 

Միջոցառումներ. 
1. Սոցիալական աջակցության 

կարգի ընդունում ավագանու 

կողմից 

2. Սոցիալական աջակցության 

կարիք ունեցող ընտանիքների 

հայտնաբերում  

3. Սոցիալական աջակցություն 

ստանալու դիմումների քննարկում 

և աջակցության տրամադրում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր  

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

աշխատակազմ 

Համայնքի ղեկավար,  

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ 

2016-

2020թթ. 
Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 

 

 

 

 

 


