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ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՀԶՀԾ Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիր 

ՏԻՄ-եր Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ 

ՀՖՄ ՀԿ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» հասարակական 

 կազմակերպություն 

ՔՀՄՀ Քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածներ 

ԽՄ Խորհրդակցական մարմին 







1.ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՀ Արագածոտնի  մարզի Զարինջա  համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման հնգամյա 
ծրագիրը (այսուհետ` ՀԶՀԾ) մշակելիս հաշվի է առնվել, որ համաձայն 2015 թվականի 

դեկտեմբերի 6-ին փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության 181-րդ հոդվածի, ՏԻՄ-երը՝ 
համայնքի ավագանին և  համայնքի ղեկավարը, ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով, և 
210-րդ հոդվածի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը պետք է 

համապատասխանեցվի Սահմանադրությանը և ուժի մեջ մտնի 2017 թվականի հունվարի 
1-ից: Հաշվի առնելով այդ պահանջները` մշակվել է համայնքի զարգացման ոչ թե 
քառամյա, այլ հնգամյա ծրագիր: 
 

ՀԶՀԾ-ն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով ներկայումս գործող «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ ՏԻՄ-երի իրավասությունները, 

համայնքի ղեկավարի լիազորությունները նրա գործունեության բնագավառներում 

(ոլորտներում), ինչպես նաև ՀՖՄ ՀԿ փորձագետների կողմից մշակված և  հավանության 

արժանացած՝ «Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի մշակման և կառավարման 

մեթոդաբանությունը» (այսուհետ`Մեթոդաբանություն) : 
 

ՀԶՀԾ-ն մշակելիս առանձնացվել և հաշվի են առնվել մեթոդաբանական հետևյալ 
չափանիշները՝ 
 

 համայնքի ֆինանսական կարողությունը.

 համայնքի բնակչության թվաքանակը.
 Բնակավայրի առանձնահատկությունները.
 համայնքում առկա վտանգները (ռիսկերը):

 

Համայնքի 2017-21թթ. ՀԶՀԾ-ն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով համայնքի նորընտիր  

ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի դրույթները և նպատակ հետապնդելով 

հետևողականորեն բարեփոխումներ իրականացնելու ճանապարհով աստիճանաբար 

լուծել համայնքում առկա հիմնախնդիրները և բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-

տնտեսական պայմանները: 
 

ՀԶՀԾ-ն դիտարկելով որպես համայնքի ռազմավարական պլանավորման և 

մասնակցային կառավարման կարևորագույն միջոց, համայնքի ղեկավարին կից գործող 

ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով խորհրդակցական մարմինը` 

փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն 

հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային 
 

և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների, ՔՀՄՀ կազմակերպությունների և շահագրգիռ այլ անձանց հետ լիակատար 

փոխըմբռնում ՀԶՀԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ 

համագործակցություն դրանց լուծման գործում: 

Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքի                                                                                                                                                            

ռազմավարությունն է՝ 
 

  ապահովել բնակավայրի աստիճանական ինտեգրումը և համաչափ զարգացումը,

 համայնքում անասնապահության զարգացում և անասնապահական մթերքների 

արտադրության ծավալների աստիճանական մեծացում՝ անասնագլխաքանակի 

տարեցտարի ավելացման և անհրաժեշտ քանակությամբ անասնակերի ապահովման 

միջոցով,

 համայնքում  կաթի, մսի, և վերամշակման արտադրամասերի ստեղծում և 

գործարկում,                                                                                                                            3




 համայնքի տարածքի համեմատական առավելությունների բացահայտում և 
առևտրայնացում, այդ նպատակով պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների, ՔՀՄՀ-ի կազմակերպությունների 
համագործակցության շրջանակների ընդլայնում և ջանքերի մեկտեղում,


 համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների պահպանում, 

շահագործում, նորոգում և զարգացում,
 միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների նորոգում 

և բարեկարգում, ջրամատակարարման  և արտաքին լուսավորության համակարգերի 
բարելավում, 

 

    համայնքի բնակչության սոցիալ–տնտեսական պայմանների բարելավում՝ նրանց              
մատուցվող հանրային ծառայությունների տեսակների (ջրամատակարարում և 
ջրահեռացում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, աղբահանություն

և սանիտարական մաքրում, տրանսպորտ և կապ, նախադպրոցական և դպրոցական 
կրթություն, արտադպրոցական դաստիարակություն, մշակույթ, առողջապահություն  
և սպորտ, սոցիալական պաշտպանություն և այլն) շրջանակի աստիճանական 
ընդլայնման, հասանելիության ու մատչելիության ապահովման և որակի անշեղ 
բարձրացման միջոցով, 

 
+համայնքի ՏԻՄ-ի, աշխատակազմի, համայնքային կազմակերպությունների 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների աստիճանական հզորացում, տեղական 

ժողովրդավարության ամրապնդում, համայնքում պատշաճ կառավարման սկզբունքների 

հետևողական իրականացում,

 ՏԻՄ-ի գործունեությանը  բնակիչների ներգրավվածության բարելավում՝ բնակիչների 

մասնակցության ձևերի ներդրման և զարգացման միջոցով,

 ՏԻՄ-ի գործունեության թափանցիկության, հրապարակայնության և 

հաշվետվողականության մակարդակների հետևողական բարձրացում,

 համայնքի ֆինանսական կառավարման համակարգում հստակ մեխանիզմների 

ներդրում և հետևողական կիրառում,

 նոր աշխատատեղերի ստեղծում և համայնքից միգրացիայի նվազեցում, բնակչության 

թվաքանակի կայունացում:
 
 

                                       1.1 ՀՀԶԾ-Ի կառուցվածքը 
ՀՀԶԾ-ն  բաղկացած  է  5  գլխից՝ 

1.Ներածություն 

2.Համայնքի  իրավիճակի  նկարագրություն, 

3.Նպատակների  սահմանում  և  գործողությունների  պլանավորում, 

4.ՀՀԶԾ  Ֆինանսավորում, 

5.ՀՀԶԾ  մոնիթորինգ 
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             2․ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ,                      

ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ  
 

 

                2.1 ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ  ԱԿՆԱՐԿ 

 
        

  

Զարինջա գյուղը  հիմնվել է 1875թ.,տեղակայված  է  մարզի  արևմտյան  մասում, 

ծովի  մակերևույթից  բարձր է  1650 մետր, 90կմ. հեռու է մայրաքաղաքից և 70կմ. 
մարզկենտրոնից:Համայնքի բնակչության թիվը 701 է (01.01.2016թ.ի դրությամբ), որից 
300-ը կանայք են՝ 401-ը տղամարդիկ:Համայնքի ադմինիստրատիվ տարածքը  1593 հա է 

,որից գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 1398 հա(75%) (համայնքի մասին 
ավելի մանրամասն տեղեկատվ տրված է կից հավելվածներում): Գյուղի կլիման ձմռանը 
ցրտաշունչ է, ամռանը` զով: Գյուղում հաճախակի են չորային տարիները, որից 
մեծապես տուժում են գյուղատնտեսական աշխատանքները 

 

Աղյուսակ 1. Համայնքի  վարչական տարածքի, առկա և մշտական բնակչության, տնային 
տնտեսությունների ցուցանիշները (01.01.2016 թ. դրությամբ) 

 

Հ/հ Բնակավայրի Վարչական Առկա Մշտական Առկա  

 անվանումը տարածքը( բնակչության բնակչության տնայինտնտե  

  հա) թվաքանակը թվաքանակը սությունների  

   (մարդ) (մարդ) թվաքանակը  

1. Զարինջա 1593 701 722 152  

        

