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1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Շենկանի 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 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված՝

տեղական

ինքնակառավարման

մարմինների

իրավասություններն

ու

լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶՀԾ-ի մշակման և
կառավարման վերաբերյալ համապատասխան հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև Կոտայքի
մարզպետի կողմից ներկայացված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մշակման մեթոդական
ուղեցույցը:
Ներկայացվող ՀԶՀԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Շենկանի համայնքի
զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀԶՀԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է
համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ)
հնարավորություններով, համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման
համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: ՀԶՀԾ-ում
հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի հանրային ծառայությունների մատչելիության և
հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով պայմանավորված լրացուցիչ
ծախսեր առաջանալու խնդիրները: ՀԶՀԾ-ն մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են դիտարկվել համայնքի
զարգացնելու

անհրաժեշտությունը,

խրախուսման

առկա

(հատկապես՝

արտադրական

համայնքի

հնարավորությունները,

հնարավորությունները,

տարածքում

տնտեսության

կազմակերպությունների,

արդյունավետ

տնտեսական
տարբեր

փոքր

կառավարման

և

գործունեության

ճյուղերի

միջին

զարգացման

բիզնեսի

իրականացումը:

և

այլնի)

Վերհանված

հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի
պահանջներից,

համայնքի

ղեկավարը`

համայնքապետարանի

աշխատակազմի

և

Շենկանի

համայնքի ավագանու հետ միասին մշակել է համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ն, որը քննարկվել և
հաստատվել է համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:
Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ում ներառված են Շենկանի համայնքի տարածական զարգացումը
սահմանող` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման կամ դրանց փոփոխման
(լրացման)

մասին

միջոցառումներ,

դրույթներ,

շրջակա

միջավայրի

պահպանմանն

ուղղված

նախատեսվող

համայնքում գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ,

աղետների ռիսկերի կառավարման և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնական մոտեցումներ,
համայնքի կոմունալ ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ: ՀԶՀԾ-ն
ներառում է նաև Շենկանի համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական
ծրագրերի բաղադրիչները: Այն Շենկանի համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման,
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Շենկանիի

բնակիչների

բարեկեցության

ապահովման

համար

առաջիկա հինգ

տարիներին

ընդունված ծրագիր է, որը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:
ԽՄ-ը, փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն
հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային և
տարածաշրջանային

զարգացման

ծրագրերին՝

ակնկալելով

ՀՀ

պետական

կառավարման

մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների
հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀԶՀԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ
համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մարզկենտրոնից գտնվում է 44 կմ հեռավորության վրա: Նախկինում ունեցել է Կռոյի Գեղ,
Քոռբուլաղ անվանումները: Շենկան է վերանվանվել 1978 թ-ին: Գյուղը տեղադրված է Արագածի
լեռնագագաթի հյուսիս-արեւելյան ստորոտում: Գտնվում է ծովի մակարդակից 2135մ բարձրության
վրա: Կլիման բարեխառն լեռնային է: Ձմեռները տեւական են, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով:
Ամառները տաք են, համեմատաբար խոնավ: Հուլիսյան միջին ջերմաստիճանը տատանվում է 1618-ի սահմաններում, հունվարյանը` -6,-8-ի սահմաններում: Մթնոլորտային տարեկան տեղումների
քանակը 450-600 մմ: Բնական լանդշաֆտները սեւահողային տափաստաններ են:
1873 թ-ին գյուղն ունեցել է 1936, 1897 թ-ին` 289, 1939 թ-ին` 351, 1959 թ-ին` 141, 1979 թ-ին` 210,
1989 թ-ին` 207 եզդի բնակիչ, որոնց մի մասը տեղափոխվել է Կարսի մարզից: Համայնքի
բնակչությունը կազմում է 280 մարդ, որից 52% տղամարդիկ են, իսկ կանայք` 48%:
Մինչաշխատունակ տարիքի բնակչությունը կազմում է 37%, աշխատունակ տարիքի
ներկայացուցիչները` 53%, հետաշխատունակները` 10%: Գյուղն ունի 33 տնտեսություն:
Ունի դպրոց, գրադարան, բուժկետ, կապի հանգույց:
Համայնքի տնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը գյուղատնտեսությունն է:
Գյուղատնտեսական հողահանդակների հիմնական մասն օգտագործվում է որպես արոտավայրեր,
վարելահողեր, խոտհարքեր: Զբաղվում են հացահատիկային, կերային կուլտուրաների
մշակությամբ: Պահուստային հողերը զբաղեցնում են համայնքի մակերեսի մոտ 78%, որոնց մեջ
մեծ է արոտավայրերի տեսակարար կշիռը` 250հա, ապա վարելահողերը` 27հա, խոտհարքերը` 4հա:
Բնակիչների հիմնական զբաղմունքը մանր եւ խոշոր եղջերավոր անասնաբուծությունն է:
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Գյուղատնտեսական համախառն բերքի մեծ մասը բաժին է ընկնում անասնապահությանը:
Զբաղվում են նաեւ խոշոր եղջերավոր անասնաբուծությամբ:
Արդյունաբերություն չունի:

