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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. ՀՀ  Արագածոտնի  մարզի  Արագածավան գյուղական համայնքի 2017-2021թթ. 

զարգացման հնգամյա ծրագիրը (ՀՀԶԾ) մշակվել է՝ հիմք ընդունելով «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ-երի) իրավասություններն ու 

լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), 

ՀՀԶԾ-ի մշակման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և ծրագրային 

հիմքերը: 

Ներկայացվող ՀՀԶԾ-ն առաջիկա  հինգ տարիների համար հանդիսանալու է 

Արագածավան համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: Այն մշակվել է 

մասնակցային եղանակով՝ հաշվի առնելով համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի 

առաջարկությունները: Հարցումների միջոցով վեր են հանվել  համայնքի բնակիչներին 

հուզող խնդիրները,  դրանք գնահատվել են համայնքային ժողովի ժամանակ համայնքային 

ակտիվ խմբի կողմից և դասակարգվել ըստ առաջնահերթության: Վեր հանված 

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

պահանջներից, համայնքի ղեկավարը համայնքի աշխատակազմի հետ միասին մշակել են 

համայնքի 2017-2021թթ. ՀՀԶԾ-ն, որը քննարկվել և հաստատվել է համայնքի ավագանու 

կողմից և դրվել է գործողության մեջ:  

Այն ներկայացնում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր 

վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական և տնտեսական 

ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից 

ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն, որը նախատեսում է ռազմավարական 

քաղաքականությամբ համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծում և նպատակային 

բյուջետավարման գործընթացի իրականացում: ՀՀԶԾ-ն ներառում է նաև Արագածավան 

համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները:  

Արագածավան համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Արագածավաի 

բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված 

ծրագիրը հանդիսանալու է  համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը: 

 

    2.  ՀՀԶԾ  կառուցվածքը 

 

 

 

 

 

2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  
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Հայաստանի  Հանրապետության  Արագածոտնի  մարզի Արագածավան  համայնքը  

գտնվում  է  հանրապետության  արևմտյան  մասում,  ծովի  մակերևույթից 1300մ.  

բարձրության  վրա`  Թալին  քաղաքից  21 կմ  հարավ – արևմուտք :   

 Հեռավորությունը  մայրաքաղաքից   95կմ  է,  Աշտարակից`  75 կմ :  Տարեկան  միջին  

ջերմությունը  10,6  աստիճան  ցելսուս  է : Քամիների  գերակշռող  ուղղությունը  

արևմուտքից  է,  միջին  արագությունը` 4,9 մ/ վրկ: Մթնոլորտային  տեղումների  

միջին  քանակը 2890 մմ  է : 

    Արագածավանի  մասին  առաջին  տեղեկությունը  հիշատակվում  է  դեռևս  1873 

թվականից : Այդ  ժամանակ  գյուղում  ապրել  է  95  մարդ : 

   Արագածավան  գյուղը  հիմնադրվել  է  1902 թվականին : Գյուղի  միջով  է  անցնում  

Երևան – Գյումրի  երկաթուղային  գիծը,  ինչպես  նաև`  Երևան – Արմավիր – Գյումրի  

ավտոմայրուղին : 

  Գյուղի  հյուսիսային  մասում  գտնվում  է  Արտենի  լեռը` 2047 մ բարձրությամբ :  

Այս  լեռան  Սատանի  դար, Արեգունի  և  Հարավային  բլուրները  եղել  են  

ամենահին  քարեդարյան  կայանները : Արտենի  լեռը  հին  Հայաստանի  յոթ  

սրբազան  որսատեղիներից  մեկն  էր : Արտենին  եղել  է  Արա  Գեղեցիկի  տենչանքի  

տեղին :  Հայոց  արքան  ելնում  էր  այս լեռան  վրա  և  ընկնում  հաճելի  տենչանքի  

մեջ :  Այդ  իսկ  պատճառով  լեռն  սկզբում  կոչվում  էր  Արայի  տենչի  տեղի,  հետո  

Արտենչի  տեղի և  վերջում` Արտենի : 

Գյուղում  նախկինում  գործել  են ոսկրալյուրի  գործարանը  և  խաղողի  այգիների  

բազայի  վրա  հիմնված  Արագածի  գինու  կոմբինատը : 

  Գյուղը  արևմտյան  մասով  8 կմ  սահմանակից  է  Թուրքիային,  որը  բաժանվում  է  

Ախուրյան  գետով : Սահմանային  ուղեկալի  ներսում  գտնվում  է  վեցերորդ դարում  

կառուցված  իր  նախատիպը  չունեցող  վեց  խորան  եկեղեցին : 

  Բնակլիմայական  պայմանները  բարենպաստ  են  առվույտի,  ցորենի,  գարու,  

հատկապես  պտղատու  այգիների  համար : 

 Հողատարածքները  հիմնականում  ոռոգվում  են ինքնահոս  կերպով , 

մասնակիորեն`  խորքային  հորերից : 

 Արագածավանում ձմեռը մեղմ  է,  ամառը`  շոգ  ու   հիմնականում  երաշտ : 

 

 

: Արագածավանի  բնակչությունը 2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազել է 6163 

մարդ,/որից  121 –ը` եզիդիներ ,/ որից  3127-ը տղամարդիկ են, 3036-ը՝ կանայք ու 

աղջիկներ,    

Բնակչության տարիքային կազմը հետևյալն է՝  

0-4 տարեկան – 376 մարդ 

5-7 տարեկան – 255 մարդ 

8-15 տարեկան – 641 մարդ  

16-62 տարեկան – 2138 մարդ 

63 և ավելի տարեկան – 321 մարդ 
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                  ՏԵՂԱԿԱՆ  ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

1996թ.  ինչպես  ողջ  հանրապետությունում,  այնպես  էլ  Արագածավան  համայնքում  

ընտրությունների միջոցով  ձևավորվել  են  առաջին  տեղական  ինքնակառավարման  

մարմինները`  համայնքի  ղեկավար  և  համայնքի  ավագանի :  

Արագածավան համայնքում տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են 

ընտրությունների արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությունները` համայնքապետն 

ու համայնքի ներկայացուցչական մարմինը` ավագանին իր 11 անդամներով: Արագածավան 

համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը բաղկացած  է 21 հոգուց: Համայնքապետարանն ունի 

վարչական շենք, որը գտնվում է գյուղի կենտրոնում , շենքի ընդհանուր վիճակը բարվոք չէ, 

աշխատակազմի համար պայմանները բավարար չեն, կահավորանքը  հին է:  

Համայնքապետարանը մասնակի հագեցած է տեխնիկայով, սակայն այն բավարար չէ 

աշխատակազմի լիարժեք գործունեությունն ապահովելու համար:  
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Համայնքի  ընդհանուր  տարեկան  բջուջեն`  176043700  ՀՀ  դրամ 

Ընդհանուր  եկամուտների  մեջ  համայնքի  սեփական  եկամուտների  բաժինը` 46.8%  է: 

Համայնքի  հիմնական  արդյունաբերական  ձեռնարկությունները  և  

արդյունաբերական  արտադրանքը,  հիմնական  սպառման  շուկաները. 

Արագածավան համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի 

և մասնավոր կազմակերպությունների կողմից:  Գյուղում գործում է  28 խանութ, 2 հացի 

փուռ, 2 ավտոտեխսպասարկման կայան, 2 պանրի  արտադրամաս,2   գազալիցքավորման  

կետ, 4 վարսավիրանոց, 3 հարսանյաց  սրահ :  

     Գյուղում  կա  երկու  խոշոր  գործարան /  <<Պեռլիտ >> ,  ներկայումս  չգործող 

գործարանը  և   << ԼԵՎԱԴԱՆ >>  ՍՊԸ  կոչվող  կիսախողովակների  

արտադրության  գործարանը / :  Համայնքային  հողերը  հարուստ  են  պեռլիտի  

հանածոներով,    օբսիդիանի,  բազալտի  և  կարծր  տուֆի  հանքաքարերով :  
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               ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 

Սեփականաշնորհված  հողերում  ունենք պտղատու  այգիներ / ծիրան, խնձոր, տանձ,  

դեղձ, սալոր, խաղող/,սեփականաշնորհված և վարձակալությամբ տրված վարելահողերում 

ցանվում են  հիմնականում  առվույտ,  մասամբ` հացահատիկային  մշակբույսեր՝ ցորեն, 

գարի և այլ կուլտուրաներ: 

Հողատեսքերի դիրքադրությունը և բնակլիմայական  պայմանները միանգամայն 

բարենպաստ են պտղի,  առվույտի արտադրության ու անասնապահության համար, որոնք  

էլ   հանդիսանում են Արագածավան համայնքի տնտեսական զարգացման կանխորոշող 

ոլորտ: Այս երեք ոլորտներից  պտղի և առվույտի արտադրությունը ներկայումս ունի 

բավարար զարգացվածության տեմպ  իսկ անասնապահությունը`ցածր, քանի որ  կա  

արոտավայրերում     անասունների  խմելաջրի պակաս:   

 Մեխանիկական եղանակով  ոռոգվում  է  800 հա,  ինքնահոս` 2500 հա: Չի  ոռոգվում 

200հա` ոռոգման  ցանցի  բացակայության  պատճառով : 

Համայնքի հողօգտագործման ցուցանիշները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում:  
 

Աղյուսակ 2. Համայնքի հողօգտագործման ցուցանիշները 

Համայնքի հողերն ըստ նշանակության Հա 

Համայնքի վարչական տարածքը 12372,54 

Գյուղատնտեսական հողեր 11662,44 
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Արոտավայր 7016,92 

Վարելահողեր 3058,06 

Խոտհարք --------- 

Այլ  հողեր 907,55 

Բնակավայրերի հողեր 184,5 

Բնակելի կառուցապատման                      184,5 

Հասարակական  կառուցապատման   11,38 

Խառը կառուցապատման   6,96 

Ընդհանուր օգտագործման  36,20 

Այլ հողեր  33,04 

Արտադրական նշանակության հողեր          35,08 

Էներգետիկայի տրանսպորտի և կապի, կոմունալ ենթակայության հողեր 31,37 

Անտառային  հողեր 3,29 

Հատուկ պահպանության   13,13 

Հատուկ նշանակության ------ 

Ջրային     178,58 

Պտղատու  այգի 459 

 Խաղողի  այգի  120 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Արագածավանում գործում է հանրակրթական 2 միջնակարգ դպրոց: Թիվ 2միջն. 

դպրոցի ճաշարանը հիմնանորոգվել է << Հայաստանի  մանուկներ >>/COAF/ հիմնադրամի  

կողմից. Դպրոցը  հիմնանորոգված  է : Թիվ 1 միջն  դպրոցի  դահլիճը ունի  անհապաղ  

վերանորոգման  կարիք:  Երկու դպրոցներում  միասին սովորում  են 809 աշակերտ, 

աշխատում՝ 85 ուսուցիչ:  

Համայնքում գործում է 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն:  

Հաճախում է 200 սան, աշխատում է 22 մարդ: Գործում է նաև 1 երաժշտական դպրոց, որտեղ 

հաճախում է 65 աշակերտ: Դպրոցն ունի 13 աշխատակից: Ջեռուցման  ցանցի   կարիք  ունեն 

երաժշտական դպրոցի , մանկապարտեզի, երկու  դպրոցների շենքերը  իսկ  երաժշտական  

դպրոցի  շենքը  նաև  վերանորոգման,  մանկապարտեզինը`  հարդարման  :  

 
Համայնքում աշխատում է<<Արագածավանի առողջության  կենտրոն>>-ը (ՀՈԱԿ), որը 

արդիական բժշկական սարքերով համալրման, կադրերի վերապատրաստման կարիք ունի: 

Արագածավանի ՀՈԱԿ-ն իրականացնում է ամբուլատոր բուժօգնություն: Աշխատում  է  19 

մարդ, տարեկան  այցելուների  թիվը մոտ 5700  մարդ : 

Ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքների թիվը – 265 , այդ 

թվում նպաստառու ընտանիքների թիվը – 231: 

Գործազուրկներ – 1538 մարդ,  որը  կազմում  է  աշխատունակ  բնակչության  72 % -ը : 

 

                    ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ  ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

             Գյուղի  մշակույթի տան շենքում  գործում է  համայնքային  գրադարան, որը  

Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ   միջազգային  կազմակերպության  կողմից  2013-2014թթ 

համալրվել  է  գրքերով ,համակարգչով:   Մշակույթի  տանը  գործում  է  գեղարվեստի  

դպրոցի  սաների  աշխատանքների  ցուցահանդես :Մշակույթի  տան  սպորտ  դահլիճը  
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անվճար   տրամադրվել  է  Սանդա- Ուշու  գործող  խմբակին, սենյակներից  մեկը` 