 

Համայնքն իր վարչական սահմաններով սահմանակից է Արագածոտնի մարզի 
Ցամաքասար, Հացաշեն, Մաստարա, համայնքներին և ՀՀ Շիրակի մարզին: 

 

                                2.2  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՍՈՑԻԱԼ    ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 
 

Վերջին տարիներին հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակը բացասաբար է 
անդրադարձել Զարինջայի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա:Չկան աշխատատեղեր,  
չկան ժամանակի պահանջներին  համապատասխան  առևտրի  կետեր և վերամշակող  
ձեռնարկություններ:Այդ ամենի  հետ  մեկտեղ  բնակչության  կենսամակարդակի վրա  

բացասաբար  է  ազդում նաև  գյուղատնտեսության  թույլ  վիճակը:Անբարենպաստ  
կլիմայական  պայմանները,ոռոգման  ջրի բացակայությունը, մշակության 
ագրոտեխնիկայի և նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման ոչ  արդյունավետ  

կիրառումը  հետևանք  են  գյուղմթերքների  արտադրության  նվազմանը:Բարեկեցիկ  
կյանքի  համար  ոչ  բավարար  վիճակը  պատճառ է դարձել բնակչության միգրացիայի:     
,սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը նկարագրող  հիմնական  ցուցանիշները   

ներկայացված է աղյուսակում 2-ում : 
 Համայնքում չկան արդյունաբերական  ձեռնարկություններ,կա  առևտրի սպասարկման 
կետ: 2016թ.-ին համայնքում  ստեղծվել է գյուղատնտեսական կոոպերատիվ  կամավոր  
հիմունքներով:  Համայնքի հիմնական  գյուղատնտեսական արտադրանքը ,ցորեն, 

գարի,խոտ, միս,կաթ,ձու:     Զբոսաշրջային հետաքրքրություն են ներկայացնում 
ջրաղացների  համալիրը, գյուղի արևելյան կողմում է գտնվում հին գյուղատեղի «Յայլի 
կոնդ» անվանմամբ ,գյուղի հյուսիսային մասում է գտնվում պատմական 7-րդ դարի  

եկեղեցին ,հին գերեզմատեղին և խաչքարերը, որոնք ուսումնասիրման և  
վերանորոգման կարիք ունեն:                                                                                                   5 



 
Համայնքում  գործում է միջնակարգ  դպրոց  և դպրոցին կից նախակրթական  բաժին ,                                                                                                                                                   

Համայնքն ունի բուժկետ,որը տեղակայված է համայնքապետարանի շենքում: 
Ընտանեկան նպաստների  համակարգում  գրանցված են 26  ընտանիք: 
Գործազրկության մակարդակը բարձր է,կազմում է  60-70%: 

 
Աղյուսակ 2.Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը նկարագրող ցուցանիշներ 

1 Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն 2015թ.-14.242.400 ,  2016թ.-15.346.600 
2 Ընդհանուր եկամուտների մեջ համայնքի սեփական 

եկամուտների բաժինը % 
2015թ- 23%      2016թ.-21% 

3 Համայնքի հիմնական գյուղատնտեսական 
արտադրանքը, հիմնական սպառման շուկաներ 

Ցորեն,գարի, խոտ, միս, կաթ, ձու, պանիր     
Սպառման շուկան-շրջիկ առևտրականներ 

4 Զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող 
պատմական և մշակութային  հուշարձաններ 

Հին գյուղատեղի-«Յայլի կոնդ»                              
Ջրաղացների համալիր                                            
7-րդ դարի եկեղեցի 

5 Դպրոցական հաստատություններ Միջն դպրոց-  
6 Առողջապահական հաստատություններ բուժկետ 
7 Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված 

ընտանիքներ 
26 ընտանիք 

8   
9   
10   
   
 
 

     ԵՎ  ՄԱՐԶԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ  ԵՎ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
 

2017-2021թ.թ. ընթացքում համայնքի ՏԻՄ-ը նախատեսում է լայնորեն 

համագործակցել պետական կառավարման մարմինների, միջազգային և տեղական 
կազմակերպությունների, ՔՀՄՀ-ի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ: 
 

Համայնքում պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով, 
նախատեսվում է սերտ համագործակցություն ՀՀ Արագածոտնի  մարզպետարանի 
կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ: Որպես պետական 
կառավարման մարմինների հետ համայնքի համագործակցության հիմնական 
ուղղություններ, 2017-2021թթ.-ին նախատեսվում են հետևյալ հանրապետական և 
մարզային ծրագրերն ու միջոցառումները՝ 

Համայնքի տարածքում  նախատեսվում է  խմելու ջրի ներքին  ցանցի  հիմնովին նորոգում 

,լուսավորության  ներքին  ցանցի  ընդարձակում, ներհամայնքաին  ճանապարհների  

բարեկարգում ,  զբոսաշրջային  հետաքրքրություն  է  ներկայացնում  7-րդ  դարի եկեղեցին, 

որը  վերականգնողական  աշխատանքների  կարիք  ունի, այն  ներգրավված է  

պատմամշակույթային  հուշարձանների  ցանկում: Նախորդ  տարիներին  կատարվել են 

մշակույթի տան  նորոգման  աշխատանքներ, հիմնականում համայնքի  բյուջեի  սուղ  

միջոցներով, 2014-2016թթ. բյուջեից  հատկացվել է  մոտ  3,5 մլն. դրամ ,սակայն  հիմնական  

նորոգումն  ավարտին  հասցնելու  համար  հարկավոր  է 20 մլն. դրամ, որը  համայնքի 

բյուջեի  միջոցներով  հնարավոր չէ  իրականացնել, 2017թ.-ին նախատեսվում  է մոտ 3,5մլն.  

դրամի ներդրում:Աշխատանքներ են  տարվում արոտավայրերի  բարելավման  ծրագրի  

իրականացման  ուղղությամբ:Համայնքում  գործող  կաթի ընդունման և վերամշակման 

(պանրի արտադրություն) արտադրամասը ներդրման կարիք ունի: 

Առաջարկվող ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելու նպատակով,ՀԶՀԾ-ի և 
 

տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից սահմանվել են ծրագրերի 
գնահատման հետևյալ չափանիշները՝ 
 

 հանրության աջակցությունը,

 ուղղակի և անուղղակի շահառուների թիվ,

 հարատևություն (կենսունակություն),                                                      6



 ազդեցություն սոցիալական խոցելի խմբերի 
վրա,աղքատության նվազեցում,

 հիմնական միջոցների (ենթակառուցվածքների) պահպանում:
 

Կիրառելով ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշման մասնակցային 
կառավարման մեթոդը և օգտագործելով ծրագրերի գնահատման սահմանված 
չափանիշները՝ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն իր նիստում 
քննարկել և որոշել է վերևում առաջարկված համայնքային ոլորտային ծրագրերի 
առաջնահերթությունները(աղյուսակ 3): 
                                                                                                                                          Աղյուսակ  3 

 Ծրագրի  անվանումը Ֆինանսավորման    
միջոցներ 

  

1 Խմելու ջրի  ներքին  ցանցի     
հիմնանորոգում 

Ջրամատակարար  
ընկերություն 

  

2 Մշակույթի տան  
վերանորոգում 

Մարզպետարանի  
օժանդակություն, 
համայնքի բյուջե 

  

3 Մանկապարտեզի  շենքի  
նորոգում  և շահագործում 

Պետական 
կառույցների  
օժանդակություն 

  