Աղյուսակ

1.

Հ/Հ

Համայնքի մշտական բնակչության ու
ցուցանիշները (01.10.2016 թ. դրությամբ)
Ցուցանիշները

տնային

Մարդ

1.

Բնակչության թվաքանակը, մարդ

280

2.

Տնային տնտեսությունների թվաքանակը

63

2.1
2.2
3.

այդ թվում՝ ժամանակավոր
կացարաններում /վագոն, տնակ/
բնակվող
կիսակառույց տներում բնակվող

0
0

Ընտանեկան նպաստ ստացող
ընտանիքների քանակը

Համայնքի բնակչության 49% կազմում են

տնտեսությունների

16

տղամարդիկ և 51% կանայք: Համայնքի բնակչության

տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

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

Հ/Հ
1.

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

Ցուցանիշները
Համայնքի բնակչության թիվը, այդ թվում`
մինչև 5 տարեկան
5-6 տարեկան
7-10 տարեկան
11-14 տարեկան
15-17 տարեկան
18 և ավելի տարեկան
Կենսաթոշակառուներ (ներառյալ
հաշմանդամներ) այդ թվում՝
Տարիքային և աշխատանքային
Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ
Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ
Հաշմանդամ երեխաներ
Խնամակալության հանձնված երեխաներ
Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ

Ընդամենը
280
21
20
23
14
15
187

Կանայք

Տղամարդիկ

148
11
11
11
7
7
96

132
10
9
12
7
8
91

10

5

5

0

0

0

2
0
0
4

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ
Հաշմանդամներ
Զբաղվածներ
Գործազուրկներ
Ընտանեկան նպաստների պետական
համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը
Արցախյան պատերազմում զոհվածների
ընտանիքների թիվը

0
5
25

0

0

123
16
0

Գործազուրկների մեծամասնությունը կազմում են կանայք: Տղամարդկանց աշխատունակ մի մասը
զբաղված է արտագնա աշխատանքով:

ՇԵՆԿԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Շենկանիի համայնքապետարանի
աշխատակազմի կառուցվածքում ընդգրկված են`
1. Շենկանի համայնքի ղեկավար
2. Աշխատակազմի քարտուղար
îºÔ²Î²Ü ÆÜøÜ²Î²è²ì²ðØ²Ü Ø²ðØÆÜÜºð
Ðñ³½¹³Ý համայնքի ղեկավարը í»ñÁÝïñí»É ¿ 5-ñ¹ ³Ý·³Ù ³ÝÁÝ¹Ù»ç 2016Ã. ապրիլի 17-ÇÝ; Համայնքի
³í³·³ÝÇÝ µ³ÕÏ³ó³Í է 5 ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó/ ÁÝïñí»É »Ý 2012Ã. սեպտեմբերի 23-ÇÝ:
Համայնքապետարանի ³ßË³ï³Ï³½ÙÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 5 ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇó` Ñ»ï¨Û³É Ï³éáõóí³Íùáí /
î»ë Ñ³í»Éí³Í 1/:
1.
2.
3.
4.