գեղարվեստի  դպրոցին :  Գործում  է  պարի  խումբ, որին  անհրաժեշտ  է երաժշտական  

գործիքներ,  պարային  հագուստներ : Մշակույթի  տանը  կազմակերպվում  են  

հանդիպումներ  երիտասարդների  հետ  / անցկացվում  է  գրքի  քննարկում,  

ակտիվիստների հետ`  գյուղում  միջոցառումների  կազմակերպման  համար  

նախապատրաստական  ստեղծագործական  աշխատանքներ /:  

 ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ 

Համայնքապետարանը կազմակերպում և անց է կացնում ներհամայնքային ֆուտբոլի, 

շաշկու, շախմատի մրցումներ:  Սանդա  ՈՒշու  խմբակի  սաները  մշտապես  բոլոր  կարգի  

մրցումներից ոսկե  և  արծաթե  մեդալներով  է  վերադարձել  և բարձր  պահել  համայնքի  

պատիվը  ու  առավել  ճանաչելի  դարձրել  մեր  համայնքը  բոլոր  հարթակներում : 

 

 

ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐ, ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ, ԲԱԿԱՅԻՆ 

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ 

 

Համայնքի   միջոցներով  ասֆալտապատվել է  մշակույթի  տան  բակը,  բակում  

կառուցվել`  կարուսել,  որից  երեխաները  օգտվում  են  անվճար :  Համայնքը  ունի  

հանգստի  գոտու, երեխաների  համար  մանկական խաղահրապարակ  ստեղծելու     

անհրաժեշտություն : 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Համայնքում աղբը տեղափոխվում և կուտակվում է կենտրոնացված <<ավազահանք >>  

կոչվող աղբավայրում, որտեղ պարբերաբար կատարվում է բնահողով ծածկում ու 

սանիտարական այլ միջոցառումներ: Աղբահանումն իրականացվում է ոչ բավարար 

տեխնիկայի պայմաններում, փողոցներում աղբամաններ չեն տեղադրվել և բնակիչներն 

աղբը դնում են մայթերին, որտեղից պարբերաբար կցասայլակ  ունեցող տրակտորներով 

աղբը հավաքվում է: Աղբամանների բացակայությունը բացասաբար է անդրադառնում գյուղի 

արտաքին տեսքի եւ սանիտարահիգիենիկ պայմանների վրա: Բազմաբնակարանային  

շենքերի  մոտակայքում  փոսեր  են  փորված, որտեղ  բնակիչները  կուտակում  են  աղբր  և  

գյուղապետարանի  միջոցներով  այն  տեղափոխվում  է  աղբանոց : 

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 

Համայնքում կա 546 առանձնատուն  46 410  քմ տարածքով և թվով 39 

բազմաբնակարան շենք՝ 635 բնակարաններով:   
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ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Շրջակա բնական միջավայրի պահպանության առումով առաջնային խնդիր է գյուղի 

սանմաքրումը: Արագածավանի  բազմաբնակարան  8 շենքերի  կոյուղաջրի մաքրման 

կայանի կոյուղու կոլեկտորը չի   գործում:  

Համայնքում անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝  

 վերանորոգել կոյուղու  կոլեկտորը,  

 ավելացնել գյուղի կանաչապատ  տարածքները, 

 բարեկարգել և կանաչապատել բազմաբնակարան շենքերի բակերը,  

 համայնքի աղբավայրում իրականացնել ցանկապատման աշխատանքներ, 

 աղբի նախնական տեսակավորման համար փողոցներում տեղադրել աղբամաններ, 

 աղբավայրում ստեղծել աղբի տեսակավորման հնարավարություն, 

 գյուղմթերքների վաճառքի համար կառուցել փակ շուկա 

 համայնքի փողոցներում իրականացնել ծառատունկ 

 ներգրավել համայնքի բնակչությանը բնապահպանական խնդիրների լուծման  

գործընթացում՝ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ 

պարբերաբար անցկացվող  սեմինարների, դասընթացների, տեսագովազդների, 

ցուցանակների և հանրային իրազեկման այլ միջոցներով: 

 Ապահովել  աղբավայրի  ըստ  նշանակության  օգտագործումը: Սահմանել  համայնքի  

սանիտարահիգիենիկ  պայմանների  պահպանման  կարգ և  դրանց ծանոթացնել  

բնակչությանը:  

 Վերահսկել  համայնքի  սանիտարական  վիճակը:  

 

         ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Արագածավան  համայնքն ունի ներհամայնքային 29 կմ փողոցներ և ճանապարհներ: 

Ճանապարհների եւ փողոցների մեծ մասն անբարեկարգ է:  

 Արագածավանի ընդհանուր տեսքի համար չափազանց կարեւոր է գյուղի 

բարեկարգումը՝ մայթերի և ճանապարհների բարեկարգումը, փողոցների լուսավորությունը, 

աղբամանների տեղադրումը, սանիտարական վիճակի ապահովումը: Գյուղի  

լուսավորությունը  առաջնային  կարևոր  հարցերից  մեկն  է և անհրաժեշտ  է կտրուկ  քայլեր  

ձեռնարկել: 

 

ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային 

իշխանության կողմից պարտադիր կատարվող գործառույթ: Համայնքային իշխանության 

ենթակառուցվածքների ներգրավմանը զուգահեռ, Քաղպաշտպանության շտաբի մեջ 

ներառված ծառայությունները ներկայացնում են համայնքային այլ պատկանելիության, 

մասնավոր հատվածի մի շարք կազմակերպություններ (կապի, տրանսպորտի, բժշկական, 

սանիտարա-հիգիենիկ ծառայությունների եւ այլ ոլորտներից), առանց որոնց անհնար է 

քաղպաշտպանության շտաբի ֆունկցիոնալ գործունեության  արդյունավետ ապահովումը:  



 11 

Արագածավանի Քաղպաշտպանության շտաբի պետն ի պաշտոնե համարվում է 

համայնքապետը, որի անմիջական հանձնարարությամբ գործում են Քաղպաշտպանության 

շտաբի առանձին ծառայությունները` ծառայությունների պետերի համակարգմամբ: 

Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացան 

գործում բնակչության էվակուացման համար մշակված է պլան, համապատասխան որի,   

բնակելի, հասարակական շենքերի, մյուս շենքերի ու շինությունների համար նախատեսված 

է  հարմարավետ մոտեցումներով աշխատանքների տարման կոմունիկացիոն սխեմաներ: 

 

2.3 Համայնքում  իրականացվող  ծրագրեր 

 

Արագածավանում գալիք 2017-2021 թթ. ընթացքում նախատեսվում է սերտորեն 

համագործակցել պետության, միջազգային կազմակերպությունների, մասնավոր սեկտորի և 

այլ շահագրգիռ կողմերի հետ: 

Պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով համայնքը նախատեսում 

է համագործակցել  ՀՀ Արագածոտնի  մարզպետարանի կառուցվածքային և առանձնացված 

ստորաբաժանումների հետ՝ հետևյալ ծրագրերի իրականացման նպատակով. 

 Աշտարակ քաղաքի հետ, որը համարվում է տարածաշրջանային կենտրոն, մշտական 

հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության կազմակերպում և ապահովում՝ 

համագործակցության ներգրավելով մասնավոր տրանսպորտային կազմակերպությունների 

 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացում, ինչը ենթադրում է, օրինակ, 

պարարտանյութերի, սերմացուների և  դիզվառելիքի տրամադրում, գյուղմթերքների 

իրացման, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման հնարավորությունների ստեղծում, 

խորհրդատվության տրամադրում և այլ միջոցառումներ 

 Պետական պատվերի շրջանակներում առողջապահության և սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտներում բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցում 

 Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն իրազեկում, 

համայնքի գործողությունների պլանի կազմում և իրականացում, կանխարգելիչ 

միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում: 

Պլանավորվող 5 տարիների ընթացքում նախատեսվում է շարունակել 

համագործակցությունը համայնքի և ՀՀ Արագածոտնի մարզում գործունեություն ծավալող՝ 

միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, քաղաքացիական 

հասարակության և մասնավոր հատվածի սուբյեկտների, այլ կազմակերպությունների և 

անհատների հետ: Օրինակ`  ակնկալվում  է <<Հայաստանի  մանուկներ>> / COAF /  

հիմնադրամի  աջակցությամբ  վերանորոգել  թիվ 1  միջնակարգ  դպրոցի  դահլիճը  և  

մշակույթի  տան  շենքում գործող  գեղարվեստի  կենտրոնը : 

 

Անցած  16  տարիների  ընթացքում  մեր  համայնքը  անցնելով  ՏԻՄ – երի    խնդիրների  

կայացման   գործընթաց   կայացել  է     և  արդյունքում  իրականացվել  և  իրականացվում  է  

ներքոհիշյալ    ծրագրերը` 
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 Բարեկարգել և լուսավորել ներհամայնքային ճանապարհները և փողոցները 

 Բարեկարգել բնակարանային ֆոնդը 

 Համայնքապետարանի շենքային և գույքային պայմանների բարելավում  

 Երաժշտական  դպրոցի,  մանկապարտեզների  շենքերի  վերանորոգում 

 Մշակույթի  տան  շենքի  վերանորոգում 

 Համայնքի  փողոցների  գիշերային  լուսավորություն 

   Համայնք գազաֆիկացում 

   Ներհամայնքային  ոռոգման  ջրագծերի  մաքրում  և  հիմնանորոգում 

 Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների (կրթության, ջրամատակարարման, 

աղբահանության և այլն) շրջանակի ընդլայնում և որակի բարձրացում  

 Համայնքում աշխատատեղերի ընդլայնում, բնական ռեսուրսների ռացիոնալ  

օգտագործում,  առևտրի և սպասարկման ոլորտի ու գյուղատնտեսության  

զարգացում:  

 Հակակարկտային  կայանների  հիմնավորում  թվով 3 հատ 

Այս  աշխատանքները  համայնքապետարանը    իրականացրել  և իրականացնում  է    

ավագանու  համապատասխան  որոշումներով : 

     Ամենամյա  աշխատանքներից  են` 

1.Մշտական  աջակցությունը  համայնքի  գյուղատնտեսական  աշխատանքներին                      

/ բնակչությանը  մատչելի  գներով    պարարտանյութերի,  սերմացուների,  դիզ.  

Վառելիքի  ապահովում /: 

2.Ներհամայնքային  և  դաշտամիջյան  ճանապարհների  մշտական  վերանորոգում: 

3.Ներհամայնքային  և  միջհամայնքային  մշակութային  ու  սպորտային  

միջոցառումների  անցկացում:  Այս  ամենի  իրազեկումը` www.aragatsavan.am  

կայքում : 

4.Աղբահանության  կազմակերպում : 

5.Խմելու  ջրի  սպասարկում : 

6.Գույքահարկի  և  հողի  հարկի  բազայի  վարում : 

7.Անապահով  ընտանիքներին  սոցիալական  օգնության  տրամադրում : 

8.Դպրոցներին    համակողմանի  աջակցություն : 

 

Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, 

համայնքում ներկայում արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ ՏԻՄ-

երի կողմից ընտրված ռազմավարությունից և առաջիկա  հինգ տարիների համար 

սահմանված հիմնական նպատակներից, ՀՀԶԾ-ի կառավարման հանձնաժողովի կողմից 

քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի ցանկը (աղյուսակ 4)՝ ընդգրկելու համայնքի 

2017-21թթ. ՀՀԶԾ-ում: Այդ ծրագրերի մի մասի իրականացումը համարվում է տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների լիազորություն, իսկ մյուս մասը դուրս է վերջիններիս 

լիազորությունների շրջանակից, սակայն դրանց իրականացումը խիստ կարևոր 

նշանակություն ունի բնակչության բարեկեցության ապահովման համար:  

 

 

 

http://www.aragatsavan.am/
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Աղյուսակ 4. ՀԶՔԾ-ում ընդգրկելու համար առաջարկվող ծրագրերի ցանկ 
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը Ծրագրի ընդհանուր 

արժեքը 

(հազ. դրամ) 

