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Աշնակ համայնքի տեսլականն է՝

Հետևողական բարեփոխումների շնորհիվ համայնքը դարձնել գեղեցիկ բարեկարգ և բարեկեցիկ

բնակավայր որտեղ առկա կլինեն զարգացած գյուղատնտեսությունը ընդուպ մինչև

օրգանական գյուղատնտեսություն ավանդականին զուգահեռ ոչ ավանդական մշակաբույսերի

մշակություն գյուղ ապրանքների վերամշակումը անասնապահության աճ, 

ձեռնարկատիրության և գործարա-րության, տեղեկատվական տեխնալոգիաների, մշակույթի, 

սպորտի զարգացում, ինչպես նաև զբոսաշրջություն  

 

Համայնքի հիմնական պրոբլեմները, զարգացման խոչընդոտները և դրանց ծնող պատճառները. 

1. Գործարար միջավայրի և ձեռնարկատիրության բացակայություն: Զարգացման խոչնդոտներ և 

պատճառներ են հանդիսանում՝ ֆինանսի բացակայություն, արտադրանքի սպառման շուկաների 

բացակայություն, ցածր վարձատրություն, բնակչության իրազեկության ցածր մակարդակ և այլն: 

2. Համայնքի վարաչական տարածքում գտնվող հողերի մշակման բացակայություն; 

Զարգացման խոչնդոտներ և պատճառներ են հանդիսանում՝ ամենագլխավորը ոռոգման ջրի 

 իսպառ բացակայություն /եթե չկա ոռոգման ջուր մնացած խոչընդոտների մասին խոսելը իմաստ 

չունի/: 

3. Ներհամայնքային ճանապարհների անմխիթար, անբավարար վիճակ: Զարգացման խոչնդոտներ և 

պատճառներ են հանդիսանում՝ հիմնականը ֆինանսի բացակայությունը: 

4. Գյուղատնտեսության /հողագործության, անասնապահության/ ցածր մակարդակ: Զարգացման 

խոչնդոտներ և պատճառներ են հանդիսանում՝ ոռոգման ջրի իսպառ բացակայություն, 

անասնակերի թանկություն, մսի ցածր սպառման գին: 

 

Ծրագրի մշակաման և քննարկման համար իրականացվել են հանրային լսումներ, համայնքային 

ժողովներ: Ծրագիրը ներկայացվել է ավագանու 23.12.2016թ. թիվ 09 

 նիստի հաստատմանը:  
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2.1.  

 

Համայնքի վարչական տարածքը                             -  4653.06 հա, որից` 

Բնակավայրի տարածքը                                            -  182.1 հա 

     այդ թվում՝ կառուցապատվածը                          -   120.0 հա 

Հեռագնա արոտներ /տրված է համայնքին  

     անհատույց  օգտագործման  իրավունքով/        ---                                                                                                                                                  

Վարելահողեր                                                              -   388.90  հա                                                                    

Խոտհարքներ                                                               ---   հա                                                                               

Արոտավայրեր                                                             -   1761.51  հա                                                                     

Տնամերձ  հողեր                                                           -   181.0  հա                                                                         

Սեփականաշնորհված  հողեր                                  -   420.48   հա                                                                      

Մեկ  հողաբաժնի  չափը`                                          -     0.63   հա                                                                              

Դպրոց                                                                           -      0.9   հա                                                                     

Հուշարձան                                                                   -     0.4  հա                                                                            

Գերեզմանոց                                                                -      7.3  հա                                          

Վարձակալությամբ տրված  հողեր    չունենք: 
 

  

Մշտական

ընդամենը

Առկա

ընդամենը
այդ թվում

կանայք

բնակչության թվաքանակը մարդ 1328  606 

տնային տնտեսությունների

թվաքանակը
394 391 

այդ թվում՝ ժամանակավոր

կացարաններում վագոն տնակ

բնակվող

կիսակառույց տներում բնակվող
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                Համայնքի բնակչության բաշխումն ըստ հետևյալ տարիքային խմբերի մարդ

Ընդամենը այդ թվում

կանայք

0- 4 տարեկան 34 15 

 5 տարեկան 17 9 

6 տարեկան 7 5 

7 տարեկան 16 7 

8 14 տարեկան 99 46 

15 տարեկան 15 3 

16 տարեկան 6 4 

17 տարեկան 16 7 

18 տարեկան 17 8 

16 - 62 տարեկան 970 440 

63 և ավել տարեկան 140 81 

                                               

     ՈՒնենք մեկ փախստական ընտանիք:  
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 Համայնքը չունի արդյունաբերական ձեռնարկություններ և հետևաբար արդյունաբերական    

արտադրանք: 

 Հողագործությունը համայնքի վարչական տարածքում շատ ցածր մակարդակի վրա է: 

Համայնքը չունենալով ոռոգման ջուր զրկված է սեփականաշորհված վարելահողերի 

մշակումից: Միայն տնամերձ հողատարածքներում է հողը մշակվում /2-3 ժամ խմելաջրի 

առկայության պայմաններում/ այն էլ 10-20%-ի չափով: Անասնապահությունը վերացման 

եզրին է: Ներկա պահին անասուններ ունեն համայնքի բնակիչների կեսից մի քիչ ավելին: Իսկ 

ունեցողները մեկ կամ երկու հատ; 

 Զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող օբյեկտներից կարելի կլինի նշել <Գևորգ 

Չաուշի> տուն թանգարանը, շենքը լավ պայմաններում է, սակայն չունի այցելուներ: 

Համայնքը ունի 10-րդ դարի եկեղեցի, մատուռներ: Հայրենական Մեծ պատերազմի 

զոհվածների հիշատակին նվիրված գեղեցիկ հուշարձան՝ նոր վերականգնված: 1915թ-ի 

ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր: 