Համայնքի ղեկավար - 1
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñ – 2
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕ – 1
պահակ-1
ÐàÔú¶î²¶àðÌàôØ

•

. Քաղաքի í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÁ – 717 Ñ³

•

. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ»ñ - 700 Ñ³

•

. ¶»ñ³ï»ëã³Ñ³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ½µ³Õ»óñ³Í ÑáÕ»ñ - 48.2 Ñ³

•

æñ³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñ – 0,5 Ñ³
5

ՏՐԱՆêäàðî, Ö²Ü²ä²ðÐ²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚàôÜ

•

Քաղաքի ÷áÕáóÝ»ñÇ ¨ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 4 ÏÙ

2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

Շենկանիի քաղաքային համայնքի ավագանու

2016 թվականի հունվարի 15-ի N Ն5 որոշմամբ

հաստատված 2016 թվականի բյուջեն եկամտային մասով կազմել է 6416,6 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝
6416,6 հազար դրամ: 2016 թվականի բյուջեի եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների
բաժինը կազմում է 22.0%՝ 1366 հազար

դրամ:

2.3 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ
Շենկանի համայնքում իրականացվող ծրագրեր չկան:

2.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

Համայնքի բյուջեի մուտքերը, կարելի է ասել, ձևավորվում են բացառապես վարչական բյուջեի
միջոցների հաշվին: Համայնքում գալիք հինգ տարիներից միայն 2019թ. է նախատեսվում ոչ
ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի ստացում, այն էլ փոքր գումարի չափով: Վարչական
բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ թվով եկամտատեսակների՝ հարկերի,
տեղական տուրքերի և գույքի վարձակալությունից եկամուտների հաշվին: Համայնքի բյուջեի
կանխատեսվող եկամուտների մեծ մասը (2017թ.՝ 50.29%, 2018թ.՝ 47.93%, 2019թ.՝ 75.7%, 2020թ.՝ 53.45%,
2021թ.՝ 54.15%,) ձևավորվում են պետական բյուջեից համայնքներին տրամադրվող ֆինանական
համահարթեցման դոտացիաների հաշվին (աղյուսակ 4):
Քանի որ համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասում մուտքեր քիչ են

կանխատեսվում, ապա

պլանավորվող հինգ տարիների կապիտալ ծախսերը մեծամասամբ կիրականացվեն համայնքի
բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումների և
դոնոր կազմակերպությունների հաշվին:
Աղյուսակ 4. Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ.
բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը
6

հազար դրամ
2015թ.
Հ/հ

I.
1
1.2

2
2.1
2.2
2.3
ա)

բ)

Մուտքերի անվանումը
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ`
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)*
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
(1+2+3)*
ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ
Հողի հարկ
Գույքային հարկեր այլ գույքից
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների
համար
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ
Ընթացիկ արտաքին
պաշտոնական դրամաշնորհներ
Կապիտալ արտաքին
պաշտոնական դրամաշնորհներ
Ընթացիկ ներքին պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Պետական բյուջեից ֆինանսական
համահարթեցման սկզբունքով
տրամադրվող դոտացիաներ
Պետական բյուջեից տրամադրվող
այլ դոտացիաներ

փաստ.
5463

2016թ.
2017թ.
փաստացի
կանխ.
01.10.2016
4812

55000

2018թ.

2019թ.

2020թ.

2021թ.

կանխ.

կանխ.

կանխ.

կանխ.