 ՏԻՄ-երի լիազորություններ  

1. Կառավարման ապարատի պահպանում  
27128.4 

2. Համայնքի մանկապարտեզի պահպանում 
15987.3 

3. Համայնքի երաժշտական դպրոցի պահպանում 
18850.4 

4. Համայնքի  մշակույթի  տան  պահպանում 
4210.0 

5. Համայնքի  գրադարանի  պահպանում 
1673.3 

6. Կոմունալ  համակարգի  պահպանում 
32039.2 

7. Համայնքի  ընդհանուր  բնույթի  այլ  ծառայությունների  պահպանում 13757.2 

8. Համայնքի  բնակչությանը  սոցիալական  օգնության  տրամադրում 13347.9 

9. 
Աղբահավաքման աշխատանքների իրականացում (կնետրոնական 

մայրուղում) 
4300.0 

10. Գյուղապետարանի շենքի վերանորոգում 6350.0 

11. Գյուղի կենտրոնական հատվածում կանգառների  կառուցում 1700,0 

12. Համայնքի  3 մանկապարտեզների  հիմնանորոգում և 2-ի վերագործարկում 7917.2 

13. Աղբահանության մեքենայի /աղբամանների/ձեռք բերում 24750.0 

14. Խմելու ջրի ցանցի կապիտալ նորոգում 106609.6 

15. Կոյուղու կոլեկտորի վերանորոգում 8500.0 

16. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում 2000,0 

17. Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում 16135.6 

18. Գյուղապետարանի հարակից տարածքի բարեկարգում 1500,0 

19. Աղբավայրերում աղբակույտերի ծածկում հողով` շրջակա միջավայրի  

սանիտարական վիճակը չխախտելու համար 
4000,0 

20. Արագածավան համայնքի առանձին տարածքների և թաղամասերի 

գոտիավորման նախագծերի, կառուցապատման էսքիզների մշակման 

աշխատանքների իրականացում 

5093.7 

21. Համայնքի աղբավայրի ցանկապատում  300,0 

22. Գյուղմթերքների վաճառքի 8 տաղավարների տեղադրում 2000,0 

23. Համայնքի բնակչության ներգրավում բնապահպանական խնդիրների 

լուծման  գործընթացում 

X 

24. Համայնքի  գազաֆիկացում 22000.0 

25. Համայնքի  մշակույթի  տան  վերանորոգում 5161.9 

26. Երաժշտական  դպրոցի  շենքի  վերանորոգում 6500.0 

27. Խորքային  պոմպի  ձեռք  բերում 1200.0 

 

 ՏԻՄ-երի լիազորություններից դուրս ծրագրեր  

1. Թիվ 1 միջն.  դպրոցի   դահլիձի վերանորոգում  

2. Թիվ 1 միջն.  դպրոցի   գույքի  համալրում  

 
 

Ծրագրերը սահմանելուց հետո դրանք գնահատվել են ըստ առաջնահերթության՝ հիմք 

ընդունելով հետևյալ չափորոշիչները. 
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 Շահառուների թիվ 

 Համայնքի կարողությունների հզորացում 

 Իրատեսականություն 

 Հրատապություն 

Ըստ սահմանված չափորոշիչների ծրագրերը գնահատվել են առավելագույնը 10 

բալանոց սանդղակով: Գնահատականները ներկայացված են աղյուսակ 5-ում:  
 

Աղյուսակ 5. Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում 
 

Հ/հ 

Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 
ընդհանուր 

արժեքը  
(հազ. 
դրամ) 

Գնահատման 
չափանիշներ (0-10 բալ) 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 (
բա

լ)
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ր
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ւն
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ր
ի
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ի

վ
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մ
ա

յն
ք

ի
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ա
ր
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ղ

ո
ւթ

յո
ւն

ն
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ր
ի

 
հ

զ
ո
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ցո
ւմ

 

Ի
ր

ա
տ

ե
ս

ա
կ

ա
ն

ո
ւթ

յո
ւն

 

Հ
ր

ա
տ

ա
պ

ո
ւթ

յո
ւն

  

1. Կառավարման ապարատի պահպանում  
27128.4 

X X X X X 1 

2. Համայնքի մանկապարտեզի պահպանում 
15987.3 

X X X X X 2 

3. Համայնքի երաժշտական դպրոցի պահպանում 18850.4 X X X X X 3 

4. Համայնքի  մշակույթի  տան  պահպանում 
4210.0 

x x x x x 4 

5. Համայնքի  գրադարանի  պահպանում 
1673.3 

x x x x x 5 

6. Կոմունալ  համակարգի  պահպանում 32039.2 x x x x x 6 

7. 
Համայնքի  ընդհանուր  բնույթի  այլ  

ծառայությունների  պահպանում 
13757.2 x x x x x 

 

7 

8. 
Համայնքի  բնակչությանը  սոցիալական  օգնության  

տրամադրում 
13347.9 

x x x x x 8 

9. 
Աղբահավաքման աշխատանքների իրականացում 

(կնետրոնական մայրուղում) 
4300.0 9 1 8 9 27 9 

10. 
Համայնքապետարանի շենքի վերանորոգում 

6350.0 
9 2 9 9 29 

10 

11. 
Գյուղի կենտրոնական հատվածում կանգառների  

կառուցում 
1700,0 

5 2 5 7 19 
27 

12. Համայնքի  3 մանկապարտեզների  հիմնանորոգում և 

2-ի վերագործարկում 
7917.2 

8 1 7 7 23 
18 

13. Աղբահանության  մեքենայի/աղբամանների/ձեռք 

բերում 
24750.0 

9 1 6 8 24 
16 

14. Խմելու ջրի ցանցի կապիտալ նորոգում 
106609.6 

10 2 6 8 26 
13 

15. Կոյուղու կոլեկտորի վերանորոգում 
8500.0 

4 1 5 7 17 
24 
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16. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում 
2000,0 

8 2 5 8 23 
19 

17. Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում 
16135.6 

8 2 6 8 24 
17 

18.  Համայնքապետարանի հարակից տարածքի 

բարեկարգում 
1500,0 

7 4 7 5 23 
25 

19. Աղբավայրերում աղբակույտերի ծածկում հողով` 

շրջակա միջավայրի  

սանիտարական վիճակը չխախտելու համար 

4000,0 
7 2 5 8 22 

20 

20. Արագածավան համայնքի առանձին տարածքների և 

թաղամասերի գոտիավորման նախագծերի, 

կառուցապատման էսքիզների մշակման 

աշխատանքների իրականացում 

5093.7 
3 2 4 5 14 

23 

21. Համայնքի աղբավայրի ցանկապատում  
300,0 

4 2 2 5 13 
21 

22. Գյուղմթերքների վաճառքի 8 տաղավարների 

տեղադրում 

2000,0 3 1 4 5 13 
22 

23. Համայնքի բնակչության ներգրավում 

բնապահպանական խնդիրների լուծման  

գործընթացում 

X 
3 1 4 3 11  

25 

24. Համայնքի  գազաֆիկացում 22000.0 10 1 7 7 25 
15 

25. Համայնքի  մշակույթի  տան  վերանորոգում 5161.9 9 4 8 6 27 
12 

26. Երաժշտական  դպրոցի  շենքի  վերանորոգում 6500.0 9 2 8 9 28 
11 

27. Խորքային  պոմպի  ձեռք  բերում 1200.0 10 2 6 8 26 
14 

 

 

 
 

Ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելուց հետո առանձնացվել են այն 

ծրագրերը (այդ թվում՝ առաջնահերթություններ չպահանջող ծրագրերը), որոնք առկա և 

կանխատեսվող ֆինանսական միջոցների պայմաններում հնարավոր են իրականացնել 

առաջիկա չորս տարիներին: Այդ ծրագրերը ներկայացված են համայնքի ոլորտային 

ծրագրերի ամփոփագրում՝ ըստ առաջնահերթությունների (աղյուսակ 6):  

 

 

 

 



Աղյուսակ 6. Համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիր 

 
 

Հ/

հ 
Ծրագրի անվանումը Չափի 

միավորը 
Ծրագրի 

քանակակ

ան 
ծավալը 

Ծրագրի 

արժեքը 
(հազ. 

դրամ) 

Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների Ծրագրի 

ֆինանսավորման 

աղբյուրները 
2017 2018 2019 2020 2021 Համայնքի 

բյուջե 

Դոնոր 

կազմ.-

եր 

Պետբյուջե

, այլ 

1 Կառավարման ապարատի 

պահպանում  աշխատող 13 141541.5 27128.4 27167.5 29013.7 29064.3 
29167.5 

141541.5 - - 

2 Համայնքի մանկապարտեզի 

պահպանում երեխա 185 92082.4 15987.3 16221.6 19137.5 19944.4 
20791.6 

92082.4 - - 

3 Համայնքի երաժշտական դպրոցի 

պահպանում երեխա 80 96705.3 18850.4 18936.0 19186.8 19796.2 
19936.0 

96705.3 - - 

4 Համայնքի մշակույթի տան 

պահպանում աշխատող 5 21880.0 4210.0 4282.1 4246.8 4459.2 
4682.1 

21880.3     

5 Համայնքի գրադարանի պահպանում աշխատող 2 8001.3 1673.3 1691.5 1470.7 1544.3 1621.5 8001.3     

6 Համայնքի կոմունալ 

ծառ.պահպանու աշխատող 11 170532.0 32039.2 33297.5 33852.6 35045.2 
36297.5 

170532.0     

7 Համայնքի ընդհանուր բնույթի այլ 

ծառ.պահպանում ընտանիք 750 42896.1 13757.2 12267.8 7698.6 5246.4 
3926.1 

42896.1     

8 Համայնքի բնակչությանը 

սոցիալական օգնության 

տրամադրում ընտանիք 300-450 74260.4 13347.9 14342.0 14822.7 15563.8 

16184.0 

74260.4 - - 

9 Գյուղապետարանի  շենքի  

վերանորոգում քմ 320 6350.0 6350.0 - - - 

- 
6350.0   - 
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10 Երաժշտական  դպրոցի  շենքի  

վերանորոգում քմ 280 6000.0 6000.0 - - - 

- 
6000.0     

11 Մշակույթի  տան  շենքի  

վերանորոգում քմ 100 6161.9 - - - 2650.8 

3511.1 
6161.9     

12 Խմելու  ջրի  ցանցի կապիտալ  

նորոգում կմ 22 106609.6 11472.0 19842.8 19842.8 20452.0 

0 
71609.6   35000.0 

13 Խորքային  պոմպի  ձեռք  բերում հատ 1 1200.0 1200.0 - - - - 1200.0     

14 Համայնքի  գազաֆիկացում Կմ 35 22000.0 22000.0 - - - - 22000.0     

15 Աղբահանությանմեքենայի/աղբամա

նների/ձեռքբերում հատ 1/30/ 26750.0 - - 7500.0 4500.0 

6500.0 
18500.0 8250.0   

16 Փողոցների  գիշերային  

լուսավորության անցկացում կետ 200 12135.6 - 5235.6 - - 

7000.0 
12135.6     

17 Մանկապարտեզների  շենքերի  

վերանորոգում քմ 350 9417.2 - - 2717.2 - 

6700.0 
9417.2     

18 Նախագծահետազոտական ծախսեր հատ 8 5093.7 20280.0 1923.8 - 218.1 923.8 5093.7     

   ընդամենը     849617.1 176043.7 155108.2 159489.4 158484.6 157241.2 806367.1 8250.0 3500.0 
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Համայնքի աշխատակազմի, մանկապարտեզի, երաժշտական դպրոցի,  մշակույթի  տան ,  

գրադարանի, կոմունալ  համակարգի, համայնքի  ընդհանուր  բնույթի  այլ  ծառայությունների  

մատուցման, համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրման ծրագրերը 

նախկին տարիներին մշտապես իրականացվել են և առաջիկայում ևս նույնությամբ 

իրականացվելու են: Դրանք համարվում են համայնքի ամենաառաջնահերթ ութ ծրագրերը և 

ձևակերպվելու են համայնքի տարեկան բյուջեների շրջանակում համապատասխան ծախսային 

նախահաշիվներով: Այդ պատճառով ՀՀԶԾ-ում դրանց առանձին ձևակերպման 

անհրաժեշտությունը չկա: 

Ստորև ներկայացվում են ՀՀԶԾ-ում ներառվող ոլորտային մնացած ծրագրերի 

ձևակերպումներն՝ ըստ ոլորտային ծրագրի օրինակելի ձևի:  

 

Ծրագիր 10 
 

 

 Երաժշտական  դպրոցի   շենքի  վերանորոգում 

վերանորոգված,  կահավորված  դահլիճ,  որտեղ դպրոցի  սաների  

մասնակցությամբ  կկազմակերպվեն  միջոցառումներ,  համերգներ: 
 

Համայնքը  կունենա  պատշաճ երաժշտական  դպրոցի  շենք և  

երեխաները  կանցկացնեն  դասընթացները  առավել  հարմարավետ  

պայմաններում 

 

 

6000.0     

 

6000.0     
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Պատրաստել  երաժշտական  դպրոցի  շենքի նորոգման 

աշխատանքների իրականացման նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը

 

 

Կապիտալ  շինարարություն 
 (Ոլորտի անվանումը) 

 

Երաժշտական  դպրոցի   շենքի  վերանորոգում 
 (Ծրագրի անվանումը)  

 

Արագածավան   համայնքապետարան 
 (Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  6000.0  հազար դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

 Դպրոց հաճախող  երեխաները  դասապրոցեսները  կանցկացնեն ավելի  հարնարավետ  

պայմաններուն: Կունենան  վերանորոգված,  կահավորված  դահլիճ,  որտեղ դպրոցի  սաների  

մասնակցությամբ  կկազմակերպվեն  միջոցառումներ,  համերգներ: 
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Ծրագրի նպատակները 