 Համայնքը ունի <Գևորգ Չաուշի> անվան միջնակարգ դպրոց, որը նախատեսված է 350 

աշակերտների համար: Մսուր մանկապարտեզ /գործող/նախատեսված է 80-100 երեխաների 

համար, մշակույթի տուն՝ 200 նստատեղով որտեղ գործում է <Սասուն> ազգագրական պարի 

խումբը: Կա նաև գործող կենցաղի տուն: 

 Համայնքը ունի մեկ բուժկետ՝ երկու բուժ. Քույր: Բուժկետը վերանորոգվել է 2007թ-ին, ունի ոչ 

բավարար քանակի գույք: 

 Համայնքում  նպաստ ստացող ընտանիքների թիվն է 51: 
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             Պետության կողմից նախատեսվող ծրագրեր և միջոցառումներ 

 Համայնքն ունի պոմպակայանով ոռոգման ջուր ստանալու հնարավորություն: Պոմպակայանը 

ջուր է մղում համայնքին տարվա ընթացքում 1-2 ամիս /իսկ համայնքին անհրաժեշտ է 6-7 ամիս/ 

որից էլ օգտվում է համայնքի միայն 20 տոկոսը:Պոմպակայանի լիարժեք աշխատանքին 

խոչընդոտում է պոմպակայանից մինչև համայնք հասնող փակ ցանցի ջրի տեղային 

կորուստները / 20-30 տոկոս / և պոմպակայանի ծախսած հսկայածավալ էլեկտաէներգիան: 

Ակնկալում ենք պետության աջակցությունը այս ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի 

իրականացման արդյունքում մեծ թափ կստանա գյուղատնտեսության զարգացումը, համայնքի 

եկամուտների մինչև 40տոկոս աճ, արտագաղթի և նույնիսկ արտագաղթողների վերադարձ: 

 Ներհամայնքային ճանապարհների 2-3 կմ հատվածի ասֆալտապատում և կենտրոնական 

փողոցի/մոտ 2կմ/ լուսավորության անցկացում: Կշատանա համայնք այցելողների և տարածքով 

անցնողների թիվը, /զբոսաշրջության զարգացում/, որոնք իրենց ներդրումը կունենան համայնքի 

զարգացման մեջ: Կնպաստի համայնքային ծառայությունների մատուցման և բարեկեցության 

բարելավմանը: 

 <Գևորգ Չաուշի> շենքը դարձնել գործող տուն-թանգարան: Ակնկալում ենք մշակույթի 

նախարարության աջակցությունը տվյալ ծրագրի սահմաններում: Տվյալ ծրագրից ակնկալում ենք 

զբոսաշրջության զարգացում, համայնքի ճանաչելիություն: 

 Բնական հյութի կամ չրի /հիմնականը ծիրան/ արտադրություն: Բնակիչների սեփական 

եկամուտների ավելացում: 

 Անասնապահության / մանր եղջերավոր/ հատկապես ոչխարաբուծության զարգացում: 

Համայնքի սեփական եկամուտների և աշխատատեղերի ավելացում: 
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Միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, արտասահմանյան 

երկրների համայնքների հետ համագործակցության շրջանակներում 

նախատեսվող /շարունակվող/ ծրագրերը և միջոցառումները: 

 

 Նշված կազմակերպություններից ակնկալում ենք 2017-2021թթ-ին համայնքային ծրագրերում և 

միջոցառումներում ներդրումներ հատկապես գործարար միջավայրի և ձեռնարկատիրության, 

ջերմոցային և ֆերմերային տնտեսությունների զարգացման ուղղություններով: Ակնկալում ենք 

համայնքի, բնակիչների սեփական եկամուտների աճ, աշխատատեղերի ավելացում, 

արտագաղթի կրճատում և այլն:    
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2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ 

ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ  
 
 

Աշնակ համայնքի ֆինանսական կարողությունները մեծ չեն: 2017-2021թթ., ըստ կանխատեսումների 

համայնքի բյուջեի մուտքերը կկազմեն           հազար դրամ կամ միջին տարեկան հաշվով՝      հազար դրամ 

(աղյուսակ 2): 

 

Աղյուսակ  2. Համայնքի 2017-2021թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը (հազար դրամ) 

 

Հ/հ Մուտքերի անվանումը 2017թ..  

կանխ 

2018թ. 

կանխ. 

2019թ. 

կանխ 

2020թ. 

կանխ. 

2021թ. 

կանխ. 

 1 2      3        4       5      6      7 

 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

(I+II+III)* 

     

 I. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)* 31398.4 31707.4 31907.4 31967.4 31967.4 

1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ  ՏՈՒՐՔԵՐ 4176.6 4265.5 4265.0 4265.6 4265.6 

1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից 1379.4 1387.6 1387.6 1387.6 1387.6 

 Գույքահարկ շենքերի և շինությունների 

համար 

32.7 32.7 32,7 32.7 32.7 

 Հողի հարկ 1346.7 1354.9 1354.9 1354.9 1354.9 

1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից 2689.2 2710.0 2710.0 2710.0 2710.0 

 Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար 2689.2 2710.0 2710.0 2710.0 2710.0 

1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ 

գործունեության իրականացման 

թույլտվության վճարներ 

108.0 168.0 168.0 168.0 160.0 

 Տեղական տուրքեր 108.0 168.0 168.0 168.0 160.0 
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1.4 Ապրանքների մատակարարումից և 

ծառայությունների մատուցումից այլ 

պարտադիր վճարներ 

     

 Պետական տուրքեր      

1.5 Այլ հարկային եկամուտներ      

 Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից 

կատարվող մասհանումներ 

     

 Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի 

բյուջե վճարումների բնագավառում 

բացահայտված հարկային օրենսդրության 

խախտումների համար հարկատուներից 

գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն 

հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների 

նկատմամբ 

     

2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 24921.8 24921.8 24921.8 24921.8 24921.8 

2.1 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

     

2.2 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

     

2.3 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

     

ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական 

համահարթեցման սկզբունքով 

տրամադրվող դոտացիաներ 

24921.81 24921.8 24921.8 24921.8 24921.8 

բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ 

դոտացիաներ 

     