59000

62000

57000

66000

670
140

300
160

680
170

700
170

720
170

720
170

720
170

140

160

170.0

170

170

170

170

3500

3500

3500

3500

684

684

3500

3500

4000

4000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2.5. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Î³åÇï³É í»ñ³Ýոñá·Ù³Ý ¨ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý համայնքի դպրոցը, Ùß³ÏáõÛÃÇ ß»Ýù»ñÝ áõ
ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µ³Ï³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ.
-

·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ëáóÇ³É³å»ë ³Ý³å³Ñáí և Í³Ûñ³Ñ»Õ ³Õù³ï µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ ïáÏáëÁ, ó³Íñ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
50 ï³ñÇ ³é³ç Ï³éáõóí³Í Ã»ù ï³ÝÇùÝ»ñáí µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»Ýù»ñÇ ï³ÝÇùÝ»ñÁ
ÏáÛáõÕ³·Í»ñÇ և ոռոգման ջրի ³ÝÙËÇÃ³ñ íÇ×³ÏÁ
քաղաքի ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³½³Ý Ñ½áñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ëáßáñ
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ:
Ոռոգման çñÇ Ý»րքաղաքաÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ

Քաղաքի ï³ñ³ÍùáõÙ Ù»Í Ãíáí Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹³¹³ñ»óáõÙÁ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿
³é³ç³óրել քաղաքի µÛáõç» Ùáõïù³·ñíáÕ ÑáÕÇ Ñ³ñÏÇ ¨ ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ ·³ÝÓÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ:
ò³Íñ ¿ քաղաքի ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ Ñ³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ:
Ð³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÁ ½·³ÉÇ
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ï³ñÇù ¿ ½·áõÙ, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ íï³Ý·íáõÙ ¿ քաղաքի µÝ³ÏýáÝ¹Ç å³Ñå³ÝáõÙն ու
ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ:

7

Նշված հիմնահարցերի լուծման
համայնքի

եկամուտներից:

համար առկա դժվարությունները կապված են հիմնականում

Համայնքը

չունի

անհրաժեշտ

եկամուտներ՝

իր

առջև

դրված

հիմնահարցերը միանգամից լուծելու համար:

2.6 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԻ
(ՈւԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ

•

Համայնքը ունի անասնապահության զարգացման մեծ պոտենցյալ:

•
Համայնքի աշխատուժի զգալի մասը գտնվում է արտերկրում, µ³Ûó ·»ñ³ÏßéáÕ ³ßË³ïáõÅÁ
·ïÝíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ:
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ
- Î³åÇï³É í»ñ³Ý»ñá·Ù³Ý ¨ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý համայնքի դպրոցը , միջհամայնքային
ճանապարհները
-

·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
ëáóÇ³É³å»ë ³Ý³å³Ñáí µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ ïáÏáëÁ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Í³Ûñ³Ñ»Õ ³Õù³ïÝ»ñÇ µ³ñÓñ ïáÏáëÁ
ó³Íñ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
ÏáÛáõÕ³·Í»ñÇ և ոռոգման ջրի ³ÝÙËÇÃ³ñ íÇ×³ÏÁ
քաղաքի ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³½³Ý Ñ½áñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ëáßáñ
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ:
աշխատատեղերի պակասը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
-

-

Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñ, ինչը Ïµ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý
Ø»Í ¿ ³ßË³ïáõÅÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
àõÝ»Ý³Éáí ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ Ù»Í µ³Ý³Ï` ï»Õ³Ï³Ý
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É
քաղաքապետարանի ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ¨ »ÝÃ³Ï³ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ,
Համայնքի ղեկավարն áõ ³í³·³ÝÇÝ Ù»Í íëï³ÑáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»ç:

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ
-

Քաղաքում ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ ïáÏáëÁ
´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ³Ýí×³ñáõÝ³Ï ÉÇÝ»ÉÁ
Քաղաքի ï³ñ³ÍùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ բացակայությունը
Գործազրկության բարձր մակարդակը

3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
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3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ
Շենկանիի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի
բնակչության հեռանկարային աճը, որը

