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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

    ՀՀԶԾ-ն համայնքի սոցիալ – տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա 

հիմնախնդիրների բացահայտնման, ֆինանսական, տնտեսական, բնական և մարդկային 

ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից 

ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջությունն արտահայտող փաստաթուղթ է, որի մշակման և 

կառավարման հիմնական սկզբունքները, գործիքակազմը, գործընթացը նպատակաուղղված է 

համայնքի կայուն զարգացմանը: 

 

2. ՀՀԶԾ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
 

    ՀՀԶԾ -ն բաղկացած է 4 գլխից 

1. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն 

2. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում 

3. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում 

4. ՀՀԶԾ մոնիթորինգ 

 

2.1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

    Շողակն համայնքում այսօր գործում է 

 

1. Համայնքում որպես ՀՈԱԿ գործում է Շողակնի բժշկական ամբուլատորիան: 

Հողագործության ոլորտում զբաղվում են հիմնականում կարտոֆիլի մշակությամբ, իսկ 

անասնապահության ոլորտում լավ զարգացած է ինչպես խոշոր եղջերավոր 

անասունների, այնպես էլ խոզաբուծության և մանր եղջերավոր անասունների բուծումը: 

 

2.1.1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

    Գյուղ Արագածոտն մարզի Ապարանի տարածաշրջանում, Ապարանից 27 կմ հարավ, 

մարզկենտրոնից 35 կմ հեռավորության վրա: Որպես բնակատեղի Շողակնն  ունի մոտ 230 

տարվա պատմություն: Շողակնը գտնվում է Արագածի լեռնազանգվածի հարավային 

ստորոտում: Ծովի մակարդակից բարձրությունը 2000 մ է: 

     Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է  2012.5      հա, որից` 

ա/ բնակավայրեր և տնամերձ 116.8 հա 

բ/ գյուղ նշանակության հողեր 1883.8 հա 

գ/Էներգետիկ և արդյունաբերական նշանակության 12.6հա 

    Սեփականաշնորհման մեկ հողաբաժինը կազմում է 3 հա : 

    Համայնքում հաշվարկված է47 ծուխ: 

    Ազգաբնակչության հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն և անասնապահությունն է: 

    Տարածաշրջանը բնորոշ է խստաշունչ ձմեռներով և զով ամառներով: Օդի նվազագույն 

ջերմաստիճանը հասնում է մինչև -200C – 280C, իսկ առավելագույնը +350C-ի: Ձյան շերտի 

բարձրությունը հասնում է 100-150սմ-ի: 

Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 156 մարդ, որից`89 տղամարդ 67 կին 



 

մինչև 6 տարեկան                  10                     

7-17 տարեկան                        26                      

18-63 տարեկան                      90                  

64 և ավելի տարեկան             30                 

 

Բնակչության տարեկան միջին աճը կազմում է 2 մարդ տարին: 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

Ինչպես ամբողջ հանրապետությունում այնպես էլ Շողակն համայնքում 1990 թ. 

ընտրությունների միջոցով ձևավորվեց առաջին տեղական ինքնակառավարման մարմինը:  

Շուրջ 20 տարի ՏԻՄ-ի գործունեության արդյունքում համայնքում իրականացվել և 

իրականացվում են ներքոհիշյալ մի շարք ծրագրեր 

1. Խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգի կապիտալ  վերակառուցում 

2. Համայնքային ճանապարհների վերանորոգում  

3. Ներհամայնքային ոռոգման ցանցերի մաքրում և բարեկարգում 

4. Ներհամայնքային լուսավորության անցկացում 

5. Համայնքապետարանի շենքի կառուցում 

6. Դաշտամիջյան ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում 

 

Ամենամյա աշխատանքներից են 

ա/ Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, ճանապարհների ձմեռային 

սպասարկում և մաքրում 

բ/ Մշտական աջակցության համայնքի գյուղատնտեսական աշխատանքներին /ժամանակին 

պետ. աջակցության շնորհիվ մատչելի գներով պարատանյութերի, սերմացուների և դիզ. 