4 Արոտավայրերի 
բարելավման  ծրագիր 

Համապատասխան  
կազմակերպություն 

  

5 Ներհամայնքային  
ճանապարհների 
բարեկարգում 

Համայնքի բյուջե, այլ 
դոնոր  
կազմակերպություններ 

  

 

 

 
   2.4  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ,      
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

՝ 

Վերլուծելով համայնքի բյուջեն, պետք է նկատել նաև այն, որ  համայնքը սեփական 

փաստացի եկամուտները 2015թ.-ին կազմել են ընդամենը 3.592,5 հազ. դրամ, այնինչ 

2016թ.-ին՝ ընդամենը 3.344,0 հազ. դրամ, կամ նվազել են 7 %-ով, իսկ պետական բյուջեից 

ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները  

 2015թ.-ին կազմել են 10.495.7 հազ. դրամ, 2016 թ.-ին՝ 11.699.9 հազ. դրամ, կամ աճել են 

10 %-ով: 

Վերլուծելով համայնքի  տարեկան, օրինակ՝ 2015թ., բյուջեի փաստացի մուտքերի 

ուղղությունների տեսակարար կշիռներն ընդհանուր մուտքերի մեջ, տեսնում ենք, որ 

սեփական մուտքերի (հարկեր և տուրքեր, այլ եկամուտներ) տեսակարար կշիռն 

ընդհանուր մուտքերի մեջ կազմել է ընդամենը 25.0%,իսկ պաշտոնական դրամաշնորհների 

(պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող 

դոտացիաներ, պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ 

(սուբվենցիաներ)) տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի մեջ կազմել է 75.0%: Սա 

նշանակում է, որ համայնքի բյուջեի մուտքերի ճնշող մեծամասնությունը ստացվել են ՀՀ 

պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող 

դոտացիաների ուղղությամբ, այսինքն  համայնքի ֆինանսական անկախության 

(ինքնուրույնության) աստիճանն անչափ ցածր է եղել և նրանք մեծ կախվածության մեջ են 

գտնվել ՀՀ պետական բյուջեից: 
 

Կատարելով համայնքի 2017-2021թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումները՝ 
պետք է հաշվի առնել հետևյալ  հանգամանքները՝ 

                                                                                                                                                      7 
 



1)Համայնքի բյուջեի մուտքերի կանխատեսման համար որպես ելակետային տվյալներ 

են ընդունվել  համայնքի նախկին 2014-16թթ. բյուջեի  մուտքերի փաստացի գանձման 

ցուցանիշները՝յուրաքանչյուր տարի նախատեսելով որոշակի աճ:Մուտքերի  աճը  

նախատեսվել  է՝ հիմք  ընդունելով  համայնքի հետագա զարգացման հետ կապված  

պատկերացումները  ու  ակնկալիքները, նոր ծառայությունների  մատուցման  

անհրաժեշտությունը  և  դրանց  դիմաց վճարների գանձման հնարավորությունները:  

2)ՀՀ Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող 

դոտացիաների  գումարները կանխատեսելու համար,որպես 2016թ. և հաջորդ 

տարիների   ցուցանիշները կանխատեսելու համար համապատասխանաբար  

նախորդ տարվա ցուցանիշն ավելացվել  է     3% (2015թ. համեմատ 2016թ.  

համայնքին տրամադրվող դոտացիաների ընդհանուր գումարի աճի տեմպը): 

Աղյուսակ 4. Համայնքի 2015-2016թ.թ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ.  
Բյուջեի  մուտքերի  կանխատեսումը  

                                                                                                     Հազար դրամ 

        

      2.5  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ  ԵՎ 

                                               ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

       Համայնքի  զարգացման  հիմքը  հանդիսանում է    բնակչության ակտիվ  աշխատանքը, 

գործարար միջավայրի բարելավումը, համայնքի  գույքի  

կառավարումը,արտադպրոցական դաստիրակության կազմակերպումը, համայնքի  

                   8 

Հ/հ Մուտքերիանվանումը 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 ՄՈՒՏՔ         
 

 ԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ 14.407,5 15.346,6 15.346,6 15.214,7 15.514,0 16.546,0 17.146,0 18.146,0 
 

          
 

I. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆ 14.407,5 15.346,6 15.346,6 15.214,7 15.514,0 16.546,0 17.146,0 18.146,0 
 

 ԵՐ (1+2+3)*         
 

1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ 3.592,5 3.344,0 3.344,0 3.544,0 3.644,0 3.744,0 3.844,0 3.944,0 
 

1.1 Գույքային հարկեր անշա 1.700,1 2.020,0 2.020,0 2.020,0 2.020,0 2.020,0 2.020,0 2.020,0  

 

րժ գույքից 
 

         
 

 Գույքահարկ շենքերի և  21,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0  

 

շինությունների համար 
 

         
 

 Հողի հարկ 1.678,0 2.000,0 2.000,0 2.100,0 2.200,0 2.300,0 2.400,0 2.500,0 
 

1.2 

Գույքային հարկեր այլ  
գույքից 1.808,4 1.300,0 1.400,0 1.500,0 1.600,0 1.700,0 1.800,0 1.900,0 

 

          
 

 Գույքահարկ փոխադրա 1.808,4 1.300,0 1.400,0 1.500,0 1.600,0 1.700,0 1.800,0 1.900,0  

 

միջոցների համար 
 

         
 

1.3 Ապրանքների օգտագործ         
 

 ման կամ գործունեության 
24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0  

 

Իրականացման թույլտվո 
 

         
 

 Ւթյանվ ճարներ         
 

1.4 Հողի վարձավճար գ/ն 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 
 

1.5 Տեղականտուրքեր 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 
 

 

1.6 

                                              
Պետական բյուջեից ֆինա 

նսական 

համահարթեցման 10.495,7 11.699,9 11.699,9 11.568,0 11.568,0 12.500,0 13.000,0 13.000,0 

 

 

 

 սկզբունքով 

տրամադրվող          
 

 դոտացիաներ         
 

          
 



բնակչության սոցիալական պաշտպանվածությունը:Այդ հարցերում  կան դժվարություններ   

,չկա անհրաժեշտ  աջակցություն,բացակայում է  գործարար  միջավայրի ներդրումներ, 

չկան երաշխիքներ  ներդրումներ կատարելու գործում:   Գույքային բազայի բացակայության 

պատճառով չկա  ակտիվ  մշակութային  և մարզական միջոցառումներ, 

երիտասարդությունը  պասսիվ է  միջոցառումների  կազմակերպման գործում:                                                                                         

Զարգացման  հիմնական խոչընդոտներ  կարող  են  հանդիսանալ  բնակչության   

իրավական  գիտելիքների  պակասը, բնակչության  անտեղյակությունը  գործող  ՀՀ  

օրենքներից, խոչընդոտ  կարող է հանդիսանալ պետական  մարմինների  ոչ անմիջական  

աջակցությունը  համայնքում  առկա  հիմնախնդիրների լուծմանը:      Դժվարությունները  

հիմնականում  ֆինանսական  խնդիրներն  են, համայնքի բյուջեի  միջոցներով  հնարավոր 

չէ  լիարժեք  ծրագիր  իրականացնել, ծրագրերի իրականացման  համար անհրաժեշտ  են  

ֆինանսական աջակցություն համադրելով  համայնքի  առկա  հնարավորությունները( 

ֆինանսական և աշխատուժի): 