 գ) Պետական բյուջեից տրամադրվող 

նպատակային հատկացումներ 

(սուբվենցիաներ) 

    -- 

 դ) ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ 

ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով 

ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ 

     

2.4 Կապիտալ ներքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

     

ա) Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի 

ֆինանսավորման նպատակային 

հատկացումներ (սուբվենցիաներ) 

---   

 

-- -- 

բ) ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի 

ֆինանսավորման նպատակով ստացվող 

պաշտոնական դրամաշնորհներ 
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3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ* 2300.0 2520.0 2720.0 2780.0 2780.0 

3.1 Տոկոսներ      

3.2 Շահաբաժիններ      

3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ 460.0 

 

490.0 490.0 550.0 550.0 

 Համայնքի սեփականություն համարվող 

հողերի վարձակալության վարձավճարներ 

300.0 330.0 330.0 350.0 350.0 

 Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող 

պետական սեփականություն համարվող 

հողերի վարձակալության վարձավճարներ 

     

 Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող 

պետության և համայնքի սեփականությանը 

պատկանող հողամասերի 

կառուցապատման իրավունքի դիմաց 

գանձվող վարձավճարներ 

     

 Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր 160.0 160.0 160.0 200.0 200.0 

3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 

ապրանքների մատակարարումից և 

ծառայությունների մատուցումից, այդ թվում 

     

 Պետության կողմից ՏԻՄ-երին 

պատվիրակված լիազորությունների 

իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման 

համար պետական բյուջեից ստացվող 

միջոցներ 

     

3.5 Վարչական գանձումներ 0.0 480.0 490.0 490.0 490.0 

 Տեղական վճարներ 0.0 480.0 490.0 490.0 490.0 

 Համայնքի վարչական տարածքում 

ինքնակամ կառուցված շենքերի, 

շինությունների օրինականացման համար 

վճարներ 

     

 Օրենքով սահմանված դեպքերում 

համայնքային հիմնարկների կողմից առանց 

տեղական տուրքի գանձման մատուցվող 

ծառայությունների կամ կատարվող 

գործողությունների դիմաց ստացվող  

(գանձվող)  վճարներ 

     

3.6 Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից      
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 Վարչական իրավախախտումների համար 

ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության 

միջոցների կիրառումից եկամուտներ 

     

 Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ 

ստանձնած պայմանագրային 

պարտավորությունների չկատարման 

դիմաց գանձվող տույժերից 

     

3.7 Ընթացիկ ոչ պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

     

3.8 Կապիտալ ոչ պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

     

3.9 Այլ եկամուտներ* 1840.0 1550.0 1740.0 1740.0 1740.0 

 Համայնքի գույքին պատճառած վնասների 

փոխհատուցումից մուտքեր 

     

 Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից 

ֆոնդային բյուջե կատարվող 

հատկացումներից մուտքեր 

1838.4 1900.0 1915.0 1950.0 1960.0 

 Օրենքով և իրավական այլ ակտերով 

սահմանված` համայնքի բյուջեի 

մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ 

1840.0 1550.0 1740.0 1740.0 1740.0 

II. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 

ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1. Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Անշարժ գույքիիրացումից մուտքեր      

 Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր      

 Այլ հիմնական միջոցների իրացումից 

մուտքեր 

     

2. Պաշարների իրացումից մուտքեր      

3. Բարձրարժեքակտիվներիիրացումիցմուտքե

ր 

     

4. Չարտադրված ակտիվների իրացումից 

մուտքեր 

     

 Հողի իրացումից մուտքեր 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների 

իրացումից մուտքեր 

     

III. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) 
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ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ  

(Ա+Բ) 

Ա. ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)      

1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ      

1.1 Արժեթղթեր      

 -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր      

 -հիմնական գումարի մարում      

1.2 Վարկեր      

 -վարկերիստացում      

 -ստացված վարկերի հիմնական գումարի 

մարում 

     

1.3 Փոխատվություններ      

 -բյուջետային փոխատվությունների 

ստացում 

     

 -ստացված փոխատվությունների գումարի 

մարում 

     

2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ      

2.1 Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ 

մասնակցություն 

     

 -համայնքային սեփականության 

բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի 

մասնակցության իրացումից մուտքեր 

     

 -իրավաբանական անձանց 

կանոնադրական կապիտալում պետական 

մասնակցության, պետական 

սեփականություն հանդիսացող անշարժ 

գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` 

անավարտ շինարարության օբյեկտների 

մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից 

համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր 

     

 -բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ 

մասնակցություն ձեռքբերում 

     

2.2 Փոխատվություններ      

 -նախկինում տրամադրված 

փոխատվությունների դիմաց ստացվող 
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մարումներից մուտքեր 

 -փոխատվությունների տրամադրում      

2.3 Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի 

ազատմ նացորդը 

2770.7     

2.4 Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի 

ժամանակավոր ազատ միջոցների 

տրամադրում վարչական մաս 

     

2.5 Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի 

ժամանակավոր ազատ միջոցներից 

վարչական մաս տրամադրված միջոցների 

վերադարձ ֆոնդային մաս 

     

2.6 Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների 

մնացորդները հաշվետու 

ժամանակահատվածում 

     

 որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը 

չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների 

տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը 

     

Բ. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ      

1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ      

1.1 Արժեթղթեր      

 -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր      

 -հիմնական գումարի մարում      

1.2 Վարկեր      

 -վարկերի ստացում      

 -ստացված վարկերի հիմնական գումարի 

մարում 

     

1.3 Փոխատվություններ      

 -փոխատվությունների ստացում      

 -ստացված փոխատվությունների գումարի 

մարում 

     

 

*)Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվողգումարը չի մտնում 

բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ 
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 Գործարար միջավայրի և ձեռնարկատիրության զարգացման խոչնդոտներ և պատճառներ են