Համայնքը  կունենա  պատշաճ երաժշտական  դպրոցի  շենք և  երեխաները  կանցկացնեն  

դասընթացները  առավել  հարմարավետ  պայմաններում 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ծրագրի խնդիրներ 

 Համապատասխան  մասնագետների  կողմից  կազմել  թերությունների ակտ`  

աշխատանքի  ծավալով,  որը  հիմք  կհանդիսանա   շին- վերանորոգման նախահաշիվ  

կազմելու  համար: 

 Պատրաստել  երաժշտական  դպրոցի  շենքի նորոգման աշխատանքների իրականացման 

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը  

 

 Կնքել պայմանագիր աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտական խմբի հետ  

 Իրականացնել շենքի  նորոգման աշխատանքները 

 Վերահսկել աշխատանքների կատարումը և դահլիճը հանձնել շահագործման 
 

 

 

 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2017., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Պատրաստել  երաժշտական 

դպրոցի  շենքի նորոգման 

աշխատանքների 

իրականացման նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթերը  

            

2.  Կնքել պայմանագիր 

աշխատանքներն 

իրականացնող 

մասնագիտական խմբի հետ  

            

3.  Իրականացնել երաժշտական  

դպրոցի  շենքի 

վերանորոգման 

աշխատանքները 
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4.  Վերահսկել աշխատանքների 

կատարումը և  շենքը հանձնել 

շահագործման 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
 

Դպրոց  կհաճախի  ավելի  շատ  թվով  երեխա: Կբարձրանա կրթամակարդակը: 

 
 

 Կապը այլ ծրագրերի հետ   
 

Երաժշտական  դպրոցի  շենքի  վերանորոգման  ծրագիրը  կապված  է   փողոցների  

բարեկարգման  ծրագրի  հետ 
 

 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
Ընդամե

նը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 6000.0     6000.0 

1. Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 6000.0     6000.0 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե 6000.0     6000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից սուբսիդիաներ       

 - 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 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
Ընդամե

նը 
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 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 6000.0     6000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       
2. Պաշտպանություն       

3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       

11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 6000.0     6000.0 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       
2. Պաշտպանություն       
3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 
      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն 6000.0     6000.0 

10. Սոցիալական պաշտպանություն       
11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
Ընդամե

նը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

6000.0     6000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        
  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, 

որից                                                                           

      

  - Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր        

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       
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 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 - Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ       

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ        

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  

      

  
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  

      

  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական 
նյութեր 

      

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-

ին 

      

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

6000.0     6000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 6000.0     6000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                      6000.0     6000.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  6000.0     6000.0 

 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 11 

 Խմելաջրի  ցանցի  կապիտալ  նորոգում 

Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանում 

Ապահովել  համայնքի  բնակչությանը    18 -22 ժամ  մշտական 

խմելաջրով: 

11472.0 19842.8 19842.8 20452.0 35000.0 

 

 

ներտնտեսային  ցանցի  վթարային  վիճակում  գտնվող խողովակների 

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը

շուրջ 1220  ընտանիքների  
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Կոմունալ  համակարգ 

 (Ոլորտի անվանումը) 

 

Խմելաջրի  ցանցի  կապիտալ  նորոգում 
 (Ծրագրի անվանումը)  

 

Արագածավան   համայնքապետարան 
 (Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  106609.6  հազար դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 
 
 

Ծրագրի հիմնավորումը/շարունակական/ 

Համայնքի  խմելաջրի  խեղովակները  կառուցված  է  1965թվականին,  որը  ամբողջովին  շարքից  

դուրս  է  եկել  և  երբևիցե  կապիտալ  վերանորոգման  գործառույթներ  չի  կազմակերպվել : 

Համայնքի  կոմունալ  ծառայության  կողմից  մասնակի  վերանորոգվել  է                                           

<< Սարալանջ >>  և  << Բանավան >>  թաղամասերի  ներքին  ցանցը  ինչպես  նաև  կապիտալ  

վերանորոգվել  է  << Բանավան >>  թաղամասում  գտնվող  220 տոննանոց ՕԿՋ-ն : Համայնքի  220  

ընտանիքների  հետ  ծրագիրը  մասնակիորեն  լուծվել  է : 

 

 
 

Ծրագրի նպատակները 

       Ապահովել  համայնքի  բնակչությանը  շուրջ 1220  ընտանիքների  մշտական  18 -22 ժամ  

խմելաջրով: 

 

Ծրագրի խնդիրներ 
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 Պատրաստել  համայնքի  ներտնտեսային ցանցի  վթարային  վիճակում  գտնվող  

խողովակների   նախագծա-նախահաշվային  փաստաթղթերը 

 Կազմակերպել  գնումների  ընթացակարգ 

 

 Կնքել պայմանագիր աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտական խմբի հետ  

 Իրականացնել   նորոգման աշխատանքները 

 Վերահսկել աշխատանքների կատարումը և  համակարգը հանձնել շահագործման 
 

 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2017., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Պատրաստել համայնքի  

ներտնտեսային  ցանցի  

վթարային  վիճակում  

գտնվող խողովակների 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը  

            

2.   Կազմակերպել  գնումների  

ընթացակարգ 

            
 
 
 

3.  Իրականացնել  

աշխատանքային  

պայմանագրերի  կնքում  

համապատասխան  

շինարարական  

կազմակերպությունների  հետ 

            
 
 

4.  Իրականացնել  նորոգման 

աշխատանքները 

            

5.  Վերահսկել աշխատանքների 

կատարումը և   համակարգը 

հանձնել շահագործման 

            

 

 

 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2018., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1.  Պատրաստել համայնքի  

ներտնտեսային  ցանցի  

վթարային  վիճակում  

գտնվող խողովակների 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը  

            

2.   Կազմակերպել  գնումների  

ընթացակարգ 

            
 
 
 

3.  Իրականացնել  

աշխատանքային  

պայմանագրերի  կնքում  

համապատասխան  

շինարարական  

կազմակերպությունների  հետ 

            
 
 

4.  Իրականացնել  նորոգման 

աշխատանքները 

            

5.  Վերահսկել աշխատանքների 

կատարումը և   համակարգը 

հանձնել շահագործման 

            

 

 

 

 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2019., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Պատրաստել համայնքի  

ներտնտեսային  ցանցի  

վթարային  վիճակում  

գտնվող խողովակների 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը  

            

2.   Կազմակերպել  գնումների  

ընթացակարգ 

            
 
 
 

3.  Իրականացնել  

աշխատանքային  

պայմանագրերի  կնքում  

համապատասխան  

շինարարական  

կազմակերպությունների  հետ 
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4.  Իրականացնել  նորոգման 

աշխատանքները 

            

5.  Վերահսկել աշխատանքների 

կատարումը և   համակարգը 

հանձնել շահագործման 

            

 

 

 

 

 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2020., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Պատրաստել համայնքի  

ներտնտեսային  ցանցի  

վթարային  վիճակում  

գտնվող խողովակների 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը  

            

2.   Կազմակերպել  գնումների  

ընթացակարգ 

            
 
 
 

3.  Իրականացնել  

աշխատանքային  

պայմանագրերի  կնքում  

համապատասխան  

շինարարական  

կազմակերպությունների  հետ 

            
 
 

4.  Իրականացնել  նորոգման 

աշխատանքները 

            

5.  Վերահսկել աշխատանքների 

կատարումը և   համակարգը 

հանձնել շահագործման 

            

 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

Բնակչությունը կունենա 18- 22 ժամ  խմելաջուր, որի  արդյունքում կբարելավվի  կոմունալ  

վարձավճարների  գանձունը 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
 



 11 

Խմելու  ջրի  ցանցի    մասնակի  նորոգման  ծրագիրը  կապված  է   խորքայի պոմպի  ձեռք  

բերման  ծրագրի  հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
Ընդամե

նը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 11472.0 19842.8 19842.8 20452.0 35000.0 106609.6 

1. Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 11472.0 19842.8 19842.8 20452.0 -  

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե 11472.0 19842.8 19842.8 20452.0 -  

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ     35000.0 35000.0 

 - Պետական բյուջեից սուբսիդիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ     35000.0 35000.0 

 - 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 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
Ընդամե

նը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 11472.0 19842.8 19842.8 20452.0 35000.0 106609.6 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       
2. Պաշտպանություն       

3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       
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11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 11472.0 19842.8 19842.8 20452.0 35000.0 106609.6 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       
2. Պաշտպանություն       
3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

11472.0 19842.8 19842.8 20452.0 35000.0 106609.6 

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       
11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը  
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

11472.0 19842.8 19842.8 20452.0 35000.0 106609.6 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        
  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, 

որից                                                                           

      

  - Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր        

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 - Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ       

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ        

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  

      

  
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  
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  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական 
նյութեր 

      

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-

ին 

      

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

11472.0 19842.8 19842.8 20452.0 35000.0 106609.6 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 11472.0 19842.8 19842.8 20452.0 35000.0 106609.6 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                      11472.0 19842.8 19842.8 20452.0 35000.0 106609.6 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  11472.0 19842.8 19842.8 20452.0 35000.0 106609.6 

 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       
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Ծրագիր 12 

 

 Խորքային  պոմպի  ձեռք  բերում 

Համայնքի  բնակչությանը  անխափան  ջրամատակարարում  

       Ապահովել  համայնքի  բնակչությանը  մշտական  18 -22 ժամ  

խմելաջրով: 

1200.0     

 

 

1200.0

1200.0

 Կազմակերպել  բանակցային  ընթացակարգով  գնումներ`  

խորքային   պոմպ  ձեռք  բերելու  համար 

շուրջ 1220  ընտանիքների  

Խորքային  պոմպի  ձեռք  բերում
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Կոմունալ  համակարգ 

 (Ոլորտի անվանումը) 

 

Խորքային  պոմպի  ձեռք  բերում 
 (Ծրագրի անվանումը)  

 

Արագածավան   համայնքապետարան 
 (Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝1200.0  հազար դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

 Համայնքի  բնակչությանը  անխափան  ջրամատակարարում  իրականացնելու  համար  

անհրաժեշտ  է  պահեստավորել 2 գործող  խորքային  պոմպի  հետ  միասին 2 պահեստային  

պոմպ: 
 

Ծրագրի նպատակները 

       Ապահովել  համայնքի  բնակչությանը  շուրջ 1220  ընտանիքների  մշտական  18 -22 ժամ  

խմելաջրով: 

 

Ծրագրի խնդիրներ 

 Կազմակերպել  բանակցային  ընթացակարգով  գնումներ`  խորքային   պոմպ  ձեռք  

բերելու  համար 

 

 Կնքել պայմանագիր աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտական խմբի հետ  

 

 Վերահսկել աշխատանքները, ընդունել  և   համակարգը հանձնել  կոմունալ  ծառայությանը 
 

 

 

 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2017., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1.  Կազմակերպել  բանակցային  

ընթացակարգով  գնումներ`  

խորքային  պոմպ ձեռք  

բերելու  համար 

            

2.   Կնքել  պայմանագիր  

համապատասխան  

կազմակերպությունների  հետ 

            
 
 
 

3.  Վերահսկել աշխատանքների 

կատարումը և   համակարգը 

հանձնել   կոմունալ  

ծառայությանը 

            

 

 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

Բնակչությունը կունենա 18- 22 ժամ  խմելաջուր, որի  արդյունքում կբարելավվի  կոմունալ  

վարձավճարների  գանձունը 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
 

   Խորքայի պոմպի  ձեռք  բերման  ծրագրը կապված  է խմելաջրի  ցանցի    մասնակի  նորոգման  

ծրագիրը  հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 1200.0     1200.0 

1. Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 1200.0     1200.0 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե 1200.0     1200.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից սուբսիդիաներ       

 - 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 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 1200.0     1200.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       
2. Պաշտպանություն       

3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       

11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 1200.0     1200.0 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       
2. Պաշտպանություն       
3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

1200.0     1200.0 

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       
11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

1200.0     1200.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        
  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, 

որից                                                                           

      

  - Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր        
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  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 - Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ       

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ        

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  

      

  
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  

      

  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական 
նյութեր 

      

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-

ին 

      

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

1200.0     1200.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 1200.0     1200.0 
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 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                       1200.0     1200.0 

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ  1200.0     1200.0 

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 13 

 

 Աղբահանության մեքենայի/աղբամանների/ձեռք բերում 

Համայնքի բնակավայրի բարեկարգում,աղբահանություն և 

սանիտարական մաքրում,կոմունալ տնտեսության աշխատանքների 

կազմակերպում 

 

շրջակայքը  կլինի  ավելր  մաքուր,  աղբահավաք  մեքենայով  ըստ  

գրաֆիկի  կկատարվի  փողոցների   աղբահանում

8250.0 7500.0 4500.0 6500.0 
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Աղբամանների   և աղբաթափման  մեքենայի ձեռք  բերում 

 

 
Կոմունալ  համակարգ 

 (Ոլորտի անվանումը) 

 

Աղբահանության մեքենայի/աղբամանների/ձեռք բերում 
 (Ծրագրի անվանումը)  