Համայնքում գործում  է  գյուղատնտեսական  կոոպերատիվ ,որը չունի  ֆինանսական  

միջոցներ  ակտիվ  գործունեության  համար, բոլոր  նախադրյալները  կան  կոոպերատիվի  

գործունեության  համար, անհրաժեշտ է  պետական  աջակցություն, որը  կնպաստի  նոր   

կոոպերատիվների  ստեղծմանը  և  գյուղատնտեսությունը  արդի   մակարդակով   

զարգացնելու  համար: 
 

 

   2.6 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ  ԵՎ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ  ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ      ԵՎ    

ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ   ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Համայնքի ուժեղ  և  թույլ  կողմերի, հնարավորությունների  և  վտանգների վերլուծությունը  

կատարվում  է  այն բանի համար, որպեսզի  գնահատվի բոլոր արտաքին  և  ներքին,   

դրական  և  բացասական  գործոնները, որոնք  ազդում  են  համայնքի  զարգացման վրա: 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ 

 Համայնքում առկա աշխատուժի բավարար քանակ


 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար առկա հողային բավականին մեծ 

ռեսուրսների  առկայությունը


 Համայնքի հնարավորությունները  անասնապահությամբ զբաղվելու համար 



 Համայնքում առկա հանրակրթական դպրոցի և բուժկետիգործելը


 Համայնքում հեռախոսակապի և հեռուստատեսության առկայությունը



 Համայնքի բնակչության համախմբվածությունը և մասնագետներով  ապահովվածությունը


 Համայնքի տարածքում  պատմամշակութային հուշարձանների (եկեղեցիներ, 
գյուղատեղիներ) առկայությունը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԹՈՒՅԼ  ԿՈՂՄԵՐԸ 

 Միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների 
անբարեկարգ վիճակը


 Համայնքում  խմելու ջրի ջրամատակարարման ենթակառուցվածքների ոչ բարվոք 

վիճակը և ջրամատակարարման ոչ բավարար մակարդակը


 Համայնքում գյուղմթերքների վերամշակման   բացակայությունը  և գյուղտեխնիկայի 
պակասը


 Համայնքի  մշակույթի  տան ոչ բարվոք վիճակը կամ համայնքային կենտրոնի     

բացակայությունը,                                                                                                                     9                                       
 



 Ոռոգման ջրի  բացակայությունը

 Համայնքում աղբահանության ծառայության կազմակերպման  համար անհրաժեշտ 

տնտեսական բազայի և ֆինանսական հնարավորությունների բացակայությունը

 Ոռոգման ներհամայնքային  համակարգերի բացակայությունը


 Համայնքում արտադրված գյուղատնտեսական մթերքներն իրացնելու, մինչև շուկա 

հասցնելու բազմաբնույթ խնդիրների ու դժվարությունների առկայությունը

 Համայնքում աշխատատեղերի խիստ պակասը, գործազրկության բարձր 

մակարդակը

 Համայնքում սոցիալապես խոցելի ընտանիքների մեծ թիվը

                                                                                                                                                                           
 
 Համայնքից տարեցտարի շարունակվող արտագաղթը՝ իր բոլոր բացասական 

հետևանքներով

 Համայնքի տարածքում առկա եկեղեցու   կիսավեր վիճակը, բնակչության հոգևոր 

կարիքների բավարարմանը չնպաստելը:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 Համախմբել   համայնքում փոշիացած մարդկային, գույքային ու ֆինանսական 
ռեսուրսները և ապահովել օրենքով ՏԻՄ-ին վերապահված սեփական լիազորությունների 
ամբողջական ու լիարժեք իրականացումը

 Էականորեն բարձրացնել համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման 

մակարդակը՝ ի հաշիվ ավելի որակյալ մասնագետների աշխատանքի, տեղեկատվական 
արդի համակարգերի ներդրման և արդյունավետ շահագործման


 Էականորեն մեծացնել համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության 

խրախուսմանն ուղղված հնարավորությունները՝ կապված համայնքի սեփականություն 

համարվող հողային, գույքային և ֆինանսական ռեսուրսների բազային ծավալների 

մեծացման և դրանց նպատակային օգտագործման հետ

 Համայնքի տարածքում նպաստել տնտեսության տարբեր ճյուղերի (հատկապես՝ 

գյուղատնտեսության, փոքր և միջին բիզնեսի, տուրիզմի և այլնի) զարգացմանը՝ օգտվելով 
համայնքում բնական պաշարների, պատմամշակութային և այլ արժեքների առկայությունից


 Բարձրացնել համայնքի ՏԻՄ-ի փոխհարաբերությունների և համագործակցության 

մակարդակը ՀՀ պետական կառավարման մարմինների հետ՝ նպաստելով համայնքի 
աստիճանական զարգացմանը


 Համայնքում ստեղծել լուրջ նախադրյալներ և նպաստավոր պայմաններ 

ժողովրդագրական աճի, սոցիալ-տնտեսական և տեղական ժողովրդավարության 

զարգացման համար՝ հիմնելով նոր աշխատատեղեր, ավելացնելով ընտանիքների 

եկամուտները և բարձրացնելով բնակչության ընդհանուր կենսամակարդակը, 

հաղթահարելով աղքատությունը և կանխելով արտագաղթը:

 ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ 

 Համայնքի  բնակիչների հնարավոր արտահոսք դեպի քաղաքներ  կամ այլ խոշոր 

բնակավայրեր

 Համայնքի  բնակիչների հարկային պարտավորությունների կատարման ոչ 

բավարար վիճակը

 Խմելու ջրի ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգերի մաշվածության և  

պատճառով համայնքում սուր վարակիչ հիվանդությունների առաջացման վտանգը

 Միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհներին  ոչ բավարար վիճակը      10


 Ներհամայնքային փողոցներում և ճանապարհներում ջրահեռացման հեղեղատների 

բացակայության պատճառով դրանց վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգը




 Աղբավայրի բացակայության պատճառով համայնքի տարածքում բնության ու 

շրջակա միջավայրի աղտոտման և վնասման վտանգը


 Համայնքի երիտասարդների արտագաղթը, արտերկրներ աշխատանքի մեկնելը և 
չվերադառնալը վտանգում է համայնքի կենսագործունեությունը:




              3.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶՀԾ-Ի 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

       ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ  ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ 

                                             ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 

Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, 

համայնքում  ներկայում  արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ 

ՏԻՄ-ի կողմից ընտրված ռազմավարությունից, առաջիկա հինգ տարիների համար 

սահմանված հիմնական նպատակներից և  բնակչության  կողմից արված 

առաջարկություններից, համայնքի ղեկավարին կից գործող ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի 

կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի 

ցանկը  (աղյուսակ 5) ՝ներառելու համայնքի 2017-2021թթ.  ՀԶՀԾ-ում: 
                                                                                                                  Աղյուսակ 5 

 Զարգացման  նպատակը խնդիրներ Զարգացման ծրագիր 

1 Ենթակառուցվածքների  

զարգացում 

ա)Խմելաջրի ներքին ցանցի 

հիմնանորոգում 

բ)Աղբահանության   

կազմակերպում 

գ)Ներհամայնքային 

ճանապարհների  բարեկարգում 

Խմելաջրի ցանցը 

սպասարկող կազմ. 

կողմից ներդրում 

 

Համայնքի բյուջե 

2 Գյուղատնտեսության  զարգացում ա)Դիզ. վառելիքի, 

պարարտանյութերի,որակյալ 

սերմացուների  ապահովում 

բ)Գյուղտեխնիկայի 

ձեռքբերում(հացահատիկ. 