հանդիսանում՝ ֆինանսի բացակայություն արտադրանքի սպառման շուկաների

բացակայություն ցածր վարձատրություն բնակչության իրազեկության ցածր մակարդակ և

այլն

 Համայնքի գույքի՝ համայնքի վարաչական տարածքում գտնվող հողերի մշակման խոչնդոտներ և

պատճառներ են հանդիսանում՝ ամենագլխավորը ոռոգման ջրի իսպառ բացակայությունը /եթե 

չկա ոռոգման ջուր մնացած խոչընդոտների մասին խոսելը իմաստ չունի/: 

 Համայնքն ունի գործող մսուր մանկապարտեզ, սակայն չկա երեխաների թվի ավելացում, քանի 

որ չկա ծնելիության աճ ինչը պայմանավորված է ապրուստի միջոցների բացակայությամբ, 

ընտանիքների արտագաղթով, հեռանկար չտեսնելու հանգամանքով պայմանավորված 

ամուսնությունների բացակայությամբ: Նույն պատճառներով է պայմանավորված 

արտադպրոցական դաստիարակությունը: 

 Բացակայում է ակտիվ մշակույթային և մարզական կյանքի կազմակերպմանը երիտասարդների 

ներգրավվածությունը: Դպրոցը ավարտելուց հետո երիտասարդները չտեսնելով համայնքում 

ապրելու հեռանկար հեռանում են համայնքից՝ աշխատանք և ապագա փնտրելով 

մայրաքաղաքում կամ արտերկրում: 

 Համայնքում  իսպառ բացակայում է բնակարանային շինարարությունը: Մարդիկ հիմնականում 

կարողանում են լուծել կենսական անհրաժեշտության առաջնային խնդիրները: 

 Ներհամայնքային ճանապարհների անմխիթար, անբավարար վիճակի զարգացման խոչնդոտ է 

հանդիսանում՝ հիմնականը ֆինանսի բացակայությունը: 

 Համայնքում ռիսկային է համարվում տարերային աղետները՝ կարկուտ, ուժեղ քամիներ, 

ցրտահարություններ, երաշտներ: Տարերային աղետներից հետո չկան օգնության և 

օժանդակության հնարավորություններ թե պետության, թե մասնավորի կողմից: 

 Գյուղատնտեսության /հողագործության, անասնապահության/ ցածր մակարդակ: Զարգացման 

խոչնդոտներ և պատճառներ են հանդիսանում՝ ոռոգման ջրի իսպառ բացակայություն, 

անասնակերի թանկություն, մսի ցածր սպառման գին, որից և հետևում է անասնապահության 

կրճատումը, քանի որ այն դառնում է ոչ եկամտաբեր: 
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 Զբոսաշրջության հետ կապված համայնքը ունի  <Գևորգ Չաուշի> տուն թանգարան, 10-րդ դարի 

եկեղեցի, մատուռներ, Հայրենական Մեծ պատերազմի զոհվածների հիշատակին նվիրված 

գեղեցիկ հուշարձան՝ նոր վերականգնված, 1915թ-ի ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր 

սակայն չկան այցելուներ տեղեկատվության բացակայության պատճառով: 

 Համայնքում բնակչության առողջապահության պահպանման և բարելավման, մատչելի 

բժշկական սպասարկման պայմանները դժվարանում են հիվանդանոցի բացակայության 

պատճառով, բնակիչները հիմնականում օգտվում են մայրաքաղաքի հիվանդանոցներից: 

Տարածաշրջանի կենտրոնում կա հիվանդանոց սակայն այն չի սպասարկում բավարար ձևով: 

 Բարեգործությունը որպես այդպիսին չկա համայնքում:  
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2.5. 

 

 

             Համայնքի ուժեղ կողմեր 

 Համայնքը, չնայած ոռոգման ջրի բացակայությանը, ունի լավ հողային ռելիեֆ: Այս 

տարածաշրջանը հարուստ է բույսերի, ծաղիկների հազվադեպ հանդիպող բազմաթիվ 

տեսակներով: Կարող է աճել գրեթե ցանկացած տեսակի ծառատեսակ: Ոնի ծիրանի և պոպոկի 

բավարար քանակություն: Համայնքն ունի մոտ 1300 հա արոտավայրեր, որոնք լավ 

նախապայման են մանր եղջերավոր անասուններ պահելու համար: 

 Համայնքը համարվում է արևային էներգիայի ռեսուրս ունեցող  տարածք: 

 Համայնքի վարչական սահմաններում առկա է պատմամշակույթային տարածքներ: 

 Համայնքում շատ է բարձրագույն կրթությամբ ՝ ինժեներների, ճարտարապետների, 

տնտեսագետների, համակարգչային գիտելիքներ  և այլ մասնագիտություններ ունեցողների 

թիվը: 

 

Համայնքի թույլ կողմեր 

 

 Ոռոգման ջրի բացակայություն: 

 Խմելաջրի սակավություն /օրվա ընթացքում 2-3 ժամ/: 

 Գործարար միջավայրի և ձեռնարկատիրության բացակայություն: 

 Չկան աշխատատեղեր թե համայնքում, թե մոտակա տարածքներում ինչի արդյունքում 

անընդհատ ավելացող արտագաղթ: 

 Բնակլիմայական աղետներից բնակչության անպաշտպանվածություն և օգնության, 

ուշադրության պակաս:  
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Հնարավորություններ 

Որպես հնարավորություն համայնքը ունի մարդկային ռեսուրս /մասնագետներ/, 

համայնքապետարանի ներդրում, պատմամշակույթային տարածք, բերի հողեր: 

Սպառնալիքներ 

Ոռոգման ջրի բացակայություն, արտագաղթ, տարերային աղետներ, բնակչության սոցիլ 

տնտեսական վատ վիճակ, աշխատատեղերի բացակայություն, ֆինանսական 

հնարավորություններ: 
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Հնգամյա ժամկետում բարեփոխումներ կատարելով նախատեսվում է համայնքում  

