
Հայտի կնքված և ստորագրված բնօրինակի պատճենը ուղարկվում է ՀՏԶՀ-ին էլեկտրոնային փոստով: 
Բնօրինակը (լրացնել համակարգիչով) հանձվում է ՀՏԶՀ-ին մինչև վեջինիս կողմից սահմանված վերջնաժամկետը: 

 

ՀՏԶՀ պաշտոնական օգտագործման համար 

Հայտի գրանցման ամսաթիվը՝  ՆԽ-ը ստեղծված է ըստ ՀՏԶՀ-ի կանոնակարգի  
Հաշվառման համարը՝  Հայտը պատշաճ կերպով կազմված և ստորագրված է  

Հաշվառողի անունը՝  Պահանջվող փաստաթղթերը կցված են  

 

Ստորագրություն 

 

 

 

 

 

 

Հայտը համապատասխանում է ՍՆՏԶ Ծրագրի 

տեսականուն  
 

Չի ենթադրվում որևէ հողատարածքի ՀՏԶՀ-ի կողմից 

ձեռքբերում կամ հարկադիր վերաբնակեցում 
 

 

Սոցիալական Ներդրումների և Տարածքային Զարգացման Ծրագրին 

մասնակցության  

ՀԱՅՏ 

1.  Ընդհանուր տվյալներ 

Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը պետք է պարունակի  մասնակից 
համայնքների անունները , հնարավորինս հստակ արտացոլի 
ծրագրի  էությունը և բաղադրությունը, և համապատասխանի 
ծրագրի ընդհանուր նպատակին 

Մարզ(եր) Մարզի անվանումը: Եթե մասնակից համայնքները տարբեր 
մարզերից են` թվարկել այդ մարզերը  

Մասնակից համայնքներ 
(առնվազն մեկ խոշորացված կամ 
2 այլ համայնք) 

1. Թվարկել բոլոր մասնակից համայնքները կամ խոշորացված 
համայնքների դեպքում մասնակից բնակավայրերի 
անվանումները: Եթե համայնքները տարբեր մարզերից են` նշել 
թե ամեն մի համայնք որ մարզից է 

2.  

3.  

4.  

5.  

Ծրագրի ընդհանուր նպատակը Հստակ և հակիրճ ձևակերպել, թե շահառու տարածքի 
զարգացման համար ընդհանուր բնույթի ի՞նչ սոցիալական և 
տնտեսական փոփոխություններ են ակնկալվում ծրագրի 
իրականացման արդյունքում:    

Ին՞չ խնդիրներ են խոչընդոտում 

ծրագրի ընդհանուր նպատակին 

հասնելուն 

 Մանրամասն նկարագրել, թե որոնք են այն առկա կոնկրետ 
խնդիրները, որոնք պետք է լուծել ծրագրի ընդհանուր նպատակին 
և ակնկալվող արդյունքներին հասնելու համար:  



 

 

Ծրագրի նկարագրությունը 

 

 

Հնարավորինս մանրամասնորեն նկարագրել ծրագիրը` հատուկ 
ուշադրություն դարձնելով  հետևյալին.  

 ընդհանուր և մասնավոր նպատակների մանրամասն 
նկարագությունը  

 ծրագրի բաղադրիչները, դրանց փոխադարձ կապը և կապը 
ծրագրի նպատակների և լուծվող խնդիրների հետ 

 շահագրգիռ կողմերը և ներգրավվող մասնակիցները, 
դրանց կապը ծրագրի հետ ու սպասվող դերը, և ծրագրին 
մասնակցելու պատրաստակամությունը, 

 առկա իրավիճակը և պայմանները, որոնք հաշվի են 
առնվել հայտը նախապատրաստելիս 

 բնակչության/շահառուների հետ քննարկումները և 
խորհրդակցությունները  

 իրականացման մոտավոր ժամանակացույցը և 
տևողությունը 

Ծրագրի բաղադրիչները  

   

Բաղադրիչ 1. Ամեն բաղադրիչի համար լրացնել դրա անվանումը 
(որը կարտացոլի բաղադրիչի էությոաւնը) և տալ կարճ 
նկարագությունը (մինչև քսան տող ամեն բաղադրիչի համար): 
Հակիրճ նկարագրել սպասվող արդյունքները և կապը մյուս 
բաղադրիչների հետ, ամեն բաղադրիչի մոտավոր արժեքը, 
իրականացման սկիզբը և տևողությունը: 

Բաղադրիչ 2.  

Բաղադրիչ 3.  

Բաղադրիչ 4.  

Բաղադրիչ 5.  