կոմբայն) 

գ)Ոռոգման համակարգի  

կառուցում 

դ)գյուղմթերքների ընդունման 

կազմակերպում(կաթ, միս, 

հացահատիկ) 

 

Գյուղատնտեսական  

կոոպերատիվների  

ստեղծում 

3 Մշակույթ, սպորտ ա)մշակույթի տան  հիմնանորոգում 

բ)սպորտային խաղադաշտի 

բարելավում 

գ)հանգստի գոտու ստեղծում 

Մարզային  

կառույցների 

աջակցություն 

4 Կրթություն Մանկապարտեզի շենքի նորոգում,  

5    
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                                3.1  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՏԵՍԼԱԿԱՆՆ  Է՝ 
 

Զարինջա համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության,  

մաքուր, բարեկարգ, առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած 

ենթակառուցվածքներ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և 

զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք: 
 

Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքի  

ռազմավարությունն է՝ 


 համայնքում անասնապահության զարգացում և անասնապահական մթերքների 

արտադրության ծավալների աստիճանական մեծացում՝ անասնագլխաքանակի 

տարեցտարի ավելացման և անհրաժեշտ քանակությամբ անասնակերի ապահովման 

միջոցով,

 համայնքում կաթի, մսի, հացահատիկային կուլտուրաների  հանձնման և 

վերամշակման արտադրամասերի ստեղծում և գործարկում,



 միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների նորոգում 

և բարեկարգում, 

 համայնքի բնակչության սոցիալ–տնտեսական պայմանների բարելավում՝ նրանց 
մատուցվող հանրային ծառայությունների տեսակների (ջրամատակարարում և 
ջրահեռացում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, 

աղբահանությունսանիտարական մաքրում, տրանսպորտ և կապ, 
նախադպրոցական և դպրոցական կրթություն, արտադպրոցական 
դաստիարակություն, մշակույթ, առողջապահություն 
և սպորտ, սոցիալական պաշտպանություն և այլն) շրջանակի աստիճանական 

ընդլայնման, հասանելիության ու մատչելիության ապահովման և որակի անշեղ 
բարձրացման միջոցով, 


 նոր աշխատատեղերի ստեղծում և համայնքից միգրացիայի նվազեցում, բնակչության 

թվաքանակի կայունացում:
 

 

 

  3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  2017-2021 թթ. ՀՆԳԱՄՅԱ  ԾՐԱԳՐԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ  ԵՆ՝ 
 

 ՏԻՄ-ի գործունեությանը  բնակիչների մասնակցության ակտիվացում՝ մասնակցության 
նոր մեթոդների և ձևերի ներդրման և աստիճանական զարգացման միջոցով,


 համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության,  

թռչնապահության, մեղվապահության) զարգացում՝ տնամերձերի, վարելահողերի, 

խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման 

միջոցով,

 միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների վիճակի 

բարելավում և լուսավորում,

 համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ առանձնատների 

գազաֆիկացման, խմելու և տեխնիկական ջրի ջրամատակարարման արտաքին և 

ներբնակավայրային համակարգերի նորոգման և շահագործման, աղբահանության և 

սանիտարական ծառայությունների կազմակերպման և մատուցման ճանապարհով,
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 համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայություններ մատուցող համայնքային 

հիմնական ենթակառուցվածքների ( մանկապարտեզի, մշակույթի տան,  բուժկետի) 

շենքերի հիմնանորոգում կամ վերակառուցում,                                                                  

 համայնքում գործարար միջավայրի բարելավում՝ նոր աշխատատեղեր ստեղծող 

անհատներին և կազմակերպություններին խրախուսելու (օրինակ, տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու) միջոցով:



                                     4. ՀՀԶԾ  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 

 

ՀՀԶԾ-ի  ֆինանսավորման  աղբյուրները  հանդիսանում են. 

 . համայնքի սեփական եկամուտները 

. պետության  կողմից տրվող  դոտացիաները 

.այլ  աղբյուրներ 

ՀՀԶԾ-ի ֆինանսավորման  ոլորտները, ըստ  առաջնահերթության  կատարվելու է      հետևյալ  

կերպ. 

ա)ՏԻՄ  պահպանում 

բ)Սոցիալական ծրագրեր 

գ)Մշակույթ,սպորտ 

դ)Պահուստային ֆոնդի ձևավորում 

ե)Համայնքի գույքի պահպանում  և շենքերի վերանորոգում 

զ)Նախատեսվող ծրագրերի ֆինանսավորում 

Բյուջեի ծախսերի  վերաբերյալ  ամփոփ  տեղեկատվությունը  բերված  է  աղյուսակ  6-ում  

 

 

 

 Բյուջեի ծախսը  2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ 2021թ. 

1 ՏԻՄ կառավարմ. 

ապարատ 
9.652,0 9.652,0 9.652,0 9.652,0 9.652,0 

2 Սոց.  ծրագրեր 750,0 800,0 900,0 900.0 950,0 

3 Մշակույթ, սպորտ 2.550,0 2.950,0 2.950,0 2.950,0 2.950,0 

4 Պահուստ. ֆոնդ 765,0 800,0 850,0 900,0 950,0 

5 Շենք, շինություններ 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 

6 Այլ ծրագրեր 1.000,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 

 

 




5.ՀԶՀԾ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ) ԵՎ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄԸ,  

ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ 

 

ՀԶՀԾ-ի իրականացումը 
 

Համայնքի  յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶՀԾ- ում 

համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերը  

և  միջոցառումներն են,որոնց  իրականացման համար հաշվարկվել են համապատասխան 

եկամուտներ և ծախսեր:                                                                                                                      13 
 



        Գործնականում, ՀԶՀԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված     
ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը և միջոցառում ները) 
համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։                                                      
 

ՀԶՀԾ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային կամ բնակավայրային ծրագրի 
ղեկավարն անձնական պատասխանատվություն է կրում ծրագրով նախատեսված 
աշխատանքների համակարգման, համապատասխան ծախսերի կատարման,  արդյունքների 
ստացման, հաշվետվությունների պատրաստման և համայնքի ղեկավարին ներկայացման 
համար: 
 

Հիմք ընդունելով համայնքի 2017-2021թթ. ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և 

ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիրը (աղյուսակ 4) և հավելված 5-ում բերված՝ համայնքի 

ոլորտային ծրագրերի նկարագրերը, սահմանվել են նաև ՀԶՀԾ-ի ոլորտային ծրագրերի 

միջոցառումներով նախատեսված աշխատանքների կատարման ցուցանիշները, որոնք 

հնարավորություն են տալիս համեմատել ՏԻՄ-ի ընթացիկ գործունեությունը նախկինում 

կատարվածի հետ և կանխատեսումներ անել նրա  ապագա  գործունեության վերաբերյալ: 
 

 

       ՀԶՀԾ-ի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը) 

 

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶՀԾ և տարեկան բյուջեի 
կառավարման գծով ԽՄ-ի և ԲԱԽ-երի կողմից կիսամյակը մեկ անգամ։ 
 

ՀԶՀԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերի 
ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների: 
 

Հիմնվելով  ըստ ոլորտների բերված՝ ՀԶՀԾ-ի իրականացման տեղեկատվության 

վրա,Աղյուսակ 9-ում բերվում է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների 

մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։ 
 

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով ՀԶՀԾ-ի և տարեկան 
բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն կներկայացնի համայնքի ղեկավարին,վերջինս էլ օրենքով 
սահմանված կարգով այն կներկայացնի համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն: 
  
  
 

 

ՀԶՀԾ-ի վերահսկումը 

 

ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունն ապահովում է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի 

ամբողջական իրականացումը, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն առաջադրված 