ելնում է համայնքի հեռանկարային տարածքային

զարգացման հնարավորություններից:
Քաղաքի զարգացման ռազմավարությունն է՝ բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով
հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և
հանգստի պայմանները և, հաշվի առնելով քաղաքի աշխարհագրական դիրքը, համայնքը դարձնել
առողջարանային գոտի, մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ և գրավիչ բնակավայր:
Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է
տեղական

իշխանությունների,

լրատվամիջոցների

և

համայնքի

բնակչության,

քաղաքացիական

համատեղ

գործունեությունը,

գործարարների

համագործակցությունը պետական կառավարման մարմինների

հասարակության,
ինչպես

նաև

և դոնոր կազմակերպությունների

հետ:
Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներն են՝
 Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների
ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով),
 Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով,
 Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով)
նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով:
Ցուցանիշների արժեքները հինգ տարիների համար ներկայացված է աղյուսակ 5-ում:
Աղյուսակ 5. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները հինգ
տարիների համար (2017-2021թթ.)
Հ/Հ

Ցուցանիշները

1.

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող
ընտանիքների հարաբերությունը
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր
թվին (արտահայտված տոկոսով)
Համայնքի սեփական եկամուտների
տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով
Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի
փոփոխությունը (չպայմանավորված
բնական աճով) նախորդ տարվա
համեմատ, արտահայտված տոկոսով

2.
3.

2017

2018

2019

2020

2021

28%

23,5%

21,2%

18%

16,2%

14.18%

2.36%

-0.38%

-0.32%

1,8%

2%

2,5%

2.8%

-5.52%

2,3%

3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
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Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական նպատակներն են`
Քաղաքում Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ×³Ý³å³ñÑáí µ³ñ»É³í»É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ý·ëïÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, քաղաքը ¹³ñÓÝ»É µ³ñ»Ï»óÇÏ ¨ ÙñóáõÝ³Ï:
-

-

Համայնքի ղեկավարի Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É å³ßïå³Ý»Éáõ
քաղաքի µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ áõ ïÝï»ë³íաñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ ß³Ñ»ñÁ.
ջրահեռացման ներքին ցանցի հիմնանորոգում
Ýå³ëï»É քաղաքի µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»Ýù»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ, ß³Ñ³·áñÍÙ³ÝÁ ¨ Ýáñá·Ù³ÝÁ`
³ç³Ïó»Éáí քաղաքի ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ Ñ³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
քաղաքում å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»É` ½³ñ·³óÝ»Éáõ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÁ` ëï»ÕÍ»Éáí Ýáñ
³ßË³ï³ï»Õ»ñ Ù³ëÝ³íáñ ë»ÏïáñáõÙ
ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É քաղաքի ëáóÇ³É³å»ë ³Ý³å³Ñáí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý,
µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ, ÏáÙáõÝ³É-Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
µ³ñÓñ³óÝ»É քաղաքի µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ëå³ë³ñÏáõÙÝ»ñÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ áõ áñաÏÁ` µ³ñ»É³í»Éáí քաղաքի µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ñ³í³ùÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¨
Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍ»Éáí µÛáõç»Ç ÙÇçáóÝ»ñÁ
քաղաքի
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÇó ³½³ï Å³Ù»ñÇÝ Ñ³Ý·ëïÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ
µ³ñ»É³í»É համայնքի բյուջեի ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ` µ³ñÓñ³óÝ»Éáí »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ` ×ßï»Éáí ÑáÕÇ Ñ³ñÏÇ ¨ ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ µ³½³Ý»ñÁ
քաղաքում Çñ³Ï³Ý³óÝ»É µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý ¨ Ï³Ý³ã³å³ïÙ³Ý ÁÝ¹·ñÏáõÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
քաղաքապետարանի »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ·áõÛù³ÛÇÝ ¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý í»ñ³½ÇÝáõÙ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական ծրագրերն են`