հասնել հետևյալ հիմնական նպատակներին` 

 Բուսաբուծության և անասնապահության զարգացում: 

 Գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման կազմակերպում, ջերմոցային 

տնտեսության հիմնում: 

 Համայնքային ծառայությունների մատուցման բարելավում: 

 Համայնքի  բնակչության  մշակույթային  կյանքի, սպորտի   և հանգստի կազմակերպում:  

 Գործարար միջավայրի բարելավում: 

 Տեղեկատվական տեխնալոգիաների զարգացման կազմակերպում: 

 

         Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք  

          հետևյալ ցուցանիշները՝ 

 

 Ոռոգման ջրի կարգավորման արդյունքում գյուղատնտեսության արդյունավետությունը 

կբարձրանա մոտ 30 տոկոսով: 

 Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի կրճատում մոտավորապես 10 

տոկոսով /40 ընտանիք/: 

 Համայնքի սեփական եկամուտների աճ մոտավորապես 20 տոկոս: 

 Յուրաքանչյուր տարի կարող են վերադառնալ համայնքից հեռացած բնակիչները /1-ից 3 

ընտանիք/: 
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 Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում:  

Այս ոլորտում համայնքին համապատասխան նպատակահարմար է հիմնել հյութերի 

պահածոյացման փոքր արտադրամաս, չրերի արտադրության համար նախատեսված 

հատուկ չրանոցներ, զարգացնել ոչխարաբուծությունը, ջերմոցային տնտեսությունը: 

 Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում: 

Այս ոլորտի նպատակներն են՝համայնքի բնականոն գործունեության ապահովումը, 

համայնքի հիմնահարցերի վերհանումը և լուծումը, համայնքային հիմնախնդիրների 

առաջացման կանխարգելումը, համայնքային  տնտեսության զարգացումը, համայնքի 

բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը, համայնքային քաղաքականության մշակումը 

և իրականացումը:  

 Ակտիվ մշակույթային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության 

ներգրավմամբ: 

 Համայնքն ունի <Սասուն> ազգագրական պարի խումբ ապահովել խմբի ընդլայնումը և 

մասնակցությունը համերգներին, փառատոններին: 

 Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն:  

Շարունակել մանկապարտեզի գործունեությունը՝ միջոցներ ձեռնարկել ընդլայնելու, տարբեր 

արհեստագործական խմբակներ ստեղծելու ուղղությամբ: 

 Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն:  

Կազմակերպել դրամական օգնություններ առավել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին: 

 Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը:  

Նախատեսված տարածքում ֆուտբոլի դաշտի կառուցում: 

 Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, 

համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության 

աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և 

գործունեության ապահովումը:  

Իրականացնել դպրոցի հարակից տարածքում խաղահրապարակի կառուցում: 

Համայնքապետարանի հարակից տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում: Շարունակել 
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համայնքում աղբահանության կազմակերպումը էլ ավելի արդյունավետ: Միջոցներ 

ձեռնարկել գերեզմանատան ցանկապատման համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային 

ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում: 

Միջոցներ ձեռնարկել ներհամայնքային ճանապարհների 2-3 կմ հատվածի 

ասֆալտապատման և կենտրոնական փողոցի/մոտ 2կմ/ լուսավորության անցկացման 

ուղղությամբ: 

 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում: 

Կազմակերպել Արագած սարի ստորոտի հատվածներից սելավաջրերի հոսքը դեպի 

համայնքի տարածք: Միջոցներ ձեռնարկել պոմպակայանով ոռոգման ջրի մղում համայնքի 

տարածք պետության միջամտությամբ: Իրականացնել համայնքի տարածքում ոռոգման 

ներքին ցանցի վերականգնողական աշխատանքներ: 

 Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների 

կազմակերպում: 

ՈՒնենալով բավականին զարգացած, բարձրագույն կրթություն ստացած երիտասարդ 

մասնագետներ միջոցներ ձեռնարկել ՏՏ ոլորտի զարգացման ուղղությամբ: Փորձել հիմնել ՏՏ 

ոլորտի կենտրոն կամ լաբորատորիա: 

 Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի 

իրականացում, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծում: 

Համայնքի վերանորոգված բուժկետը փորձել համալրել ժամանակակից սարքվորումներով, 

առաջին անհրաժեշտության դեղորայքով: 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
 

«Խաղահրապարակի  կառուցում  դպրոցի   տարածքում» 
(Ծրագրիանվանում) 

 

    

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

 Համայնքի  բնակավայրերի  կառուցապատում,բարեկարգում և 
կանչապատում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

ՈՒնենալ երեխաների համար բարեկարգված խախահրապարակ: 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 2000.0     

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

1. Բարեկարգել տարածքը ,ձեռք բերել անհրաժեշտ գույք: 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 2000.0     

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 կատարել կառուցապատման հետ կապված աշխատանքները: 
 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր2000,0 
Ընդհանուր բյուջեն՝2000,0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Աշխատողներ, մասնագետներ և այլն: 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ծրագրի հիմնական շահառուներն են համայնքի  դպրոցականները: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 01,01,2017– 31,12,2017թթ 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 

 Ծրագրի   իրականացման արդյունքում  կունենանք  գրավիչ տեսքով ու գույքով 
խաղահրապարակ դպրոցականների համար: 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«Կառավարման ապարատի պահպանում » 
(Ծրագրիանվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Համայնքի բնականոն գործունեության պահպանում ,ապահովում և առաջացած խնդիրների 
լուծում: 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 29559,4 30880,1 31089,2 31089,2 31089,2 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