խնդիրները կատարելու, ակնկալվող արդյունքները ձեռք բերելու և սահմանված 

նպատակներին հասնելու համար, ծրագրերի պաշտպանվածությունը սխալներից ու 

ձախողումներից, ժամանակին ու ճշգրիտ տեղեկատվության ստացումը ՏԻՄ-ի ավելի 

հիմնավորված որոշումների կայացման համար: ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունը ենթադրում է՝ 
 

 ՀԶՀԾ-ի մշակման, քննարկման և իրականացման ընթացակարգերի հստակ 

պահպանում,

 ոլորտային ծրագրերով առաջադրված խնդիրների կատարման արդյունքների ստուգում,


 ոլորտային ծրագրերի պահանջներից շեղումների պարզաբանում և պատճառների 

բացահայտում,

 ՀԶՀԾ-ի ծրագրերի իրականացումից ստացված արդյունքների ամփոփում և համադրում 

ծրագրերի նպատակների, միջոցառումների և նախատեսված արդյունքների հետ:
 

ՀԶՀԾ-ի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝ ի 
գիտություն: 
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ՀԶՀԾ-ի տարեկան և հնգամյա գնահատումը 

 

ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան կամ հնգամյա գնահատումը կատարում են 
համատեղ ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն և ԲԱԽ-երը՝ հիմնվելով 

ՀԶՀԾ-ի կիսամյակային մոնիթորինգների արդյունքների վրա: 
 
 

 

 



ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ 

 

Զարինջա  համայնքի  սույն  զարգացման Հնգամյա  ծրագիրը իրականացվելու  է համայնքի  

ՏԻՄ-ի, աշխատակազմի,համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների կողմից՝ 

համայնքի ՔՀՄՀ-ի կազմակերպությունների և խմբերի, բնակիչների մասնակցությամբ: 
 

Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ն ամբողջական ծավալով իրականացնելու հարցը 

մեծապես կախված կլինի համայնքի առաջիկա հինգ տարիների բյուջեում նախատեսվող 

մուտքերի (հատկապես՝ սեփական) փաստացի կատարման մակարդակից, ինչպես նաև 

դրանց խնայողաբար ու արդյունավետ ծախսումից: 
 

ՀԶՀԾ-ի իրականացումը շատ բանով պայմանավորված կլինի նաև այն բանից, թե 

համայնքի ՏԻՄ-ին ինչքանով կհաջողվի նպատակային և արդյունավետ 

համագործակցություն ծավալել ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան 

մարմինների (հատկապես՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի), ՀՀ-ում (մասնավորապես՝ 

ՀՀ Արագածոտնի մարզում) գործող միջազգային և տեղական դոնոր, ՔՀՄՀ 

կազմակերպությունների և խմբերի, գործարարների հետ՝ համայնքային տնտեսությունում 

ապահովելու ՀԶՀԾ-ով պլանավորված ներդրումները և միջոցները: 
 
 























































                       2.4  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ,    
                                          ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ                                                                                                  

՝ 

     Վերլուծելով համայնքի բյուջեն, պետք է նկատել նաև այն, որ  համայնքը 

սեփական փաստացի եկամուտները 2015թ.-ին կազմել են ընդամենը 3.592,5 հազ. 

դրամ, այնինչ 2016թ.-ին՝ ընդամենը 3.344,0 հազ. դրամ, կամ նվազել են 3 %-ով, իսկ 

պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող 

դոտացիաները   2015թ.-ին կազմել են 10.495.7 հազ. դրամ, 2016 թ.-ին՝ 11.699.9 հազ. 

դրամ, կամ աճել  2,5%-ով: •  

Վերլուծելով համայնքի  տարեկան, օրինակ՝ 2015թ., բյուջեի փաստացի մուտքերի 

ուղղությունների տեսակարար կշիռներն ընդհանուր մուտքերի մեջ, տեսնում ենք, որ 

սեփական մուտքերի (հարկեր և տուրքեր, այլ եկամուտներ) տեսակարար կշիռն 

ընդհանուր մուտքերի մեջ կազմել է ընդամենը 25.0%, 
•  

իսկ պաշտոնական դրամաշնորհների (պետական բյուջեից ֆինանսական 

համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ, պետական բյուջեից 

տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)) տեսակարար կշիռն 

ընդհանուր մուտքերի մեջ կազմել է 75.0%: Սա նշանակում է, որ համայնքի բյուջեի 

մուտքերի ճնշող մեծամասնությունը ստացվել են ՀՀ պետական բյուջեից 

ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաների 

ուղղությամբ, այսինքն  համայնքի ֆինանսական անկախության (ինքնուրույնության) 

աստիճանն անչափ ցածր է եղել և նրանք մեծ կախվածության մեջ են գտնվել ՀՀ 

պետական բյուջեից: 
•  

  Կատարելով համայնքի 2017-2021թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումները՝ 
պետք է հաշվի առնել հետևյալ  հանգամանքները՝ 
•  

  1)Համայնքի բյուջեի մուտքերի կանխատեսման համար որպես ելակետային 

տվյալներ են ընդունվել  համայնքի նախկին 2014-16թթ. բյուջեի  մուտքերի 

փաստացի գանձման ցուցանիշները՝յուրաքանչյուր տարի նախատեսելով որոշակի 

աճ:Մուտքերի  աճը  նախատեսվել  է՝ հիմք  ընդունելով  համայնքի հետագա 

զարգացման հետ կապված  պատկերացումները  ու  ակնկալիքները, նոր 

ծառայությունների  մատուցման  անհրաժեշտությունը  և  դրանց  դիմաց վճարների 

գանձման հնարավորությունները: •  

             2)ՀՀ Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով   

տրամադրվող դոտացիաների  գումարները կանխատեսելու համար,որպես 2016թ. և  

հաջորդ տարիների ցուցանիշները կանխատեսելու համար 
համապատասխանաբար  նախորդ •  

տարվա ցուցանիշն ավելացվել  է     3% (2015թ. համեմատ 2016թ. •  

• համայնքին տրամադրվող դոտացիաների ընդհանուր գումարի աճի տեմպը): 

 
             2.5  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ  ԵՎ 

                                               ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

       Համայնքի  զարգացման  հիմքը  հանդիսանում է    բնակչության ակտիվ  աշխատանքը, 

գործարար միջավայրի բարելավումը, համայնքի  գույքի  

կառավարումը,արտադպրոցական դաստիրակության կազմակերպումը, համայնքի 

բնակչության սոցիալական պաշտպանվածությունը:Այդ հարցերում  կան դժվարություններ 

,չկա անհրաժեշտ  աջակցություն,բացակայում է  գործարար  միջավայրի ներդրումներ, 



չկան երաշխիքներ  ներդրումներ կատարելու գործում:   Գույքային բազայի բացակայության 

պատճառով չկա  ակտիվ  մշակութային  և մարզական միջոցառումներ, 

երիտասարդությունը  պասսիվ է  միջոցառումների  կազմակերպման գործում:                                                                                         

Զարգացման  հիմնական խոչընդոտներ  կարող  են  հանդիսանալ  բնակչության   

իրավական  գիտելիքների  պակասը, բնակչության  անտեղյակությունը  գործող  ՀՀ  

օրենքներից, խոչընդոտ  կարող է հանդիսանալ պետական  մարմինների  ոչ անմիջական  

աջակցությունը  համայնքում  առկա  հիմնախնդիրների լուծմանը:      Դժվարությունները  

հիմնականում  ֆինանսական  խնդիրներն  են, համայնքի բյուջեի  միջոցներով  հնարավոր 

չէ  լիարժեք  ծրագիր  իրականացնել, ծրագրերի իրականացման  համար անհրաժեշտ  են  

ֆինանսական աջակցություն համադրելով  համայնքի  առկա  հնարավորությունները( 

ֆինանսական և աշխատուժի): 