վառելիքի մատակարարում/ 

դ/ Աղբահանության կազմակերպում: 

ե/ Խմելու ջրագծերի սպասարկում: 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

 

հ/հ Ցուցանիշներ 
Չափի 

միավոր 

2016 

փաստ 

2017 

կանխ 

2018 

կանխ 

2019 

կանխ 

2020 

կանխ 

2021 

կանխ 

1 Համայնքի վարչական տարածք հա 2012.5 2012.5 2012.5 2012.5 2012.5 2012.5 

2 

 

Բնակչության թիվը, այդ թվում մարդ 156 158 161 165 169 173 

Կանայք մարդ 67 - - - - - 

Տղամարդիկ մարդ 89 - - - - - 

3 Բնակելի տների թիվը տուն 42 +3 +6 +8 +9 +10 

4 
Տեղափոխվող աղբի քանակը տոննա 4,0 4,5 5 5,5 6 6,5 

Այդ թվում բնակչություննից տոննա 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 

5 Ոռոգման ցանցի երկարություն կմ 6 7 9 11 12 13 

6 Ոռոգելի հողերի մակերեսը հա 58 65 72 80 90 103 

7 
Խմելու ջրի ցանցի 

երկարությունը ներհամայնքային 
կմ 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 

8 
Ներհամայնքի փողոցներ և 

ճանապարհներ  
կմ 4 4 4 4 4 4 

9 Խոշոր եղջերավոր անասուններ գլուխ 273 380 420 450 480 500 

10 Մանր եղջերավոր անասուններ գլուխ 65 80 100 120 135 152 



11 

Առևտրի և ծառայությունների 

օբեկտների թիվը, այդ թվում 
հատ - - - - - - 

Առևտրի օբյեկտ հատ - - - - - - 

Բենզինի լից. կետ հատ - - - - - - 
Գազի լից. կետ հատ - - - - - - 

12 
Համայնքի սեփականություն 

համարվող հողերի մակերեսը 
հա 1274 1274 1274 1274 1274 1274 

13 
Վարձ. տրամադրվող հողերի 

մակերեսը 
հա 

139.3 

 
139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 

14 
Բնակարանի կարիքավոր 

ընտանիքների թիվը 

ընտան

իք 
5 5 4 3 2 0 

15 

Հանրակրթական դպրոցների 

թիվը 
հատ 0 0 0 0 0 0 

աշակերտների թիվը մարդ 32 34 36 38 40 41 

աշխատողների թիվը մարդ 1 1 1 1 1 1 

ուսուցիչների թիվը մարդ 0 0 0 0 0 0 

16 

Մշակույթային հիմնարկների 

թիվը 
հատ 1 1 1 1 1 1 

Խմբերի թիվը խումբ - - - - - - 

Երեխաների թիվը մարդ - - - - - - 

17 

Մարզադպրոցների թիվը հատ - - - - - - 
խմբերի թիվը խումբ - - - - - - 

Երեխաների թիվը մարդ - - - - - - 

18 

Առողջապահական 

հիմնարկների թիվը 
հատ 1 1 1 1 1 1 

Այցելուների թիվը մարդ 104 100 94 90 86 81 

Աշխատողների թիվը մարդ 1 1 1 1 1 1 

19 
Սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը 
ընտ 5 5 4 2 1 0 

20 Կենսաթոշակառուների թիվը մարդ 30 30 32 35 38 41 

21 Հաշմանդամների թիվը մարդ 138 140 142 144 146 150 

22 Ծնողազուրկ երեխաների թիվը մարդ 3 3 3 3 3 3 

23 Աշխատունակների թիվը մարդ 100 101 103 106 108 110 

24 Զբաղվածների թիվը մարդ 85 90 92 96 100 110 

25 Գործազուրկների թիվը մարդ 0 0 0 0 0 0 

26 

Ընտանեկան նպաստի 

համակարգում հաշվառված 

ընտանիքների թիվը 

ընտ. 7 7 6 5 4 3 

27 
Ընտանեկան նպաստ ստացող 

ընտանիքների թիվը 
ընտ. 5 5 4 4 3 2 

28 
Բնակչության մեկ շնչին ընկնող 

բյուջետային եկամուտը 
հազ. դր 4700 4900 5100 5300 5800 6100 

 

2.1.2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿ 

Հ/Հ 

Կառույցի տեսակը 

Հասցեն 
Կառուցման 

տարեթիվը 
Չափը 

Ընդհանուր 

վիճակի 

գնահատա

կանը 

Նորոգման 

/վերականգման/

կարիք 

1 Համայնքապետարանի շենք - - - - - 

2 Մշակույթի տուն 1-ին 2շ 1956 90քմ բավարար վերակառուցված 

3 
Խմելու ջրի ներհամայնքային 

ցանց 
գ. Շողակն 1980 5.7կմ ոչ բարվոք 

փոխարինման 

կարիք 

4 
Ոռոգման ներհամայնքային ցանց 

գ. Շողակն 1990 6կմ ոչ բարվոք 
փոխարինման 

կարիք 

5 
Ներհամայնքային 

ճանապարհներ 
գ. Շողակն 1965 4 ոչ բարվոք 

վերանորոգման 

կարիք 

       