1. Համայնքի բնականոն գործունեության պահպանում ,ապահովում և առաջացած 
խնդիրների լուծում 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 29559,4 30880,1 31089,2 31089,2 31089,2 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Ծառայությունների մատուցում,աշխատավարձ,ընթացիկ ծախսեր,պարտադիր 
վճարներ,վարչական սարքավորումներ,ընթացիկ աշխատանքներ: 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝153707,1 
Կապիտալ ծախսեր 
Ընդհանուր բյուջեն՝153707,1 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Աշխատողներ, մասնագետներ և այլն: 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ծրագրի հիմնական շահառուներն են համայնքապետարանի աշխատակիցներն ու 
բնակիչները:: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 01,01,2017– 01,01,2021թթ 
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Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 
 Համայնքի բնականոն գործունեության պահպանում ,ապահովում և առաջացած 

խնդիրների լուծում: 
 

   1,Ծառայությունների ձեռքբերում 5025,0 
   2,Աշխատավարձ 19025,0 
   3,Պարտադիր վճարներ 340,0 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«Սոցիալական պաշտպանություն » 
(Ծրագրիանվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Օգնություն համայնքի սոցիալապես անաապահով ընտանիքներին և Արցախի 
պաշտպանությանը մասնակցած անձանց: 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 1000,0     

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

1. Օգնություն կարիքավորներին 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 1000,0     

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 Կարիքավորների պայմանների որոշակի բարելավում: 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝1000,0 
Ընդհանուր բյուջեն՝1000,0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ծրագրի հիմնական շահառուներն են համայնքի բնակիչները: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ Շարունակական 

Ծրագրի համառոտ  
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նկարագրություն Օգնություն համայնքի  կարիքավոր բնակիչներին:  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«Խաղահրապարակի  կառուցում  դպրոցի   տարածքում» 
(Ծրագրիանվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի  բնակավայրերի  կառուցապատում,բարեկարգում և 
կանչապատում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

ՈՒնենալ երեխաների համար բարեկարգված խախահրապարակ: 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 2000.0     

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

2. Բարեկարգել տարածքը ,ձեռք բերել անհրաժեշտ գույք: 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 2000.0     

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 կատարել կառուցապատման հետ կապված աշխատանքները: 
 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր2000,0 
Ընդհանուր բյուջեն՝2000,0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Աշխատողներ, մասնագետներ և այլն: 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ծրագրի հիմնական շահառուներն են համայնքի  դպրոցականները: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 01,01,2017– 31,12,2017թթ 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 

 Ծրագրի   իրականացման արդյունքում  կունենանք  գրավիչ տեսքով ու 
գույքով խաղահրապարակ դպրոցականների համար: 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«Կառավարման ապարատի պահպանում » 
(Ծրագրիանվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Համայնքի բնականոն գործունեության պահպանում ,ապահովում և առաջացած խնդիրների 
լուծում: 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 29559,4 30880,1 31089,2 31089,2 31089,2 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

2. Համայնքի բնականոն գործունեության պահպանում ,ապահովում և առաջացած 
խնդիրների լուծում 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 29559,4 30880,1 31089,2 31089,2 31089,2 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Ծառայությունների մատուցում,աշխատավարձ,ընթացիկ ծախսեր,պարտադիր 
վճարներ,վարչական սարքավորումներ,ընթացիկ աշխատանքներ: 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝153707,1 
Կապիտալ ծախսեր 
Ընդհանուր բյուջեն՝153707,1 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Աշխատողներ, մասնագետներ և այլն: 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ծրագրի հիմնական շահառուներն են համայնքապետարանի աշխատակիցներն ու 
բնակիչները:: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 01,01,2017– 01,01,2021թթ 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 
 Համայնքի բնականոն գործունեության պահպանում ,ապահովում և առաջացած 
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խնդիրների լուծում: 
 

   1,Ծառայությունների ձեռքբերում 5025,0 
   2,Աշխատավարձ 19025,0 
   3,Պարտադիր վճարներ 340,0 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«Սոցիալական պաշտպանություն » 
(Ծրագրիանվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Օգնություն համայնքի սոցիալապես անաապահով ընտանիքներին և Արցախի 
պաշտպանությանը մասնակցած անձանց: 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 1000,0     

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

2. Օգնություն կարիքավորներին 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 1000,0     

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 Կարիքավորների պայմանների որոշակի բարելավում: 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝1000,0 
Ընդհանուր բյուջեն՝1000,0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ծրագրի հիմնական շահառուներն են համայնքի բնակիչները: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ Շարունակական 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 
Օգնություն համայնքի  կարիքավոր բնակիչներին:  
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 Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«Ֆուտբոլի դաշտի կառուցում» 
(Ծրագրիանվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 • Ֆիզիկականկուլտուրայիևառողջապրելակերպիխրախուսումը 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Կառուցել ֆուտբոլի դաշտ 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  500,0 500,0   

Ծրագրիմիջանկյալ 
արդյունքներ 

1. Ձեռք բերել ֆուտբոլի դաշտին անհրաժեշտ գույք 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  500,0    

2. Կառուցել փոքրիկ շինություն՝ հանդերձարան 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

   500,0   

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1.Գնել դաշտին անհրաժեշտ պարագաներ 
1.2.Կատարել ձեռք բերված գույքի տեղադրում  
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1.Ձեռք բերել փոքրիկ կառույցին անհրաժեշտ շինանյութեր 
2.2.Վերջնական տեսքի բերել հանդերձարանը 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝1000,0 
Ընդհանուր բյուջեն՝1000,0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Աշխատողներ, մասնագետներ և այլն: 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ծրագրի հիմնական շահառուներն են պատանիները, երիտասարդները, դպրոցականները: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 01,01,2018 – 01,01,2020թթ 

Ծրագրիհամառոտ  
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նկարագրություն  Ֆիզիկականկուլտուրայիևառողջապրելակերպիկազմակերպման համար 
անհրաժեշտ կլինի կառուցել ֆուտբոլի դաշտ: Համայնքն ունի դաշտի համար 
նախատեսված տարածք: Պետք է ձեռք բերել անհրաժեշտ գույք և դաշտի հարակից 
տարածքում կառուցել փոքրիկ շինություն իբրև հանդերձարան:Ծրագրի 
իրականացման արդյունքում կունենանք առողջ ապրելակերպ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Կարկտակայանի գործարկում
Ծրագրի անվանում