 

 

 

              3.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶՀԾ-Ի 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

       ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ  ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ 

                                             ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 

Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, 

համայնքում  ներկայում  արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ 

ՏԻՄ-ի կողմից ընտրված ռազմավարությունից, առաջիկա հինգ տարիների համար 

սահմանված հիմնական նպատակներից և  բնակչության  կողմից արված 

առաջարկություններից, համայնքի ղեկավարին կից գործող ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի 

կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի 

ցանկը  (աղյուսակ4) ՝ներառելու համայնքի 2017-2021թթ.  ՀԶՀԾ-ում: 

 
 Զարգացման  նպատակը խնդիրներ  

1 Ենթակառուցվածքների  

զարգացում 

ա)Խմելաջրի ներքին ցանցի 

հիմնանորոգում 

բ)Աղբահանության   

կազմակերպում 

գ)Ներհամայնքային 

ճանապարհների  բարեկարգում 

 

2 Գյուղատնտեսության  զարգացում ա)Դիզ. վառելիքի, 

պարարտանյութերի,որակյալ 

սերմացուների  ապահովում 

բ)Գյուղտեխնիկայի 

ձեռքբերում(հացահատիկ. 

կոմբայն) 

գ)Ոռոգման համակարգի  

կառուցում 

դ)գյուղմթերքների ընդունման 

կազմակերպում(կաթ, միս, 

հացահատիկ) 

 

 

3 Մշակույթ, սպորտ ա)մշակույթի տան  հիմնանորոգում 

բ)սպորտային խաղադաշտի 

բարելավում 

գ)հանգստի գոտու ստեղծում 

 

4 Կրթություն Մանկապարտեզի շենքի նորոգում,  

5    

 
 



 

 

                                3.1  Համայնքի զարգացման տեսլականն է՝ 
 

Զարինջա համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության,  

մաքուր, բարեկարգ, առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած 

ենթակառուցվածքներ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և 

զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք: 
 

Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքի  

ռազմավարությունն է՝ 
 

  համայնքի  աստիճանական ինտեգրումը և համաչափ զարգացումը,

 համայնքում անասնապահության զարգացում և անասնապահական մթերքների 

արտադրության ծավալների աստիճանական մեծացում՝ անասնագլխաքանակի 

տարեցտարի ավելացման և անհրաժեշտ քանակությամբ անասնակերի ապահովման 

միջոցով,

 համայնքում կաթի, մսի, հացահատիկային կուլտուրաների  հանձնման և 

վերամշակման արտադրամասերի ստեղծում և գործարկում,

 համայնքի տարածքի համեմատական առավելությունների բացահայտում և 

առևտրայնացում, այդ նպատակով պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների, ՔՀՄՀ-ի կազմակերպությունների 
համագործակցության շրջանակների ընդլայնում և ջանքերի մեկտեղում,

 միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների նորոգում 

և բարեկարգում, 
 համայնքի բնակչության սոցիալ–տնտեսական պայմանների բարելավում՝ նրանց 

մատուցվող հանրային ծառայությունների տեսակների (ջրամատակարարում և 

ջրահեռացում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, աղբահանություն


և սանիտարական մաքրում, տրանսպորտ և կապ, նախադպրոցական և դպրոցական 
կրթություն, արտադպրոցական դաստիարակություն, մշակույթ, առողջապահություն  
և սպորտ, սոցիալական պաշտպանություն և այլն) շրջանակի աստիճանական 

ընդլայնման, հասանելիության ու մատչելիության ապահովման և որակի անշեղ 
բարձրացման միջոցով, 


 ՏԻ-անը բնակիչների ներգրավվածության բարելավում՝ բնակիչների մասնակցության 

ձևերի ներդրման և զարգացման միջոցով,

 նոր աշխատատեղերի ստեղծում և համայնքից միգրացիայի նվազեցում, բնակչության 

թվաքանակի կայունացում:
 

 



 

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

 ՏԻՄ-ի գործունեությանը  բնակիչների մասնակցության ակտիվացում՝ 
մասնակցության նոր մեթոդների և ձևերի ներդրման և աստիճանական զարգացման 
միջոցով,


 համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության,  

թռչնապահության, մեղվապահության) զարգացում՝ տնամերձերի, վարելահողերի, 

խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման 

միջոցով,

 միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների վիճակի 

բարելավում և լուսավորում,

 համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ առանձնատների 

գազաֆիկացման, խմելու և տեխնիկական ջրի ջրամատակարարման արտաքին և 

ներբնակավայրային համակարգերի նորոգման և շահագործման, աղբահանության և 

սանիտարական ծառայությունների կազմակերպման և մատուցման ճանապարհով,

 համայնքի դպրոցական հանրակրթության պայմանների բարելավում
 

 համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայություններ մատուցող համայնքային 

հիմնական ենթակառուցվածքների ( մանկապարտեզի, մշակույթի տան,  բուժկետի) 

շենքերի հիմնանորոգում կամ վերակառուցում,


համայնքում գործարար միջավայրի բարելավում՝ նոր աշխատատեղեր ստեղծող 

անհատներին և կազմակերպություններին խրախուսելու (օրինակ, տեղական 

հարկերի, տուրքերի և վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու) միջոցով 
•  
                                                                    
 

Աղյուսակ3. Համայնքի 2015-2016թ.թ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. •  
                                                            Բյուջեի  մուտքերի  կանխատեսումը •  

                                                                                                                                                      Հազար դրամ 

•  





 
 

Հ/հ Մուտքերիանվանումը 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 ՄՈՒՏՔ         
 

 ԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ 14.407,5 15.346,6 15.346,6 15.214,7 15.514,0 16.546,0 17.146,0 18.146,0 
 

          
 

I. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆ 14.407,5 15.346,6 15.346,6 15.214,7 15.514,0 16.546,0 17.146,0 18.146,0 
 

 ԵՐ (1+2+3)*         
 

1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ 3.592,5 3.344,0 3.344,0 3.544,0 3.644,0 3.744,0 3.844,0 3.944,0 
 

1.1 Գույքային հարկեր անշա 1.700,1 2.020,0 2.020,0 2.020,0 2.020,0 2.020,0 2.020,0 2.020,0  

 

րժ գույքից 
 

         
 

 Գույքահարկ շենքերի և  21,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0  

 

շինությունների համար 
 

         
 

 Հողի հարկ 1.678,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 
 

1.2 

Գույքային հարկեր այլ  

գույքից 1.808,4 1.300,0 1.400,0 1.500,0 1.600,0 1.700,0 1.800,0 1.900,0 
 

          
 

 Գույքահարկ փոխադրա 1.808,4 1.300,0 1.400,0 1.500,0 1.600,0 1.700,0 1.800,0 1.900,0  

 

միջոցների համար 
 

         
 

1.3 Ապրանքների օգտագործ         
 

 ման կամ գործունեության 
24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0  

 

Իրականացման թույլտվո 
 

         
 

 Ւթյանվ ճարներ         
 

1.4 Հողի վարձավճար գ/ն 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 302,7 
 

1.5 Տեղականտուրքեր 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 
 

 

1.6 

                                              
Պետական բյուջեից ֆինա 

նսական 

համահարթեցման 10.495,7 11.699,9 11.699,9 11.568,0 11.568,0 12.500,0 13.000,0 13.000,0 

 

 

 