Ծրագրի սպասվող 

միջնաժամկետ արդյունքները և 

ազդեցությունը 

Ներկայացնել, թե ծրագրի իրականացման արդյունքում ինչպե՞ս 
կփոխվի մասնակից համայնքների բնակչության ապրելակերպը և 
կյանքի որակը ծրագրի ավարտից 2-3 տարի հետո:  Հիմնավորեք` 
ցույց տալով կապը ծրագրի շրջանակներում լուծվող խնդիրների և 
իրականացվող գործունեության արդյունքների հետ:  

Սպասվող արդյունքների նկարագրությունը պետք է լինի 
կոնկրետ, իրատեսական և չափելի: 

Ծրագրի անմիջական 

ազդեցությունը առավել  

խոցելի բնակչության խմբերի 

կամ համայնքների վրա 

Եթե մասնակից համայնքներում կան առավել խոցելի, աղքատ 
կամ հատուկ կարիքներ ունեցող բնակչության խմբեր, նկարագրեք 
այդ խմբերը և հստակ նշեք, թե ին՞չ ազդեցություն կունենա 
ծրագիրը այդ խմբերի վրա: 

Ինչպե՞ս պետք է ապահովվի Նկարագրեք այն միջոցառումները, որոնք կիրականացվեն 



ծրագրի կենսունակությունը ստեղծված ենթակառուցվածքի անխափան և արդյունավետ 
գործունեությունը և ստեղծված/բարելավված ծառայությունների 
անխափան տրամադրումը ապահովելու համար:  

Նշեք այդ միջոցառումները իրականացնող հաստատությունները և 
միջնաժամկետ (մինչև 5 տարի) ֆինանսավորման աղբյուրները: 

Համայնքների 

համագործակցության 

մեխանիզմը 

Նկարագրեք, թե ինչ հիմունքներով են համագործակցելու ծրագրի 
մասնակից համայնքները: Օրինակ`խոշորացված համայնք, 
համայնքների միություն , միջհամայնքային համագործակցության 
համաձայնագիր, այլ: 

Ամսաթիվ “____”___________201__թ. 

 

 

2. Ծրագրի նախաձեռնող խումբ 

Դերը նախաձեռնող 

խմբում 

Անուն, ազգանուն  Աշխատավայր, 
պաշտոն 

Որ համայնքն է 
ներկայացնում 
(խոշորացված 

համայնքի 
դեպքում` 

բնակավայրը) 

Կոնտակտային 
տվյալներ 

(հեռախոս, 
էլեկտրոնային 

հասցե) 

Նախագահ  

(ընտրվոմ է 
նախաձեռնող խմբի 
կողմից դրա 
առաջին նիստին) 

1.     

Նախագահի 

տեղակալ  
(ընտրվոմ է 
նախաձեռնող խմբի 
կողմից դրա 
առաջին նիստին) 

2.     

Քարտուղար  

(ընտրվոմ է 
նախաձեռնող խմբի 
կողմից դրա 
առաջին նիստին) 

3.     

Նախաձեռնող 

խումբի անդամներ 

4.     

5.     

6.     

7.     



8.     

9.     

10.     

ՆԽ գրասենյակի 

հասցեն, հեռախոսը, 

էլեկտրոնային 

հասցեն 

 

ՆԽ իրավական 

կարգավիճակը 
Օրինակ` համայնքների կողմից տրված լիազորագրերի հիման վրա 
աշխատող խումբ, հասարակական կազմակերպություն, համայնքների 
միության գործադիր մարմին, այլ:  

 

3․ Արդյո՞ք ծրագիրը կարող է նախատեսել հողատարածքի ձեռքբերում կամ մասնավոր հողի 

օգտագործում:  (Եթե ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է հողատարածքների ձեռքբերում, մասնավոր 

հողի օգտագործում (օրինակ` շինանյութերը պահեստավորլու, կոմունիկացիաներ անցկացնելու կամ դեպի 
շինհրապարակ ճանապարհ ունենալու համար),  կամ հողի որևէ տեսակի օտարում, որը կպահանջի բնակչության 
ժամանակավոր կամ մշտական վերաբնակեցում, մանրամասն նկարագրել իրավիճակը և բացատրել, թե ինչպես 
պետք է բացառվի կամ մեղմվի հողի սեփականատիրոջը վնաս հասցնելու ռիսկը ) 

_____________________________________________________________________________________  
4. Այլ կազմակերպությունների կողմից կամ համայնքի բյուջեի միջոցներով առաջիկայում տարածքում 

իրականացվելիք ծրագրեր, որոնք կարող են առընչվել սույն Հայտում նշված խնդիրների լուծմանը: (Նշել  

այն բոլոր ծրագրերը, որոնք նախատեսվում են իրականացվել տարածքում այլ կազմակերպությունների կողմից՝ 
եթե այդպիսիք հայտնի են նախաձեռնող խմբին։ Անհրաժեշտության դեպքում տեղեկություններ կարելի է ստանալ 
մարզպետարանի համապատասխան մասնագետներից։)  
_____________________________________________________________________________________ 

5. Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին.  (Նշել  այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց 

տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը մասնակից համայնքների և 
տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու 
ընթացքում)  
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Նախաձեռնող խմբի նախագահ             ______________________             
 (անուն, ազգանուն) 
  
 ԿՏ.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Հավելվածների ցանկ 

 

1. Համայնքների ավագանինների որոշումները Ծրագրին մասնակցելու վերաբերյալ  

2. Համայնքների համագործակցությունը հաստատող փաստաթուղթ 

3. Նախաձեռնող խմբի անդամների լիազորագրերը 

4. Նախաձեռնող խմբի ստեղծման և դրա նախագահին և տեղակալին ընտրելու վերաբերյալ 

որոշում 

5. Նախաձեռնող խմբի նիստի արձանագրություն`հայտը հաստատելու վերաբերյալ 

 