 

Արագածավան   համայնքապետարան 
 (Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը26750.0  հազար դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Աղբամանների   և աղբաթափման  մեքենայի ձեռք  բերում 

 
 

Ծրագրի նպատակները 
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Համայնքի բազմաբնակարան  շենքերի  մոտ   կդրվեն  աղբամաններ,   բնակիչները այն  չեն  

կուտակի  նախկինում  շենքերի  մոտ  փորված  փոսերում ,  շրջակայքը  կլինի  ավելր  մաքուր  

իսկ  աղբահավաք  մեքենայով  ըստ  գրաֆիկի  կկատարվի  փողոցների   աղբահանում: 

 

 

 

      Ծրագրի խնդիրներ 

 Կազմակերպել  շրջանակային  համաձայնագիր`  աղբամաններ  ձեռք  բերելու  համար  

համար 

 Կազմակերպել  գնումներ`  աղբաթափման  մեքենա  ձեռք  բերելու  համար  

 

 Վերահսկել աշխատանքների կատարումը  
 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2018., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Կազմակերպել շրջանակային  

համաձայնագիր` 

աղբամաններ  ձեռք  բերելու  

համար 

            

2.  Կազմակերպել  գնումներ`  

աղբաթափման  մեքենա  ձեռք  

բերելու  համար 

            

3.  Վերահսկել աշխատանքների 

կատարումը և   համակարգը 

հանձնել   կոմունալ  

ծառայությանը 

            

 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2019., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Կազմակերպել շրջանակային  

համաձայնագիր` 

աղբամաններ  ձեռք  բերելու  

համար 

            

2.  Կազմակերպել  գնումներ`  

աղբաթափման  մեքենա  ձեռք  

բերելու  համար 

            

3.  Վերահսկել աշխատանքների 

կատարումը և   համակարգը 

հանձնել   կոմունալ  

ծառայությանը 
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Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2020, Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Կազմակերպել շրջանակային  

համաձայնագիր` 

աղբամաններ  ձեռք  բերելու  

համար 

            

2.  Կազմակերպել  գնումներ`  

աղբաթափման  մեքենա  ձեռք  

բերելու  համար 

            

3.  Վերահսկել աշխատանքների 

կատարումը և   համակարգը 

հանձնել   կոմունալ  

ծառայությանը 

            

 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2021, Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Կազմակերպել շրջանակային  

համաձայնագիր` 

աղբամաններ  ձեռք  բերելու  

համար 

            

2.  Կազմակերպել  գնումներ`  

աղբաթափման  մեքենա  ձեռք  

բերելու  համար 

            

3.  Վերահսկել աշխատանքների 

կատարումը և   համակարգը 

հանձնել   կոմունալ  

ծառայությանը 

            

 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
 

Համայնքը կունենա   բարեկարգ,  մաքուր  փողոցներ: 

 
 

 Կապը այլ ծրագրերի հետ   
 



 23 

Համայնքի  աղբահանության  կազմակերպման  ծրագիրը  կապված  է  համայնքի  

ճանապարհների  բարեկարգման  ծրագրի  հետ 
 

 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
Ընդամեն

ը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 0 8250.0 7500.0 4500.0 6500.0 26750.0 

1. Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 0 0 7500.0 4500.0 6500.0 18500.0 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե   7500.0 4500.0 6500.0 18500.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից սուբսիդիաներ       

 - 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  8250.0    8250.0 

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 0 8250.0 7500.0 4500.0 6500.0 26750.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       
2. Պաշտպանություն       

3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       
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11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0 8250.0 7500.0 4500.0 6500.0 26750.0 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       
2. Պաշտպանություն       
3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

0 8250.0 7500.0 4500.0 6500.0 26750.0 

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       
11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը  
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

0 8250.0 7500.0 4500.0 6500.0 26750.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        
  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, 

որից                                                                           

      

  - Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր        

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 - Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ       

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ        

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  

      

  
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  
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  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական 
նյութեր 

      

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-

ին 

      

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

0 8250.0 7500.0 4500.0 6500.0 26750.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 0 8250.0 7500.0 4500.0 6500.0 26750.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                       0 8250.0 7500.0 4500.0 6500.0 26750.0 

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ  0 8250.0 7500.0 4500.0 6500.0 26750.0 

  - 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 

 



 26 

 Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում 

Համաայնքում շրջակա միջավայրի  պահպանություն՝

Ապահովել  բնակչության  և  տրանսպորտային   միջոցների ապահով և 

անվտանգ տեղաշարժ 

0 5135.6 0 0 7000.0 

 

0 5135.6 0 0 7000.0 

 

 Պատվիրել և պատրաստել փողոցների գիշերային 

լուսավորության անցկացման (180 կետ) աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերը  

Ձեռք բերել փողոցային լուսավորության 200 կետ անցկացնելու համար 

անհրաժեշտ սարքավորումներ և հաղորդալարեր  
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Տնտեսական հարաբերություններ. Ճանապարհային տնտեսություն 
 (Ոլորտի անվանումը) 

 

Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում 
 (Ծրագրի անվանումը)  

 

Արագածավան համայնքապետարան 

 (Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  12135.6 հազար դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
 

Համայնքի փողոցների  մոտ  90%-ը  չունի արտաքին լուսավորության համակարգով: Օրվա 

մութ ժամերին չլուսավորված փողոցներով անցնելը վտանգավոր և անհարմար է թե 

հետիոտների և թե տրանսպորտային միջոցների համար: Եղել են դեպքեր, երբ գիշերային 

ժամերին մարդիկ մթության պատճառով ընկել են ջրահեռացման առուների մեջ և ստացել 

ոսկրային վնասվածքներ: Քիչ չեն նաև այն դեպքերը, երբ մեքենաները վթարի են ենթարկվել և 

ստացել տեխնիկական վնասվածքներ: Բացի նրանից, որ այս դեպքերը վտանգի են ենթարկում 

մարդկանց կյանքը, նրանց բուժումը կամ մեքենաների վերանորոգումը ենթադրում է 

չպլանավորված ծախսերի կատարում, ինչն էլ ավելի է սրում մարդկանց սոցիալական վիճակը:  
 

 

 

 

 

Ծրագրի նպատակները 

 

Ունենալ լուսավոր համայնք՝ բնակչության  և  տրանսպորտային   միջոցների ապահով և 

անվտանգ տեղաշարժն ապահովելու, համայնքաբնակներին ավելի մերձեցնելու  նպատակով:  

 
 

Ծրագրի խնդիրները 

 

 Պատվիրել և պատրաստել փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման (180 կետ) 

աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը  

 Կնքել պայմանագիր աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտական խմբի հետ  
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 Ձեռք բերել փողոցային լուսավորության 200 կետ անցկացնելու համար անհրաժեշտ 

սարքավորումներ և հաղորդալարեր  

 Անցկացնել փողոցային լուսավորության 200 կետեր և հանձնել շահագործման  
 

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 և պատրաստել 

փողոցների գիշերային 

լուսավորության անցկացման 

(200 կետ) աշխատանքների 

1/3-ի նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթերը 

            

2.  Կնքել պայմանագիր 

աշխատանքներն 

իրականացնող 

մասնագիտական խմբի հետ  

            

3.  Ձեռք բերել փողոցային 

լուսավորության 200 կետ 

անցկացնելու համար 

անհրաժեշտ 

սարքավորումների և 

հաղորդալարերի 1/3-ը 

            

4.  Անցկացնել փողոցային 

լուսավորության 200 կետերի 

1/3 մասը և հանձնել 

շահագործման  

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2021թ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1.  Պատվիրել և պատրաստել 

փողոցների գիշերային 

լուսավորության անցկացման 

(200 կետ) աշխատանքների 

1/3-ի նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթերը 

            

2.  Կնքել պայմանագիր 

աշխատանքներն 

իրականացնող 

մասնագիտական խմբի հետ  

            

3.  Ձեռք բերել փողոցային 

լուսավորության 200 կետ 

անցկացնելու համար 

անհրաժեշտ 

սարքավորումների և 

հաղորդալարերի 1/3-ը 

            

4.  Անցկացնել փողոցային 

լուսավորության 200 կետերի 

1/3 մասը և հանձնել 

շահագործման  

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 

Մինչև 2018 թ. տարեվերջը համայնքը կունենա լուսավոր փողոցներ, որով բնակիչները   

հնարավորություն կունենան  թե  ոտքով,  թե  տրանսպորտային  միջոցներով տեղափոխվելու 

անվտանգ և ապահով: Համայնքն իր կոլորիտով և լուսավոր փողոցներով գրավիչ կլինի   և  

այցելուների  և  տեղաբնակների համար:  
 

 Կապը այլ ծրագրերի հետ   
 

Համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ծրագիրը կապված է փողոցների 

բարեկարգման ծրագրի հետ: Բարեկարգված փողոցները լուսավորելուց հետո նրանք կդառնան 

ավելի գեղեցիկ ու գրավիչ:  
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 0 5135.6 0 0 7000.0 12135.6 

1. Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 0 5135.6 0 0 7000.0 12135.6 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե 0 5135.6 0 0 7000.0 12135.6 
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2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից սուբսիդիաներ       

 - 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 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 0 5135.6 0 0 7000.0 12135.6 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       

2. Պաշտպանություն       

3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական 

գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       

11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0 5135.6 0 0 7000.0 12135.6 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 0 5135.6 0 0 7000.0 12135.6 

2. Պաշտպանություն       
3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական 

գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 
      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       
11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       
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գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը  
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

0 5135.6 0 0 7000.0 12135.6 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        
  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, 

որից                                                                           

      

  
- Գործառն. և բանկային ծառայությունների 
ծախսեր  

      

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 
- Արտասահմանյան գործուղումների գծով 
ծախսեր 

      

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 
- Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. 
ծառայություններ 

      

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  
- Կենցաղային և հանրային սննդի 
ծառայություններ  

      

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  

      

  
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  

      

  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական 
նյութեր 

      

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) 

կազմ.-ին 
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- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

0 5135.6 0 0 7000.0 12135.6 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 0 5135.6 0 0 7000.0 12135.6 

 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 0 5135.6 0 0 7000.0 12135.6 

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 
 

Ծրագիր 15 

անկապարտեզի  շենքի   վերանորոգում

Համայնքը  կունենա  պատշաճ Մանկապարտեզի  շենք և  երեխաները  

կանցկացնեն  դասընթացները  առավել  հարմարավետ  

պայմաններում կլուծվեն  նախադպրոցական տարիքի  երեխաներ  

ունեցող  երիտասարդ  ընտանիքների  մի  շարք  սոցիալական  

խնդիրներ 
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  2717.2  6700.0 

 

2717.2

 

6700.0

 Համապատասխան  մասնագետների  կողմից  կազմել  

թերությունների  ակտ, որը  հիմք  կհանդիսանա  նախահաշիվ  

կազմելու  համար 
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Կրթություն 
 (Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքի    մանկապարտեզնի  շենքի   վերանորոգում 
 (Ծրագրի անվանումը)  

Արագածավանի համայնքապետարան 
 (Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  9417.2 հազար դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում   Ընթացիկ աշխատանքներ  Գույքի ձեռքբերում 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
 

  Արագածավան  համայնքը ունի  6113 բնակիչ,  որից`267-ը  նախադպրոցական  տարիքի:  

Մանկապարտեզների  շենքերի  անմխիթար  վիճակի  պատճառով  նրանք  չեն  գործում ,  ուստի  

համայնքի   նախադպրոցական  տարիքի  267  երեխա  մանկապարտեզ չի  հաճախում,   ինչը  

խիստ  բացասաբար  է  անդրադառնում  երեխաների  թե  ֆիզիկական,  թե  հոգևոր  զարգացման 

վրա : 

 Արդյունքում շատ երիտասարդ ընտանիքներ, չկարողանալով լուծել երեխաների խնամքի 

խնդիրը, չեն ունենում հնարավորություն աշխատանք փնտրելու և աշխատելու, ինչից էլ ավելի է 

սրվում համայնքում սոցիալական խնդիրը:  

Ելնելով  համայնքային  բյուջեի  հնարավորություններից 2017-2021թթ.  հնգամյա  ծրագրով  

նախատեսվում  է  վերանորոգել  երկու  չգործող  մանկապարտեզները  և գործող 

մանկապարտեզ-նախակրթարանը : 

 

Ծրագրի նպատակները 

  Վերանորոգվելուց  հետո վերագործարկվելու  արդյունքում  կլուծվեն  նախադպրոցական 

տարիքի  երեխաներ  ունեցող  երիտասարդ  ընտանիքների  մի  շարք  սոցիալական  խնդիրներ: 

Ընտանեկան  դաստիարակության  հետ  զուգահեռ    երեխաները  կստանան  մանկավարժական 

դաստիարակություն`  թե  հոգևոր  և  թե  ֆիզիկական  առումով : 
 