       

 

2.1.5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ – ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

ԽՈՉՆԴՈՏՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 

Համայնքի սոցիալ տնտեսական զարգացմանը խոչնդոտող գործոններն են 

 Բնակլիմայական խիստ պայմանները 

 Գյուղ մթերքների իրացման դժվարությունները 

 Աշխատատեղերի սակավությունը 

 Բնակարանաշինության ցածր մակարդակը 

 Ճանապարհների և ենթակառուցվածքների ոչ բարվոք վիճակը 

 Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծման ցածր մակարդակը 

 

2.1.6. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Շողակն  համայնքի ուժեղ կողմերն են 

 Բնակլիմայական գեղեցիկ հանգստի վայրերի  առկայությունը 

 Խմելու քաղցրահամ աղբյուրների բավարար քանակությունը 

Աշխատուժի առկայությունը 

 

Շողակն    համայնքի թույլ կողմերն են 

 Կլիմայական դժվարին պայմանները  

 Գյուղատնտեսության վարման բարձր ռիսկայնությունը 

 Աշխատատեղերի սակավությունը  

 Արտագաղթ 

 Հեռավորությունը գլխավոր ճանապարհից 

2.2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 

Ստորև ներկայացնում ենք համայնքի իրավիճակի վերլուծության արդյունքում վեր հանված 

հիմնահարցեր 

 Համայնքապետարանի շենքի կառուցում 

 Դաշտամիջյան Ճանապարհների կապիտալ նորոգում 

 Ոռոգման համակարգի կառուցում 

 Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում 

 Գիշերային արտաքին լուսավորության ընդլայնում 

 Անասնապահության զարգացում 

 Բնապահպանական խնդիրների լուծման և անտառտնկման աշխատանքների 

ընդլայնում: 

 

2.2.1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՀԱՐ ՆՊԱՏԱԿԻ (ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ) ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

 



Շողակն  համայնքի տեսլականը հինգ տարվա համար սահմանվել է հետևյալ կերպ 

 

Շողակնը դարձնել օրինակելի համայնք, օրինակելի տեղական ինքնակառավարման 

համակարգով, գյուղատնտեսության ոլորտում, տուրիզմի և մշակույթային կյանքում, բիզնեսի 

և ներդրումների համար զարգացած գործարար միջավայր ունեցող համայնք, որի արդյունքում 

բնակիչները կապրեն բարեկեցիկ և արժանավայել կյանքով: 

 

2.2.2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

Ռազմավարական նպատակ 1. 

                       Զարգացնել Գյուղատնտեսությունը 

Ռազմավարական խնդիր 1.1. 

                      Գյուղատնտեսության զարգացմանը նպաստող ստրուկտուրաների ապահովում 

Միջոցառումներ` 

 Դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում 

 Արոտավայրերի ջրաբիացում 

 Ոռոգման համակարգի զարգացում  

 Արոտավայրերի բարելավում 

Ռազմավարական խնդիր 1.2 

      Գյուղատնտեսության վարման համար անհրաժեշտ ծառայությունների ստեղծում 

Միջոցառումներ` 

 Ապահովագրական համակարգի առկայություն 

 Գյուղատնտեսական կոպերատիվի ձևավորում 

 Տեղեկատվական համակարգի հիմնում 

 

Ռազմավարական խնդիր 1.3 

       

      Գյուղատնտեսության շահույթաբերության բարձրացում  

 

Միջոցառումներ` 

 

 Խորհրդատվությունների տրամադրում 

 Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման արտադրամասերի հիմնում 

 Ֆերմերային տնտեսությունների հիմնում 

 Նոր սերմերի ձեռքբերում  

 

Ռազմավարական նպատակ 2 



     Զարգացնել այլ ճյուղերի գործունեությունը 

Ռազմավարական խնդիր 2.1 

     Փոքր և միջին բիզնեսի աջակցություն 

Միջոցառումներ` 

 Աջակցություն համայնքում վերամշակման արտադրության հիմնմանը 

 Նոր բիզնեսի հիմնման ու վարմաան դասընթացների կազմակերպում 

 Օգնել արտադրանքի իրացման հարցում: 

 

Ռազմավարական խնդիր 3 

     Բարձրացնել համայնքի բնակչության ապրելակերպի որակը և տեղեկացվածության 

աստիճանը  

 