 Համայնքի հիմնական դպրոցի վերանորոգում:
 Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում
Աղյուսակ 6. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների և հիմնական նպատակների
կանխատեսվող արժեքներ (2017-2021թ.թ.)
Տրամաբանական
մոդելի
բաղադրիչ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
1.Աղքատության շեմից ցածր
գտնվող ընտանիքների
հարաբերությունը համայնքի
ընտանիքների ընդհանուր
թվին (արտահայտված
տոկոսով)

2017

2018

2019

2020

2021

28%

23,5%

21,2%

18%

16,2%
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2.Համայնքի սեփական
եկամուտների տարեկան
աճ,արտահայտված տոկոսով
3.Համայնքում գրանցված
բնակիչների թվի
փոփոխությունը նախորդ
տարվա համեմատ,
արտահայտված տոկոսով,
չհաշված համայնքի
բնակչության փոփոխությունը

14.18%

2.36%

1,8%

2%

-5.52%

2,3%

-0.38%

-0.32%

2,5%

2.8%

4. ՀԶՀԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶՀԾ-ում
համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են,
որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և
ծախսեր:

Գործնականում,

ՀԶՀԾ-ի

իրականացումը

հանգում

է

հիմնականում

(չհաշված

ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ
տարիների բյուջեների կատարմանը։
Շենկանի համայնքի ՀԶՀԾ-Ի ֆինանսավորումն ամփոփված է Աղյուսակ 7-ում:

5. ՀԶՀԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով
ԽՄ-ի կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։
ՀԶՀԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների
աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:
Աղյուսակ 8-ում ներկայացված է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և
գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։
Աղյուսակ 8. Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր
Շենկանի ՀԱՄԱՅՆՔ
( _____________ թվականներ)
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԿԱՅՈՒՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
1.Աղքատության
շեմից ցածր գտնվող
ընտանիքների
հարաբերությունը
համայնքի
ընտանիքների
ընդհանուր թվին
(արտահայտված
տոկոսով)

2.Համայնքի
սեփական
եկամուտների
տարեկան
աճ,արտահայտված
տոկոսով
3.Համայնքում
գրանցված
բնակիչների թվի
փոփոխությունը
նախորդ տարվա
համեմատ,
արտահայտված
տոկոսով, չհաշված
համայնքի
բնակչության
փոփոխությունը
բնական աճի
պատճառով
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
1.Ակտիվ
մշակութային և
մարզական կյանքի
կազմակերպումը՝
երիտասարդության

Ցուցանիշի ստացման մեթոդ

Ցուցանիշի ստացման աղբյուր

Տարեկան

Տվյալների հավաքագրման
պարբերականությունը
Կիսամյակա յին

Ցուցանիշի կատարողական (2021)

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021)

Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021)

Ցուցանիշի կատարողական (2020)

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020)

Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020)

Ցուցանիշի կատարողական (2019)

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019)

Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019)

Ցուցանիշի կատարողական (2018)

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018)

Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018)

Ցուցանիշի կատարողական (2017)

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017)

Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2017)

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2016)

Տրամաբանական մոդելի
բաղադրիչ

X

Մարզպետարաններ
(Երևան,
Գյումրի,
Վանաձոր,
Արարատ,
Ջերմուկ
համայնքների
համար՝
համայնքապե
տարաններ)

Փաստաթղթայ
ին
ուսումնասիրու
թյուն/հարցազր
ույց

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

ՀՀ
Ոստիկանություն

Հարցում
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ներգրավմամբ
1.1.Համայնքի
մշակույթի տան
կապիտալ
վերանորոգումը և
մշակութային կյանքի
աշխուժացում
2. Համայնքի
կառուցապատումը,
բարեկարգումը և
կանաչապատումը,
համայնքի
աղբահանությունը և
սանիտարական
մաքրումը, կոմունալ
տնտեսության
աշխատանքների
ապահովումը,
ինչպես նաև
համայնքային
գերեզմանատան
պահպանումը և
գործունեության
ապահովումը
2.2. Համայնքի
փողոցների
բարեկարգում
2.3. Բակային
տարածքների
բարեկարգումն ու
ասֆալտապատում
2.4. Ոռոգման ցանցի
հիմնանորոգումն ու
վերակառուցում
2.5.Համայնքի
հանգստի գոտու
վերականգնում