Պարտադիր խնդիր որի

լուծմանն է միտված ծրագիրը

Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության

պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացում

Ծրագրի անմիջական

նպատակ

Կարկտակայանի գործարկում 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի միջանկյալ

արդյունքներ
 Միջոցներ ձեռնարկել համայնքի կարկտակայանը աշխատացնելու համար

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի հիմնական

գործողությունները
ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Բանակցել համապատասխան մարմինների հետ կայանը գործարկելու համար: 

  

րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

 

 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝

Կապիտալ ծախսեր՝

Ընդհանուր բյուջեն՝

Ծրագրի իրականացման

համար անհրաժեշտ այլ

ռեսուրսներ

                             Մասնագետներ և այլն: 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
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Ծրագրի հիմնական

շահառուները

Ծրագրի հիմնական շահառուներն են համայնքի ողջ բնակչությունը: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  

Ծրագրի համառոտ

նկարագրություն Համայնքն ունի մեկ կարկտակայան, որը չի աշխատում: Տեխնիկական փոքր 

խնդիրների լուծման դեպքում այն կարող է օգնել համայնքի բնակիչներին 

բնակլիմայական աղետների ժամանակ: Ծրագրի իրականացման արդյունքում 

կունենանք բնակիչների բերքի ինչ-որ չափով ապահովագրություն: 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Լուսավորություն
Ծրագրի անվանում

Պարտադիր խնդիր որի

լուծմանն է միտված ծրագիրը

Համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում

Ծրագրի անմիջական

նպատակ

Կենտրոնական փողոցի / մոտ 2կմ/ հատվածի լուսավորում 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի միջանկյալ

արդյունքներ
 Նախնական աշխատանքների կատարում, գույքի ձեռքբերում:

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի հիմնական

գործողությունները
ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Նախապատրաստական աշխատանքներ: 

Անհրաժեշտ պարագաների ձեռք բերում և լուսավորության անցկացում: 

րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

 

 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝

Կապիտալ ծախսեր՝

Ընդհանուր բյուջեն՝
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Ծրագրի իրականացման

համար անհրաժեշտ այլ

ռեսուրսներ

Աշխատողներ, մասնագետներ և այլն: 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը

Ծրագրի հիմնական

շահառուները

Ծրագրի հիմնական շահառուներն են համայնքի ողջ բնակչությունը: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  

Ծրագրի համառոտ

նկարագրություն Կենտրոնական փողոցի/մոտ 2կմ/ լուսավորության անցկացում: 

Կշատանա համայնք այցելողների և տարածքով անցնողների թիվը, 

/զբոսաշրջության զարգացում/, որոնք իրենց ներդրումը կունենան համայնքի 

զարգացման մեջ: Կնպաստի համայնքային ծառայությունների մատուցման և 

բարեկեցության բարելավմանը: 

 

Ասֆալտապատում

Ծրագրի անվանում

Պարտադիր խնդիր որի

լուծմանն է միտված ծրագիրը

Համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում

Ծրագրի անմիջական

նպատակ

Ներհամայնքային ճանապարհների /2-3կմ/ հատվածի ասֆալտապատում 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի միջանկյալ

արդյունքներ

 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի հիմնական

գործողությունները
ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Նախապատրաստական աշխատանքներ: 

Հումքի ձեռք բերում և վերանորոգում: 
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րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

 

 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝

Կապիտալ ծախսեր՝

Ընդհանուր բյուջեն՝

Ծրագրի իրականացման

համար անհրաժեշտ այլ

ռեսուրսներ

Աշխատողներ, մասնագետներ և այլն: 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը

Ծրագրի հիմնական

շահառուները

Ծրագրի հիմնական շահառուներն են համայնքի ողջ բնակչությունը: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ ից 

Ծրագրի համառոտ

նկարագրություն Միջոցներ ձեռնարկել ներհամայնքային ճանապարհների 2-3 կմ հատվածի 

ասֆալտապատման համար: Ներհամայնքային ճանապարհները հիմնականում 

գրունտային են: Կա նաև ասֆալտապատ հատվածներ, սակայն շատ անմխիթար 

վիճակում:

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Նախադպրոցական կրթություն
Ծրագրի անվանում

Պարտադիր խնդիր որի

լուծմանն է միտված ծրագիրը

Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն

Ծրագրի անմիջական

նպատակ

Մ/մանկապարտեզի գործունեության իրականացում 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի միջանկյալ

արդյունքներ
 Մ/մանկապարտեզի գործունեության իրականացում

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ
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Ծրագրի հիմնական

գործողությունները
ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Ծառայությունների և ապրանքների ձեռք բերում 

Աշխատանքի վարձատրություն 

րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

 

 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝

Կապիտալ ծախսեր՝

Ընդհանուր բյուջեն՝

Ծրագրի իրականացման

համար անհրաժեշտ այլ

ռեսուրսներ

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը

Ծրագրի հիմնական

շահառուները

Ծրագրի հիմնական շահառուներն են համայնքի բնակիչները: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ Մշտական 

Ծրագրի համառոտ

նկարագրություն Շարունակել մանկապարտեզի գործունեությունը՝ միջոցներ ձեռնարկել ընդլայնելու 

համար:

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Մշակույթային կյանքի բարելավում
Ծրագրի անվանում

Պարտադիր խնդիր որի

լուծմանն է միտված ծրագիրը

Ակտիվ մշակույթային կյանքի կազմակերպումը

Ծրագրի անմիջական

նպատակ

                                     Զարգացնել մշակույթային կյանքը համայնքում 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի միջանկյալ

արդյունքներ
 Մշակույթային կյանքի զարգացում

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ
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Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի հիմնական

գործողությունները
ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Աշխատանքի վարձատրություն 

Ծառայությունների և ապրանքների ձեռք բերում 

րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

 