Ռազմավարական խնդիր 3.1 

      Համապատասխան ֆիզիկական ինֆրակառուցվածքների ստեղծում և պահպանում 

Միջոցառումներ` 

 Մշակույթային կյանքի զարգացում 

 Գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում 

 Ջրահեռացման համակարգի կառուցում 

 Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում 

 Խմելու ջրի համակաարգի բարելավում 

 

Ռազմավարական խնդիր 3.2 

     Բարելավել բնակչության հանգստի պայմանները 

Միջոցառումներ` 

 Համայնքում հանգստի և ժամանցի գոտիների ստեղծում 

 Նոր անտառշերտերի հիմնում 

 

Ռազմավարական նպատակ 4 

     Զարգացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառավարման և գործունեության 

արդյունաբերությունը 

 

Միջոցառումներ` 

 Ազգաբնակչության սպասարկման որակի բարելավում 



 Խորհրդակցական մարմինների և ավագանու ակտիվ մասնակցություն համայնքի 

կառավարման գործում 

 Անդամակցության համապատասխան հասարակական կազմակերպություններին 

 Թափանցիկ գործունեություն 

 Համայնքապետարանի աշխատակազմի ուսուցում: 

     

ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ 

Հ/Հ Ծրագրի անվանումը Արժեքը 

միլն. դրամ 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը 

Ֆինանսական 

տևողության չափը 

1 Համայնքապետարանի շենքի կառուցում 80 Միջազգային 

կազմակերպ 

80         2017-2021 

2 Ոռոգման ցանցի վերակառուցում 5 Ջրային պետ. 

կոմիտե համայնք 

2 

3      2017-2020 

3 Խմելու ջրի ջրամատակարարման ցանցի 

վերակառուցում 

6.5 . համայնք 5 

1.5       2018-2012 

 Դաշտամիջյան ճանապարհների 

վերակառուցում 

3 Համայնք և  0.5 

2.5         2017-2021 

5 Գիշերային լուսավորության ցանցի ստեղծում 3.3 Արագածոտնի 

մարզպետարան 

համայնք 

2 

1.3         2017-2021 

6 Ներհամայնքային ճանապարհների 

բարեկարգում 

4 համայնք 

Միջազգային 

կազմակերպ. 

1 

3        2017-2021 

 

2.2.3. ՀՀԶԾ ՀԵՌԱՀԱՐ ՆՊԱՏԱԿԸ /ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ/ ԵՎ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

    Շողակն համայնքի տեսլականը սահմանվել է հետևյալ կերպ. 

   Շողակն  համայնքը դարձնել մշակույթի, տուրիզմի, բիզնեսի և ներդրումների համար գրավիչ 

և զարգացած գործարար միջավայրի, գյուղատնտեսական արտադրանքի զարգացմաան 

որոշակի ուղիներ ունեցող համայնք, որի համար կան բոլոր նախադրյալները` միջպետական 

ճանապարհ, սառնորակ աղբյուրներ, գեղեցիկ բնություն, որի արդյունքում 

ազգաբնակչությունը ապահովված կլինի աշխատանքով, կապրեն բարեկեցիկ և արժանավայել 

կյանքով: 

      Այս ռազմավարության համար հիմք են հանդիսանում հետևյալ նախադրյալները` 

 Անհրաժեշտ որակյալ մասնագետների և այլ ռեսուրսների առկայություն: 

 ՏԻՄ-ի որոշակի փորձի և բավարար օրենսդրական դաշտի առկայությունը: 

 Գյուղատնտեսության վարման բարենպաստ պայմաններ: 

 Տուրիզմի և հանգստի առանձին ձևերի զարգացման բարենպաստ պայմաններ: 

 

2.3 ՀՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 

     ՀՀԶԾ –ի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրները համայնքապետարանը ակնկալում է 

միջազգային և բարեգործական կազմաակերպությունների, բարերարների, հասարակաական 



կազմակերպությունների, ՀՀ կառավարության մարզպետարանի, ինչպես նաև համայնքի 

սեփական եկամուտների հաշվին: 

 

2.3. ՀՀԶԾ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ 

 

      ՀՀԶԾ-ի իրականացման ժամանակահատվածում կենթարկվեն մոնիթորինգի, կմշակվի 

մոնիթորինգի պլան, որը հնարավորություն կտա համայնքին վերահսկելու իրականացվող 

ծրագրերը և ամեն տարի մինչև հաջորդ տարվա 1-ին եռամսյակը պատրաստել մոնիթորինգի 

հաշվետվության և ներկայացվի համայնքի ավագանուն, իսկ հաշվետվության մեկ օրինակ 

կուղարկվի ՀՀ ՏԿԶՆ տեղական ինքնակառավարման վարչություն: 