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն
Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

3.Համայնքի
կոմունալ
տնտեսության
աշխատանքների
կազմակերպում,
համայնքի
սեփականություն
համարվող բնակելի
տների և ոչ բնակելի
տարածքների,
հանրակացարաններ
ի, վարչական
շենքերի և այլ
շինությունների
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պահպանումը,
շահագործումը,
կազմակերպում է
դրանց նորոգումը
3.6. Բազմաբնակարան
շենքերի տանիքների
կապիտալ
վերանորոգում
4.Համայնքում
ֆիզիկական
կուլտուրայի և
սպորտի
զարգացմանը
նպաստում,
սպորտային
հրապարակների և
մարզական այլ
կառույցների
շինարարության
իրականացում,
հանգստի գոտիների
ստեղծումը
4.7. Համայնքի
մարզադպրոցի
կառուցում
5.Բարեգործության
խթանումը`
համայնքում
մշակութային,
կրթական,
գիտական,
առողջապահական,
մարզական,
սոցիալական և այլ
հաստատությունների
հիմնադրման,
ֆինանսավորման,
ինչպես նաև դրանց
ֆինանսական
անկախության
ապահովման
նպատակով
5.8. Եկեղեցու
կառուցման
աշխատանքներ
5.9.էներգախնայողությ
ան եւ վերականգնվող
էներգետիկայի
ծրագրերի իրագործում

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն
Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն
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ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
Համայնքի ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý հնգամյա Íñ³·ÇñÁ ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ
համայնքի ï³ñ»Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ¨ µÛáõç»Ý»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Ï³ï³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
Ï³½Ù³Ï»ñå»ÉÇë:
ºÉÝ»Éáí Շենկանի համայնքի ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý հնգամյա Íñ³·ñÇ
é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÇó ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó` ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ ë»÷³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ
Éñ³óáõóÇã ³ÕµÛáõñÝ»ñ ·ïÝ»ÉÁ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ áõ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍáõÙÁ: 2017-2021թÃ. համայնքային µÛáõç»Ý»ñÁ å»ïù
¿ Ùß³Ï»É` áñå»ë ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ³ÛÇÝ µÛáõç»Ý»ñ, áñáÝóáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
ÇÝãå»ë ÁÝÃ³óÇÏ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ³ÛÝå»ë ¿É ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ Íñ³·ñ»ñ:
Համայնù³պետարանի µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ¨ ծ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÙß³Ï»Ý Çñ»Ýó µÝ³·³í³éÇ
½³ñ·³óÙ³Ý ÏáÝÏñ»ï ծñ³·ñ»ñ, áñáÝù Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ, Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý: Èñ³óáõóÇã Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ÷Ýïñ»É ÇÝí»ëïÇóÇ³Ý»ñÇ Ýáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñ, Ý»ñ·ñ³í»É ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÁ, ï³ñµ»ñ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ:
ՀԶՀԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք հինգ տարիների գործունեության ուղեցույցը:
2017-2021թթ. ընթացքում ՀԶՀԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու
համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական,
մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶՀԾ-ի իրագործումը հնարավորություն
կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է
տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶՀԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն
ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:
Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ
համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ
շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:
ՀԶՀԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի
ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶՀԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները
կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:
Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶՀԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների
ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում:
Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ
կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:
Հիմնվելով ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու
կայացրած որոշման վրա, ՀԶՀԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը
ՀԶՀԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի
ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի
ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:
Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ)
լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶՀԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու
որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու
նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:
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ՀԶՀԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու
հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

հաստատումից

հետո,
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