 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝

Կապիտալ ծախսեր՝

Ընդհանուր բյուջեն՝

Ծրագրի իրականացման

համար անհրաժեշտ այլ

ռեսուրսներ

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը

Ծրագրի հիմնական

շահառուները
Ծրագրի հիմնական շահառուներն են պատանիները, երիտասարդները, 

դպրոցականները: 
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ Շարունակական 
Ծրագրի համառոտ

նկարագրություն Համայնքն ունի գործող մշակույթի տուն, մշակույթի տան տնօրեն, 

<Սասուն> ազգագրական պարի խումբ՝ ապահովել խմբի ընդլայնումը և 

մասնակցությունը համերգներին, փառատոններին: Մշակույթի տանը 

կազմակերպվում են մշակույթային միջոցառումներ: 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Ոռոգման ներքին ցանցի վերանորոգում
Ծրագրի անվանում

Պարտադիր խնդիր որի

լուծմանն է միտված ծրագիրը
 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում:

Ծրագրի անմիջական

նպատակ

Համայնքի ոռոգման ջրի մատչելի բաշխում, ջրի կորուստների կրճատում: 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի միջանկյալ  Ընդգրկել վարձու աշխատողներ, ձեռք բերել շինանյութեր



36 
 

արդյունքներ

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի հիմնական

գործողությունները
ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Ձեռք կբերվեն շինանյութեր առուների վերականգնման համար 

Վարձու աշխատողները կկառուցեն քանդված հատվածները 

րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

 

 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝

Կապիտալ ծախսեր՝

Ընդհանուր բյուջեն՝

Ծրագրի իրականացման

համար անհրաժեշտ այլ

ռեսուրսներ

Աշխատողներ, մասնագետներ և այլն: 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Եղանակային անակնկալներ, ռելեֆային դժվարություններ: 

Ծրագրի հիմնական

շահառուները

Ծրագրի հիմնական շահառուներն են համայնքի ողջ բնակչությունը: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ Մշտական իրականացվող 

Ծրագրի համառոտ

նկարագրություն Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար պետք է իրականացնել 

համայնքի տարածքում ոռոգման ներքին ցանցի վերականգնողական աշխատանքներ: 

Կազմակերպել ամենամյա գարնանային աշխատանքներ՝ մաքրել համայնքի տարածքի 

ոռոգման ներքին ցանցը, կատարել որոշակի քանդված հատվածների վերականգնում՝ 

քարերով կամ բետոնով: 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Սելավաջրերի ուղղորդում համայնքի տարածք

Ծրագրի անվանում
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Պարտադիր խնդիր որի

լուծմանն է միտված ծրագիրը
 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում:

Ծրագրի անմիջական

նպատակ

Նախալեռներից գարնանային սելավաջրերի հավաքում և ուղղորդում համայնքի տարածք 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի միջանկյալ

արդյունքներ
 Ընդգրկել վարձու աշխատողներ, ձեռք բերել շինանյութեր

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի հիմնական

գործողությունները
ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Ձեռք կբերվեն շինանյութեր պատնեշների համար 

Վարձու աշխատողները կկառուցեն փոքրիկ ամբարտակներ սելավաջրերի համար  

րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

 

 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝

Կապիտալ ծախսեր՝

Ընդհանուր բյուջեն՝

Ծրագրի իրականացման

համար անհրաժեշտ այլ

ռեսուրսներ

Աշխատողներ, մասնագետներ և այլն: 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Տեղումների պակաս, եղանակային անակնկալներ, ռելեֆային դժվարություններ: 

Ծրագրի հիմնական

շահառուները

Ծրագրի հիմնական շահառուներն են համայնքի ողջ բնակչությունը: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ Մշտական իրականացվող 

Ծրագրի համառոտ

նկարագրություն Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար պետք է կազմակերպել 

Արագած սարի ստորոտի հատվածներից սելավաջրերի հոսքը դեպի համայնքի տարածք: Դրա 

համար անհրաժեշտ կլինի ամեն գարնանը վարձել աշխատողներ նշված հատվածներում՝ 

ձորակներում, առվակներում պատնեշներ կառուցել և հետևելով սելավաջրերի հոսքին 

հասցնել համայնքի հողատարածքներ:  

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՏՏ ոլորտի զարգացում
Ծրագրի անվանում
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Պարտադիր խնդիր որի

լուծմանն է միտված ծրագիրը

Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և

միջոցառումների կազմակերպում

Ծրագրի անմիջական

նպատակ

ՏՏ ոլորտի կենտրոնի կամ լաբորատորիայի հիմնում 

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի միջանկյալ

արդյունքներ
 ՏՏ ոլորտի տարածքի վերանորոգում

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

 Ձեռք բերել ՏՏ ոլորտին անհրաժեշտ գույք

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի հիմնական

գործողությունները
ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Մ/Մ ՀՈԱԿ-ի տարածքում ՏՏ կենտրոնի ընտրություն և վերանորոգում 

  

րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Ձեռք բերել ՏՏ ոլորտին անհրաժեշտ գույք և պարագաներ: 

 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝

Կապիտալ ծախսեր՝

Ընդհանուր բյուջեն՝

Ծրագրի իրականացման

համար անհրաժեշտ այլ

ռեսուրսներ

Աշխատողներ, մասնագետներ և այլն: 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Ֆինանսի հայթայթում 

Ծրագրի հիմնական

շահառուները

Ծրագրի հիմնական շահառուներն են պատանիները, երիտասարդները, դպրոցականները: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ թթ 

Ծրագրի համառոտ

նկարագրություն Փորձել հիմնել ՏՏ ոլորտի կենտրոն կամ լաբորատորիա ՈՒնենալով 

բավականին զարգացած, բարձրագույն կրթություն ստացած երիտասարդ 

մասնագետներ միջոցներ ձեռնարկել ՏՏ ոլորտի զարգացման ուղղությամբ: Ծրագրի 

իրականացման արդյունքում կունենանք ՏՏ ոլորտի  մասնագետներ: 

 