Ծրագրի խնդիրները 
 

 Համապատասխան  մասնագետների  կողմից  կազմել  թերությունների  ակտ, որը  հիմք  

կհանդիսանա  նախահաշիվ  կազմելու  համար 

 Համապատասխան  շինարարական  կազմակերպությունից ստանալ աշխատանքների 

իրականացման գծագրեր և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր  

 Ձեռք բերել  անհրաժեշ  շինանյութեր  

 Իրականացնել շինմոնտաժային աշխատանքներ 

 Ավարտին  հասցնել  վերանորոգման  աշխատանքները  և  վերագործարկել  

մանկապարտեզը 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  



 35 

 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2019թ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Համապատասխան  

մասնագետների  կողմից  

կազմել  թերությունների  ակտ, 

որը  հիմք  կհանդիսանա  

նախահաշիվ  կազմելու  

համար 

 

            

2. Համապատասխան  

շինարարական  

կազմակերպությունից 

ստանալ աշխատանքների 

իրականացման գծագրեր և այլ 

անհրաժեշտ փաստաթղթեր  

 

            

3. Ձեռք բերել  անհրաժեշ  

շինանյութեր  

 

            

4. Իրականացնել 

շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

            

5. Ավարտին  հասցնել   

վերանորոգման  

աշխատանքները և  

վերագործարկել  

մանկապարտեզը 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2021թ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1. Համապատասխան  

մասնագետների  կողմից  

կազմել  թերությունների  ակտ, 

որը  հիմք  կհանդիսանա  

նախահաշիվ  կազմելու  

համար 

 

            

2. Համապատասխան  

շինարարական  

կազմակերպությունից 

ստանալ աշխատանքների 

իրականացման գծագրեր և այլ 

անհրաժեշտ փաստաթղթեր  

 

            

3. Ձեռք բերել  անհրաժեշ  

շինանյութեր  

 

            

4. Իրականացնել 

շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

            

5. Ավարտին  հասցնել   

վերանորոգման  

աշխատանքները և  

վերագործարկել  

մանկապարտեզը 

 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 

 2017-2021թ թ.   մանկապարտեզները կլինի վերանորոգված  

 Ունենալով վերանորոգված մանկապարտեզներ, համայնքը հնարավորություն կունենա 

նախադպրոցական  տարիքի երեխաների ապահովել  նախադպրոցական  կրթությամբ:  

 Վերանորոգված   մանկապարտեզները կգործեն  գրեթե ամբողջ տարին : Բոլոր փոքր 

երեխաները կներգրավվեն նախադպրոցական կրթության մեջ, կմեծանա առողջ սերունդ և 

կբարելավվի փոքր երեխաներ ունեցող ընտանիքների սոցիալական վիճակը, քանի որ 

լուծելով նրանց երեխաների խնամքի հարցը, նրանք հնարավորություն կունենան 

աշխատելու: 
 

 Կապը այլ ծրագրերի հետ   

Մանկապարտեզների  վերանորոգման  ծրագիրը կապված  է  համայնքում   իրագործվող  

բարեկարգման  այլ  ծրագրերի  հետ 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
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Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   2717.2  6700.0 9417.2 

1. Համայնքի բյուջեի եկամուտներ   2717.2  6700.0 9417.2 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե   2717.2  6700.0 9417.2 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից սուբսիդիաներ       

 - 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 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
Ընդամեն

ը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)   2717.2  6700.0 9417.2 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       
2. Պաշտպանություն       

3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական 

գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       

11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   2717.2  6700.0 9417.2 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       
2. Պաշտպանություն       
3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական       
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գործունեություն 

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 
      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն   2717.2  6700.0 9417.2 

10. Սոցիալական պաշտպանություն       
11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
Ընդամեն

ը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

  2717.2  6700.0 9417.2 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`   2717.2  6700.0 9417.2 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        
  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, որից                                                                                 

  - Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր        

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 - Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ       

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ        

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  - Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում        

  - Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում        

  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 - Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական նյութեր       

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       
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  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 - Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-ին       

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

  2717.2  6700.0 9417.2 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում   2717.2  6700.0 9417.2 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում    2717.2  6700.0 9417.2 

 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       
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Ծրագիր 16 

Համայնքապետարանի  շենքի  վերանորոգում 

Համայնքի գույի և դրամական միջոցների կառավարում: 
 

Համայնքը  կունենա  պատշաճ  համայնքապետարանի  շենք և  

աշխատակամը կաշխատի  առավել  հարմարավետ  պայմաններում 

6350.0

 

 

6350.0

6350.0

Պատրաստել համայնքապետարանի  շենքի նորոգման 

աշխատանքների իրականացման նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը  

 

 Սանհանգույց,  կոյուղի  և  ջեռուցման  համակարգ  կառուցապատում: 

Շենքի  տանիքը, դռներն  ու  պատուհանների վերանորոգում  :
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Կապիտալ  շինարարություն 

 (Ոլորտի անվանումը) 

 

Համայնքապետարանի  շենքի  վերանորոգում 
 (Ծրագրի անվանումը)  

 

Արագածավան   համայնքի  համայնքապետարան 
 (Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝6350.0հազար դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Համայնքը  կունենա  բարեկարգ  գյուղապետարանի  շենք  իր  ներքին  հարդարանքով, կլինի  

ավելի  հյուրընկալ: 
 

Ծրագրի նպատակները 

       Համայնքապետարանի  շենքը  շահագործման  է  հանձնվել  1974թվականին  և  մինչև  օրս  չի  

վերանորոգվել: Չունի  սանհանգույց,  կոյուղի  և  ջեռուցման  համակարգ : Շենքի  տանիքը, 

դռներն  ու  պատուհանները  գտնվում  են  անմխիթար,  աշխատելու  համար   անբարենպաստ  

վիճակում :  Շենքը  ունի  100  տեղանոց  նիստերի  դահլիճ,  որը նույնպես  ենթակա  է  

վերանորոգման  և  կահավոևման : 

 

Ծրագրի խնդիրներ 

 Համապատասխան  մասնագետների  կողմից  կազմել  թերությունների ակտ`  

աշխատանքի  ծավալով,  որը  հիմք  կհանդիսանա   շին- վերանորոգման նախահաշիվ  

կազմելու  համար: 

 Պատրաստել  համայնքապետարանի  շենքի նորոգման աշխատանքների իրականացման 

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը  

 

 Կնքել պայմանագիր աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտական խմբի հետ  

 Իրականացնել շենքի  նորոգման աշխատանքները 
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 Վերահսկել աշխատանքների կատարումը և դահլիճը հանձնել շահագործման 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2017., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Պատրաստել 

համայնքապետարանի  շենքի 

նորոգման աշխատանքների 

իրականացման նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթերը  

            

2.  Կնքել պայմանագիր 

աշխատանքներն 

իրականացնող 

մասնագիտական խմբի հետ  

            

3.  Իրականացնել  

համայնքապետարանի  շենքի 

վերանորոգման 

աշխատանքները 

            

4.  Վերահսկել աշխատանքների 

կատարումը և  շենքը հանձնել 

շահագործման 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
 

Համայնքը կունենա  համայնքապետարանի բարեկարգ   շենք`  նիստերի  դահլիճով :  

Բարելավվելով  պայմանները   էլ  ավելի արդյունավետ  կդառնա  աշխատանքը  

գյուղապետարանում:  

 

 

 
 

 Կապը այլ ծրագրերի հետ   
 

Համայնքապետարանի շենքի վերանորոգման ծրագիրը կապված է  ճանապարհների  

բարեկարգման    ծրագրի հետ:  
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 6350.0     6350.0 

1. Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 6350.0     6350.0 

 - Վարչական բյուջե       
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 - Ֆոնդային բյուջե 6350.0     6350.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից սուբսիդիաներ       

 - 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 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 6350.0     6350.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       
2. Պաշտպանություն       

3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       

11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 6350.0     6350.0 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 6350.0     6350.0 

2. Պաշտպանություն       
3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 
      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       
11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       
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գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

6350.0     6350.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        
  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, 

որից                                                                           

      

  - Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր        

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 - Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ       

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ        

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  

      

  
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  

      

  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական 
նյութեր 

      

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-

ին 

      

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       
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 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

6350.0     6350.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 4750.0     4750.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                      4750.0     4750.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  4750.0     4750.0 

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                       1600.0     1600.0 

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ  1600.0     1600.0 

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       
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Ծրագիր 17 

 Համայնքի  գազաֆիկացում> 

Համայնքը  գազաֆիկացվելով   մասնակիորեն  կբարելավվի  

համայնքի  բնակչության սոցիալական  վիճակը : 

 

22000.0

 

 

22000.0

22000.0

 Վերստուգել  կատարված  աշխատանքները  և  հանձնել  

համապատասխան  սպասարկող  կառույցներին 
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Կոմունալ  համակարգ 

 (Ոլորտի անվանումը) 

 

Համայնքի  գազաֆիկացում 
 (Ծրագրի անվանումը)  

 

Արագածավան   համայնքի  գյուղապետարան 
 (Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  22000.0  հազար դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

   Արագածավանը  լինելով  մարզի  ամենամեծ  համայնքը  դեռևս   գազաֆիկացված  չէ :  

Բնակիչները  ձմռան  ջեռուցման  խնդիրը  դժվարությամբ  են  լուծում: Բոլորին  հասանելի  չէ  

աթար,  առավել  ևս  վառելափայտ  գնելը: 
 

Ծրագրի նպատակները/շարունակական/ 

    Համայնքը  գազաֆիկացվելով   մասնակիորեն  կբարելավվի  համայնքի  բնակչության 

սոցիալական  վիճակը : 

 

Ծրագրի խնդիրներ 

 Գազատարի  կառուցապատման  աշխատանքները  իրականացնելու  համար  կատրաստել 

նախագծա- նախահաշվային  փաստաթղթեր 

 

 Տալ  նշված  փաստաթղթերին փորձագիտական  եզրակացություն 

 

 Հայտարարել  գնումներ  նշված  աշխատանքները  իրականացնելու  համար 

 

 Իրականացնել  աշխատանքները  համապատասխան  որակավորում  ունեցող  

շինարարական  կազմակերպության   հետ 
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 Վերստուգել  կատարված  աշխատանքները  և  հանձնել  համապատասխան  սպասարկող  

կառույցներին 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2017., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Գազատարի  

կառուցապատման  

աշխատանքները  

իրականացնելու համար 

պատրաստել նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթեր 

            

2.  Տալ նշված փաստաթղթերին 

փորձագիտական  

եզրակացություն 

            
 
 
 

3.  Հայտարարել  գնումներ 

նշված աշխատանքները 

իրականացնելու համար 

            
 

4.  Իրականացնել 

աշխատանքները 

համապատասխան 

որակավորում ունեցող 

շինարարական  

կազմակերպության հետ 

            
 

5.  Վերստուգել  կատարված 

աշխատանքները և հանձնել 

համապատասխան 

սպասարկող  կառույցներին 
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

Համայնքը  գազաֆիկացվելով  կբարելավվի  բնակչության սոցիալական  բիճակը, 

մանկապարտեզների, մշակույթի տան,  երաժշտական դրոցի, երկու  դպրոցների շենքերը  

կգազաֆիկացվեն  և   իրականացվող  աշխատանքների  որոկը  էլ  ավելի  կբարձրանա: 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
 

Համայնքի  գազաֆիկացման  ծրագիրը  կապված  է   համայնքում  իրականացվող  բարեկարգման  

ծրագրերի  հետ 

 

 

 

 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 22000.0     22000.0 

1. Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 22000.0     22000.0 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե 22000.0     22000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից սուբսիդիաներ       

 - 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 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 22000.0     22000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       
2. Պաշտպանություն       

3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական գործունեություն 
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4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       

11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 22000.0     22000.0 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 22000.0     22000.0 

2. Պաշտպանություն       
3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 
      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       
11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

22000.0     22000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        
  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, 

որից                                                                           

      

  - Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր        

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 - Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ       

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       



 51 

  - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ        

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  

      

  
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  

      

  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 
- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական 
նյութեր 

      

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-

ին 

      

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

22000.0     22000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 22000.0     22000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                      22000.0     22000.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում  22000.0     22000.0 

  - 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       
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 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

Ծրագիր18 

Մշակույթի  տան  շենքի  վերանորոգում 

Համայնքը կունենա   բարեկարգ   մշակույթի  տան  շենք`  նորոգված  

դահլիճով, որը  կդառնա  ավելի  հյուրընկալ  և մշակութային   կյանքը  

կաշխուժանա

2650.8 3511.1 

 

 

 Պատրաստել մշակույթի տան  շենքի նորոգման աշխատանքների 

իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը  
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Շենքի  տանիքը, դռների , պատուհաններ, դահլիճի    վերանորոգում  և  

կահավորում : 

 

 
Կապիտալ  շինարարություն 

 (Ոլորտի անվանումը) 

 

Մշակույթի  տան  շենքի  վերանորոգում 
 (Ծրագրի անվանումը)  

 

Արագածավան   համայնքի  համայնքապետարան 
 (Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝   6161.9 հազար դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

 
 

Ծրագրի նպատակները 

      Մշակույթի  տան  շենքը  շահագործման  է  հանձնվել  1974թվականին : Մասնակի  

վերանորոգման  է  2006թվականին: Նշված  թվից    մինչև  օրս  չի  վերանորոգվել: Չունի  

ջեռուցման  համակարգ : Շենքի  տանիքը, դռներն  ու  պատուհանները  գտնվում  են  անմխիթար  

վիճակում :  Շենքը  ունի  140  տեղանոց    դահլիճ,  որը նույնպես  ենթակա  է  վերանորոգման  և  

կահավորման : 

 

 

 

Ծրագրի խնդիրներ 

 Համապատասխան  մասնագետների  կողմից  կազմել  թերությունների ակտ`  

աշխատանքի  ծավալով,  որը  հիմք  կհանդիսանա   շին- վերանորոգման նախահաշիվ  

կազմելու  համար: 
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 Պատրաստել մշակույթի տան  շենքի նորոգման աշխատանքների իրականացման 

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը  

 

 Կնքել պայմանագիր աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտական խմբի հետ  

 Իրականացնել շենքի  նորոգման աշխատանքները 

 Վերահսկել աշխատանքների կատարումը և դահլիճը հանձնել շահագործման 
 

 

 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2021., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2020., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1. Համապատասխան  

մասնագետների  կողմից 

կազմել  թերությունների  

ակտ`  աշխատանքի  ծավալով, 

որը  հիմք  կհանդիսանա  շին. 