 

3. ՀՀԶԾ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ 

 

     ՀՀԶԾ_ի հաստատվելուց հետո կատարվելու է իրազեկման գործընթացը` համայնքի 

ղեկավարին կից խորհրդակցակաան մարմինների, համայնքի ավագանու, աշխատակազմի, 

համայնքի ընդհանուր ժողովների միջոցով: 

 

 

4. ՀՀԶԾ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 

     ՀՀԶԾ-ի իրականացման ընդհանուր պատասխանատուն համայնքի ղեկավարն է, ինչպես 

նաև համայնքի աշխատակազմի տվյալ ոլորտի ստորաբաաժանման կամ համայնքի 

ենթակայության կազմակերպության ղեկավարը` համայնքի ղեկավարի անմիջական 

հսկողությամբ: 

 

5. ՀՀԶԾ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

     ՀՀԶԾ իրականացումը պետք է գնահատվի, որի արդյունքում պատասխան է տրվում երեք 

հիմնական հարցի  

 Ինչպես է ծրագիրն իրականացվել կամ իրականացվում 

 Ինչ ազդեցություն է այն ապահովել 

 Արդյոք ստացված արդյունքներն արդարացնում են այն ծախսերը, որոնք իրականացվել 

են արդյունքներն ապահովելու համար:  

Գնահատման համար տեղեկատվական բազան ապահովում է մոնիթորինգի միջոցով: 

Գնահատման հիմնական նպատակը ծրագրի իրականացման ժամանակ եղած 

թերությունների, դրանց պատճառների բացահայտումն է, որոնք շտկելու 

հնարավորություններ ու լուծումներ է առաջարկվում: 

 

6. ՀՀԶԾ ԿԱԶՄՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

 



     ՀՀԶԾ –ն համայնքի տեսլականի, նպատակների, ձգտումների և ջանքերի ամփոփում է մեկ 

փաստաթղթում: ՀՀԶԾ-ն համայնքի բնակչության տեսանկյունից առավել կարևոր հարցերի 

արտացոլում է : 

     Համայնքի բնակչությունը ՀՀԶԾ-ի նկատմամբ պետք է ունենա սեփականության զգացում, 

օժանդակություն և ներդրում ապահովեն ծրագրերի իրականացման գործում, այսինքն 

ծրագրերի իրականացումը կատարվելու է համայնքի ամբողջ բնակչության անմիջական 

մասնակցությամբ: 

 

2.1.3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ /ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ/ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
 

  Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ 2017-2021 թթ. ընթացքում Շողակն համայնքում 

նախատեսվում է սերտորեն համագործակցել պետության, միջազգային 

կազմակերպությունների, մասնավոր սեկտորի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ, համայնքում 

իրականացվող և ապագայում իրականաացվելիք ծրագրերը կյանքի կաչելու համար: 

Պետական ներդրումային ծրագրերի իրականացման գործում, նախատեսվում է 

համագործակցել ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի կառուցվածքային և առանձնացված 

ստորաբաժանումների հետ:  

 

2.1.4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 
 

     Համայնքի բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ թվով 

եկամտատեսակների, տեղական տուրքերի և ֆինանսական դոտացյաների հաշվին: Սեփական 

եկամուտները 2016 թ.-ին կազմում են համայնքի բյուջեիեկամուտների 23.3% -ը, իսկ 

ֆինանսական դոտացյաները 76.7 % : Առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում նախատեսվում է 

սեփական եկամուտների աճ, որը ներկայացնում ենք աղյուսակի տեսքով: 

 

Հ/Հ Մուտքերի անվանումը 2016թ. 

փաստ. 

2017թ. 

նախատ. 

2018թ. 

նախատ. 

2019թ. 

նախատ. 

2020թ. 

նախատ. 

2021թ. 

նախատ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Բյուջետային մուտքեր 

ընդամենը 

7366 7608 7760 7870 7980 7990 

1 Հարկեր և տուրքեր 2443 2635 2660 2670 2680 2690 

2 Գույքային հարկեր անշարժ 

գույքից 

0.032 0.224 0224 0.224 0.224 0.224 

3 Գույքահարկ 

փոխադրամիջոցների համար 

0.66 0.67 0.69 0.7 0.71 0.72 

4 Հողի հարկ 1746 1746 1746 1746 1746 1746 

5 Պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

4.67 4.67 4.8 4.9 5.0 5.0 

6 Համայնքի սեփ. համարվող 

հողերի վարձակալության 

վարձավճարներ 

0.25 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

 

 



 