Վերանորոգման  նախահաշիվ  

կազմելու  համար 

            

2.  Պատրաստել մշակույթի  տան  

շենքի նորոգման 

աշխատանքների 

իրականացման նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթերը  

            

3.  Կնքել պայմանագիր 

աշխատանքներն 

իրականացնող 

մասնագիտական խմբի հետ  

            

4.  Իրականացնել  մշակույթի  

տան  շենքի վերանորոգման 

աշխատանքները 

            

5.  Վերահսկել աշխատանքների 

կատարումը և  շենքը հանձնել 

շահագործման 
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1. Համապատասխան  

մասնագետների  կողմից 

կազմել  թերությունների  

ակտ`  աշխատանքի  ծավալով, 

որը  հիմք  կհանդիսանա  շին. 

Վերանորոգման  նախահաշիվ  

կազմելու  համար 

            

2.  Պատրաստել մշակույթի  տան  

շենքի նորոգման 

աշխատանքների 

իրականացման նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթերը  

            

3.  Կնքել պայմանագիր 

աշխատանքներն 

իրականացնող 

մասնագիտական խմբի հետ  

            

4.  Իրականացնել  մշակույթի  

տան  շենքի վերանորոգման 

աշխատանքները 

            

5.  Վերահսկել աշխատանքների 

կատարումը և  շենքը հանձնել 

շահագործման 

            

 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
 

Համայնքը կունենա   բարեկարգ   մշակույթի  տան  շենք`  նորոգված  դահլիճով, որը  

կդառնա  ավելի  հյուրընկալ  և մշակութային   կյանքը  կաշխուժանա : 

 
 

 Կապը այլ ծրագրերի հետ   
 

Մշակույթի  տան շենքի վերանորոգման ծրագիրը կապված է  փողոցների  բարեկարգման  

ծրագրի  հետ:  
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Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    2650.8 3511.1 6161.9 

1. Համայնքի բյուջեի եկամուտներ    2650.0 3511.1 6161.9 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե    2650.8 3511.1 6161.9 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից սուբսիդիաներ       

 - 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 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)    2650.8 3511.1 6161.9 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ       

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       
2. Պաշտպանություն       

3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական գործունեություն 

      

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն       

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       

11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ    2650.8 3511.1 6161.9 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ       
2. Պաշտպանություն       
3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և       
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դատական գործունեություն 

4. Տնտեսական հարաբերություններ       

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն       

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

տնտեսություն 
      

7. Առողջապահություն       

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն    2650.8 3511.1 6161.9 

9. Կրթություն       

10. Սոցիալական պաշտպանություն       
11. Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր       

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

   2650.8 3511.1 6161.9 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                        
  - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ       

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, 

որից                                                                           

      

  - Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր        

  - Էներգետիկ ծառայություններ        

  - Կոմունալ ծառայություններ        

  - Կապի ծառայություններ        

 - Ապահովագրական ծախսեր       

  - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն        

 - Ներքին գործուղումներ       

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր       

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր       

  - Վարչական ծառայություններ        

  - Համակարգչային ծառայություններ        

 - Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ       

 - Տեղեկատվական ծառայություններ       

 - Կառավարչական ծառայություններ       

  - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ        

 - Ներկայացուցչական ծախսեր        

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ       

  - Մասնագիտական այլ ծառայություններ        

  
- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  

      

  
- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում  

      

  - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ        

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ       

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր       

  - Տրանսպորտային նյութեր        

 - Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական       
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նյութեր 

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր       

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր       

  - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր        

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ, այդ թվում       

 
- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-

ին 

      

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 

կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ, այդ թվում       

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ       

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

 - Սոցիալական ապահովության նպաստներ       

 - Սոցիալական օգնության նպաստներ       

 - Կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

 
- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական 

(հասարակական) կազմակերպություններին 

      

 - Այլ ծախսեր       

 - Պահուստային միջոցներ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

   2650.8 3511.1 6161.9 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում    2650.8 3511.1 6161.9 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                         2650.8 3511.1 6161.9 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում     2650.8 3511.1 6161.9 

 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       
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2.4 Համայնքի  ֆինանսական  իրավիճակի նկարագրություն  և  ֆինանսական  

   Կանխատեսում 

 

                    ՀՀԶՀ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ   /î»ë Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ý³ÛÉÁ/ 

 

Համայնքի բյուջեի եկամուտները ձվավորվում են հիմնականում  վարչական բյուջեի 

միջոցների հաշվին: Համայնքում գալիք հինգ տարիներին ակնկալվում  է կապիտալի 

գործառնություններից եկամուտնեի ստացում 10187.7 հազ.դրամ , վարչական բյուջեից 

պահուստային ֆոնդ 35127.3հազ.դրամ: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են 

սահմանափակ թվով եկամտատեսակների՝ հարկերի և տուրքերի և մեծամասամբ ֆինանական 

համահարթեցման դոտացիաների հաշվին: Շատ ցածր է համայնքի ֆինանսական անկախության 

մակարդակը: Սեփական եկամուտները 2015 թ. կազմում են համայնքի բյուջեի եկամուտների 23.4 

%-ը, իսկ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները՝ 76.6 %-ը (աղյուսակ 3): 

Համայնքի բյուջեի եկամուտների նախորդ տարիների փաստացի մակարդակների 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նրանք գրեթե աճում են 1.02%-ով: Այդ պատճառով,  

տեսականորեն պետք է հաջորդ տարիների եկամուտների կանխատեսման ժամանակ 

նախատեսվեի եկամուտների որոշակի աճ: Եկամուտների աճ նախատեսվել է  պետական 

բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաների մասով:  

 
Աղյուսակ  3. Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. բյուջեների 

մուտքերի կանխատեսումը                                             

                                                                                                    հազար դրամ 

Հ/հ Մուտքերի անվանումը 2015թ. 2016թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ. 2021թ. 

փաստ. նախատ. փաստ. նախատ. կանխ. կանխ. կանխ. կանխ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ 

ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

(I+II+III)* 

195879.3 173900.3 175971.1 176043.7 155108.2 159489.4 158484.6 157241.2 

 I. ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)* 
161794.7 135950.3 128181.1 133743.7 135091.0 136452.1 137826.9 139912.9 

1 ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ 33443.9 33661.6 29675.1 35712.3 36069.4 36430.1 36794.4 37162.4 

1.1 Գույքային հարկեր 

անշարժ գույքից 
24867.3 24852.6 22181.7 25779.5 26037.3 26297.7 26560.6 26826.3 

  Գույքահարկ շենքերի և 

շինությունների համար 
728.9 737.0 556.7 799.7 807.7 815.8 823.9 832.2 

  Հողի հարկ 24138.4 24115.6 21625.0 24979.8 25229.6 25481.9 25736.7 25994.1 

file:///C:/Users/User/Desktop/Financial%20plan_ampopatert.xlsx
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1.2 Գույքային հարկեր այլ 

գույքից 
8256.6 8219.0 7400.0 9262.8 9355.4 9449.0 9543.5 9638.9 

  Գույքահարկ 

փոխադրամիջոցների 

համար 

8256.6 8219.0 7400.0 9262.8 9355.4 9449.0 9543.5 9638.9 

1.3 Ապրանքների 

օգտագործման կամ 

գործունեության 

իրականացման 

թույլտվության վճարներ 

320.0 590.0 93.43 670.0 676.7 683.5 690.3 697.2 

  Տեղական տուրքեր  

320.0 

590.0 93.43 670.0 676.7 683.5 690.3 697.2 

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 
124245.8 97966.0 97966.0 93708.7 94645.8 95592.2 96548.2 97513.6 

2.1 Ընթացիկ արտաքին 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 
       

 

2.2 Կապիտալ արտաքին 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 
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2.3 Ընթացիկ ներքին 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

124245.8 97966.0 
97966.0 93708.7 94645.8 95592.2 96548.2 97513.6 

 

ա) 

Պետական բյուջեից 

ֆինանսական 

համահարթեցման 

սկզբունքով 

տրամադրվող 

դոտացիաներ 

8649.7 91574.8 91574.8 
91574.8 92490.5 93415.5 94349.6 95293.1 

 բ) Պետական բյուջեից 

տրամադրվող այլ 

դոտացիաներ 

621.2 4257.3 4257.3 0 0 0 0 0 

 գ) Պետական բյուջեից 

տրամադրվող 

նպատակային 

հատկացումներ 

(սուբվենցիաներ) 

37133.9 2133.9 2133.9 
2133.9 2155.2 2176.8 2198.6 2220.5 

 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 

       
 

3 ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ* 
4105.0 4322.7 1935.6 

4322.7 4375.8 4429.7 4484.3 4539.7 

3.1 Տոկոսներ 

       
 

3.2 Շահաբաժիններ 

       
 

3.3 Գույքի 

վարձակալությունից 

եկամուտներ 

2124.8 3212.7 1395.6 
3212.7 3244.8 3277.3 3310.0 3343.1 

  Համայնքի 

սեփականություն 

համարվող հողերի 

վարձակալության 

վարձավճարներ 

2124.8 3157.7 1332.6 
31557.7 3189.3 3221.2 3253.4 3285.9 

  Համայնքի վարչական 

տարածքում գտնվող 

պետական 
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սեփականություն 

համարվող հողերի 

վարձակալության 

վարձավճարներ 

  Համայնքի վարչական 

տարածքում գտնվող 

պետության և համայնքի 

սեփականությանը 

պատկանող 

հողամասերի 

կառուցապատման 

իրավունքի դիմաց 

գանձվող 

վարձավճարներ 

       
 

  Այլ գույքի 

վարձակալությունից 

մուտքեր 

0 55 63.0 
55.0 55.6 56.1 56.7 57.2 

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 
59.8 60 0 

60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

  Տեղական վճարներ 
59.8 60 0 

60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

  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* 
1920.4 1050.0 540.0 

1050.0 1071.0 1092.4 1114.3 1136.6 

  Համայնքի գույքին 

պատճառած վնասների 

փոխհատուցումից 

մուտքեր 

       
 

  Վարչական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդից 

ֆոնդային բյուջե 

կատարվող 

հատկացումներից 

մուտքեր 

0 6350.0 0 
6750.0 6885.0 7022.7 7163.2 7306.4 

  Օրենքով և իրավական 

այլ ակտերով 

սահմանված` համայնքի 

բյուջեի մուտքագրման 

ենթակա այլ 

եկամուտներ 

1920.4 1050 540.0 
1050.0 1071.0 1092.4 1114.3 1136.6 

II. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 

ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 

(1+2+3+4) 

3049.8 1131.8 10971.8 
1997.2 2017.2 2037.3 2057.7 2078.3 

1 Հիմնական միջոցների 

իրացումից մուտքեր 2041.8 
      

 

  Անշարժ գույքի 

իրացումից մուտքեր 2041.8 
      

 

  Շարժական գույքի 

իրացումից մուտքեր        
 

  Այլ հիմնական 

միջոցների իրացումից 

մուտքեր 
       

 

2 Պաշարների իրացումից 

մուտքեր        
 

3 Բարձրարժեք 

ակտիվների իրացումից 

մուտքեր 
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4 Չարտադրված 

ակտիվների իրացումից 

մուտքեր 

1008.0 1131.8 10971.8 
1997.2 2017.2 2037.3 2057.7 2078.3 

  Հողի իրացումից մուտքեր 
1008.0 1131.8 10971.8 

1997.2 2017.2 2037.3 2057.7 2078.3 

  Ոչ նյութական 

չարտադրված 

ակտիվների իրացումից 

մուտքեր 

       
 

III. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ  

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ 

(ԴԵՖԻՑԻՏԻ) 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ) 

31034.8 36818.2 36818.2 
40302.8 18000.0 21000.0 18600.0 15250.0 

Ա. ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 

(1+2) 31034.8 36818.2 36818.2 
40302.8 18000.0 21000.0 18600.0 15250.0 

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 

       
 

  -բյուջետային 

փոխատվությունների 

ստացում 
       

 

  -ստացված 

փոխատվությունների 

գումարի մարում 
       

 

2 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ 31034.8 36818.2 36818.2 
40302.8 18000.0 21000.0 18600.0 15250.0 

2.1 Բաժնետոմսեր և 

կապիտալում այլ 

մասնակցություն 
       

 

  -համայնքային 

սեփականության 

բաժնետոմսերի և 

կապիտալում համայնքի 

մասնակցության 
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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 

մարումներից մուտքեր 

       
 

  -փոխատվությունների 

տրամադրում        
 

2.3 Համայնքի բյուջեի 

միջոցների տարեսկզբի 

ազատ մնացորդը 

31034.8 36818.2 36818.2 
40302.8 18000.0 21000.0 18600.0 15250.0 

2.4 Համայնքի բյուջեի 

ֆոնդային մասի 

ժամանակավոր ազատ 

միջոցների տրամադրում 

վարչական մաս 

31034.8 36818.2 36818.2 
40302.8 18000.0 21000.0 18600.0 15250.0 

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 
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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 
       

 

 

 

 

2.5.  Զարգացման  խոչընդոտներ և  դժվարություններ   

 Հաճախակի  ցրտահարություն և կարկտահարությունը 

 Ոռոգման  ջրի  ուշ  մատակարարում 

 Հարկային  եկամուտների  հավաքագրման  դժվարություն 

 Համընդհանուր  բուժման  բացակայության հետևանքով  այգիներում վնասատուների և  

հիվանդությունների  առկայություն 

 Խաղողի  այգիների  մասսայական  քանդում` մեխանիզացիայի  և   գյուղգործիքների  

բացակայության  պատճառով 

 Գործազրկության մակարդակի աճը 

 Տարաբնույթ  հիվանդությունների  պատճառով անասնագլխաքանակի  մեծ  չափերի  

հասնող  անկումներ 

 Արտագաղթը 
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2.6. Համայնքի  ուժեղ  և   թույլ  կողմերի,  հնարավորությունների  և սպառնալիքների  

         /ՈՒԹՀՍ /  վերլուծություն 
 

                    ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ  

Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝ 

 Գյուղի  աշխարհագրական  դիրքը  մոտ  է երկաթուղուն  և  մայրուղուն 

 Գյուղի  տարածքով  է  անցնում  Երևան –Թբիլիսի երկաթուղային  գիծը և Երևան- 

Արմավիր- Գյումրի ավտոմայրուղին 

 Համայնքն ունի տարբեր  բուհեր  ավարտած  որակյալ  կադրեր 

 Համայնքապատկան  հողերի  մեծ  տարածք 

 Համայնքային առողջապահական կենտրոնի առկայությունը 

 Արտեզյան  ջրերի  և  հորերի  առկայություն 

 Ոռոգման  ջրի  ինքնահոս  մատակարարում 

 Որակյալ  գյուղ մթերքների մեծ քանակության  առկայություն 

 Հարթ  տարածք 

 Հողերը  խոշորացնելու  հնարավորություն 

 Խոշոր  ներդրումներ  կատարելու  հնարավորություն 

 Վերամշակող  ձեռնարկությունների  կառուցման  հնարավորություն 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ 

Համայնքի թույլ կողմերն են՝ 

 Գործազրկության բարձր մակարդակը և աշխատատեղերի պակասը 

 արտագաղթը, հատկապես երիտասարդների շրջանում 

 բնակարանի կարիք ունեցող երտասարդ ընտանիքների մեծ թիվը 

 փողոցների ոչ բարվոք վիճակը 

 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների, մուտքերի վատթար վիճակը 

 Արոտավայրերում  անասունների  խմելաջրի  բացակայություն 

 Գազաֆիկացման  անհրաժեշտություն 

 Գյուղը  հեռու  է  մարզկենտրոնից 90կմ –ով,  բացակայում է  մարզկենտրոնին  կապող  

տրանսպորտային միջոցները 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝ 

 Հանքարդյունաբերություն/ բազալտ,  պեռլիտ, օբսիդիան, տուֆ / 

 <<Պեռլիտ >> ՓԲԸ  և  <<Լևադան >> ՍՊԸ գործարանների  գործարկում ընդամենը 230  

աշխատատեղով 

 Այգեգործություն, անասնապահություն,  կերարտադրություն,  բանջար- բոստանային  

կուլտուրաների մշակություն 

 Գյուղմթերքների վերամշակման փոքր արտադրության  ստեղծում 

 Համայնքում չրանոցի  և ալրաղացի  արտադրամասի  կառուցում 
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3. Նպատակների  սահմանում  և  գորշողությունների  պլանավորում 

      3.1.  Համայնքի  զարգացման  տեսլականը 

 
                                  ՀՀԶԾ Մոնիտորինգի անձնագիր     /î»ë Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ý³ÛÉÁ/ 

 

 

Արագածավանի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել 

համայնքի բնակչության  զբաղվածությունը: 

Արագածավան համայնքում աշխատատեղերի մեծ քանակ կարելի է ակնկալել բնական 

ռեսուրսների, հիմնականում  հանքավայրերի / պեռլիտ, օբսիդիան, բազալտ, տուֆ/ 

շահագործումից, գյուղատնտեսության հնարավորությունների ռացիոնալ օգտագործումից: 

Քանի  որ  բնակլիմայական  պայմանները  բարենպաստ  են  գյուղատնտեսության,  

հատկապես  պտղաբուծության  համար,  անհրաժեշտ  է  խրախուսել  և  օգնել  բնակչությանը  

այգեգործության  զարգացման  գործում,  ինչպես  նաև  ստեղծել  գյուղմթերքի  վերամշակման  

արտադրամասեր  և  չրանոցներ,  որով  նորից  կբացվեն նոր  աշխատատեղեր   ինչի  շնորհիվ  

կմեղմանա   միգրացիան,  կբարելավվի   սոցիալ- տնտեսական  մակարդակը,  կհեշտանա   

արտադրված  գյուղմթերքի  իրացումը :  Արոտավայրերում  անասունների  համար  խմելաջրի  

ապահովումը  կնպաստի  անասնապահության  ընդլայնմանը,  որը  ևս   բնակչության  

կենսամակարդակի  բարձրացման խթան  է: Զարգացման հիմնական ուղղությունների 

իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է գյուղապետարանի, համայնքի 

բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, գործարարների համատեղ գործունեությունը:  

 

 

3.2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ   ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

 

Համայնքը որդեգրել է հետևյալ ռազմավարությունը՝  

 Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի 

բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական 

տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ 

 Պայմաններ  ստեղծել  գործարանների  վերագործարկման  համար 

 Ստեղծել  գյուղմթերքի  վերամշակման   արտադրամասեր  և  չրանոցներ 

 Արոտավայրերը  ապահովել  անասունների  համար  խմելաջրով  

 Ըստ ամենայնի խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի 

տնտեսական զարգացման հետ 

  Բացառել ինքնակամ շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները 

 Բարելավել կրթական և մշակութային ոլորտի համայնքային կազմակերպությունների 

գործունեությունը` մշտապես հարստացնելով նրանց նյութատեխնիկական բազան  

 Իրականացնել սոցիալական տարաբնույթ ծրագրեր 
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 Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, 

հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների 

նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել 

բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը 

 

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

 Ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներհամայնքային ճանապարհներ և փողոցներ 

 Ունենալ բարեկարգ բնակարանային ֆոնդ 

 Համայնքապետարանի շենքային և գույքային պայմանների բարելավում  

 Երաժշտական  դպրոցի,  մանկապարտեզների  շենքերի  վերանորոգում 

 Մշակույթի  տան  շենքի  վերանորոգում 

 Բնակչության կենսամիջավայրի բարելավում 

 Բարեփոխումներ  անցկացնելու  ճանապարհով  հետևականորեն բարելավել  համայնքի  

սոցիալ-տնտեսական  պայմանները 

 Համայնքի  փողոցների  գիշերային  լուսավորություն 

   Համայնք գազաֆիկացում 

   Միջհամայնքային  ճանապարհների կարգավորում 

 Գյուղը  դարձնել բարեկարգ,  մաքուր և գրավիչ  բնակավայր 

 Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների (կրթության, ջրամատակարարման, 

աղբահանության և այլն) շրջանակի ընդլայնում և որակի բարձրացում  

 Համայնքում աշխատատեղերի ընդլայնում, բնական ռեսուրսների ռացիոնալ  

օգտագործում,  առևտրի և սպասարկման ոլորտի ու գյուղատնտեսության  զարգացում:  

 Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ 

կարեւորվում է գյուղապետարանի, համայնքի բնակչության,   գործարարների սերտ 

համագործակցությունը: 

 
 
 

                                    4.      ՀՀԶԾ  ֆինանսավորում   

ՀՀԶԾ–ի ֆինանսավորման  հիմնական  աղբյուրները  համայնքապետարանը  տեսնում  

է  մասնավոր  ներդրողների,  միջազգային բարեգործական  կազմակերպությունների,  

բարերարների,  հասարարական  կազմակերպությունների,  ինչպես  նաև  ՀՀ  

կառավարության  և  մարզպետարանի  հետ  համատեղ  աշխատանքի  արդյունքում :  

Բացի  այդ  որոշակի  ծրագրերի  իրականացման  ժամանակ  կօգտագործվի  նաև   

համայնքի  սեփական  եկամուտները : 
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                                                           5.  ՀՀԶԾ  մոնիթորինգը 

ՀՀԶԾ-ի  իրականացման  ամբողջ  ժամանակաշրջանում  պետք  է  վերահսկողություն  

սահմանվի  ինչպես  համայնքի աշխատանքային  խմբի ,  համայնքապետարանի,  

այնպես  էլ  միջազգային,  բարեգործական  ու հասարակական  կազմակերպությունների  

կաղմից : 

 

 

                                           6.  ՀՀԶԾ վերաբերյալ  իրազեկում 

 

ՀՀ  իրազեկումը  կատարվելու  է  համայնքի  ղեկավարին  կից  խորհրդակցական   

մարմինների,  համայնքի  ավագանու,  աշխատակազմի, համայնքի  ընդհանուր  

ժողովների  միջոցով: Բացի  այդ  այն  կտեղադրվի  նաև  Արագածավան  համայնքի  

պաշտոնական  կայք  էջում : 

 

 

 

                                          7. ՀՀԶԾ  իրականացումը  

                     ՀՀԶԾ  իրականացումը  կատարվելու  է   համայնքի ղեկավարի  անմրջական  

հսկողությամբ  ու պատասխանատվությամբ : Դրա  իրականացումը  կազմակերպվում  է  

հենվելով  համայնքի  համապատասխան  ստորաբաժանումների  վրա : 

 

                                                       8. ՀՀԶԾ   գնահատումը 

ՀՀԶԾ  գնահատումը   կատարվում  է    ծրագրերի  մանիթորինգի   արդյունքում : Այն  

գնահատվում  է  վերլուծությունների  հիման  վրա,  որի  արդյունքում  

բացահայտվում  է   ծրագրերի  իրականացման  ժամանակ  եղած  թերությունները,  

դրանց  պատճառները,  որոնք  շտկելու  հնարավորություններ  ու  լուծումներ  է  

առաջարկում : 

 

 

                                              9.ՀՀԶԾ   կազմումը 

 

ՀՀԶԾ –ն  մի  ամբողջական  փաստաթուղթ  է,  որը  իր  մեջ  ներառում  է  համայնքի  

զարգացման  երկարաժամկետ  միջոցառումները,  նրա տեսլականը,  ֆինանսական  

խնդիրները,  սեփական  եկամուտները,  նպատակներն  ու  հեռահար  խնդիրները :  

Դրանում  ներառվել  է  ապագա  հինգ  տարիների  ընթացքում  համայնքի  
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զարգացման  ծրագրերը,  այդ  ծրագրերին  հասնելու  համար  կատարվելիք  

աշխատանքները, ֆինանսական  ներդրումներն  ու  դրա  հայթայթման  

աղբյուրները,  սեփական  եկամուտների  ավելացումը,  միջոցառումների  

իրականացման  համար  բյուջեի  ճիշտ  բաշխումը : Ծրագրերի  իրականացումը  

կատարվելու  է   համայնքի  ամբողջ  բնակչության  անմիջական  մասնակցությամբ : 
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