 սկզբունքով 

տրամադրվող          
 

 դոտացիաներ         
 

          
 



 միջբնակավայրային և ներբնակավայրային (բացառությամբ՝ Թումանյան քաղաքի մի 

մասի) ճանապարհները և փողոցներն անբարեկարգ վիճակում են, չունեն արտաքին 

լուսավորության համակարգ (բացառությամբ՝ Թումանյան քաղաքի և Մարց գյուղի), 

ճանապարհայիներթևեկությաննշաններ(բացառությամբ՝ Թումանյան քաղաքի),


 համայնքըչունիգյուղատնտեսականհողերիոռոգմանհամակարգ, որիպատճառով 

համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության վարելահողերը մեծամասամբ չեն 

մշակվում, դրանք աստիճանաբար վեր են ածվել խոտհարքների, իսկ 

վերջիններիս տարածքները չեն բավականացնում համայնքում 

անասնապահության հետագա զարգացման համար,


 համայնքիբնակիչներնունենլուրջխնդիրներուդժվարություններ՝արտադրվածգյուղա 
տնտեսականմթերքներնիրացնելու, մինչևշուկահասցնելուհարցում,


 Աթան, Շամուտ, Ահնիձոր, Մարց բնակավայրերում չկան մանկապարտեզներ 

(նախակրթարաններ), Քարինջում մանկապարտեզըգործումէմասնակիորեն՝ 

չնայած բնակավայրում առկա է դրա ընդլայնման և ամբողջական գործարկման 

պահանջարկը,


 Աթան, Շամուտ, Ահնիձոր բնակավայրերում չկա գազամատակարարում, 
Լորուտ, Մարց բնակավայրերում առկա է գազամատակարարման ներքին ցանցի 
անցկացման խնդիրներ,


 համայնքի գրեթե բոլոր դպրոցների շենքերը (բացառությամբ՝ Մարց գյուղի) 

կարիք ունեն մասնակի կամ ամբողջական ընթացիկ նորոգման, ներքին 
հարդարման և դուռ-պատուհանների, սանհանգույցների փոխարինման,


 համայնքի բնակավայրերի վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերը, բոլոր 

մանկապարտեզները, Թումանյան քաղաքի արվեստի դպրոցը, բոլոր գյուղերի 

համայնքայն սեփականություն համարվող գրադարանները, մշակույթի տները և 

ակումբները, Աթանի, Ահնիձորի, Շամուտի, Քարինջի դպրոցների շենքերը, գրեթե 

բոլոր բուժակմանկաբարձական կետերը չունեն ջեռուցման համակարգեր, որի 

պատճառով այդ հիմնարկները ձմռանը ստիպված են իրենց շենքերը տաքացնել 

էլեկտրական կամ վառելափայտի վառարանների միջոցով,


 համայնքիգերեզմանատներից մի մասը ցանկապատվածչեն կամ առկա է 
ցանկապատերի վերանորոգման խնդիր,


 համայնքիբոլորբնակավայրերիցտարեցտարիարտագաղթնիրբացասականազդեցութ 

յուննէթողնումդպրոցներիաշակերտների, մանկապարտեզներիսաներիթվերիվրա, 

որոնքվերջինտարիներինանընդհատնվազումեն՝իրբոլորբացասականհետևանքներո 

վհանդերձ,


 համայնքիաշխատունակբնակչությանմոտ46,7 %-ըչունիմշտականաշխատանք, 

այդպատճառովհաճախբնակիչներիմիորոշակիմասըմեկնումէարտագնաաշխատան 

քիայլերկրներ, մեկնողներիցոչբոլորնենվերադառնումհամայնք,


 համայնքի տարածքում առկա 
եկեղեցիներիևմատուռներիմիմասըկիսավերվիճակումեն:

 

Համայնքի հիմնախնդիրների ցանկը կարելի է շարունակել, սակայն, ակնհայտ է, որ 

հնգամյա ժամանակահատվածում անհնար է լուծում տալ համայնքում առկա բոլոր 

հիմնախնդիրներին: Վերևում թվարկված հիմնախնդիրներից անհրաժեշտ է առանձնացնել 

նրանք, որոնց լուծումն, իրատեսականության տեսանկյունից, նպատակահարմար է 
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2.6 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ  ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ      ԵՎ 

ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ 

 

 Համայնքում առկա աշխատուժի բավարար քանակ


 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար առկա հողային բավականին 

մեծ ռեսուրսների  առկայությունը


 Համայնքի հնարավորությունները  անասնապահությամբ զբաղվելու համար 


 Համայնքում առկա հանրակրթական դպրոցի և բուժկետիգործելը


 Համայնքում հեռախոսակապի և հեռուստատեսության առկայությունը


 Համայնքի բնակչության համախմբվածությունը և մասնագետներով  

ապահովվածությունը


 Համայնքի տարածքում  պատմամշակութային հուշարձանների 

(եկեղեցիներ, գյուղատեղիներ) առկայությունը:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԹՈՒՅԼ  ԿՈՂՄԵՐԸ 

 

 Միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և 
փողոցների անբարեկարգ վիճակը


 Համայնքում  խմելու ջրի ջրամատակարարման ենթակառուցվածքների ոչ 

բարվոք վիճակը և ջրամատակարարման ոչ բավարար մակարդակը


 Համայնքում գյուղմթերքների վերամշակման   բացակայությունը  և 
գյուղտեխնիկայի պակասը


 Համայնքի  մշակույթի  տան ոչ բարվոք վիճակը կամ համայնքային կենտրոնի 

բացակայությունը,


 Ոռոգման ջրի  բացակայությունը
 

 Համայնքում աղբահանության ծառայության կազմակերպման  համար 

անհրաժեշտ տնտեսական բազայի և ֆինանսական հնարավորությունների 

բացակայությունը

 Ոռոգման ներհամայնքային և ներբնակավայրային համակարգերի բացակայությունը


 Համայնքում արտադրված գյուղատնտեսական մթերքներն իրացնելու, մինչև շուկա 

հասցնելու բազմաբնույթ խնդիրների ու դժվարությունների առկայությունը

 Համայնքում աշխատատեղերի խիստ պակասը, գործազրկության բարձր 

մակարդակը

 Համայնքում սոցիալապես խոցելի ընտանիքների մեծ թիվը


 Համայնքից տարեցտարի շարունակվող արտագաղթը՝ իր բոլոր բացասական 

հետևանքներով

 Համայնքի տարածքում առկա եկեղեցու   կիսավեր վիճակը, բնակչության հոգևոր 

կարիքների բավարարմանը չնպաստելը:



 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 Համախմբել   համայնքում փոշիացած մարդկային, գույքային ու ֆինանսական 
ռեսուրսները և ապահովել օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված սեփական 

լիազորությունների ամբողջական ու լիարժեք իրականացումը

 Էականորեն բարձրացնել համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների 

հավաքագրման մակարդակը՝ ի հաշիվ ավելի որակյալ մասնագետների 

աշխատանքի, տեղեկատվական արդի համակարգերի ներդրման և 

արդյունավետ շահագործման

 Բարձրացնել ՏԻՄ-երի ինքնուրույնության մակարդակը՝ մշակելով և 

իրականացնելով նպատակամետ ու արդյունքահեն համայնքային 
քաղաքականություններ,ռազմավարություններ և ծրագրեր


 Էականորեն մեծացնել համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության 

խրախուսմանն ուղղված հնարավորությունները՝ կապված համայնքի 

սեփականություն համարվող հողային, գույքային և ֆինանսական ռեսուրսների 

բազային ծավալների մեծացման և դրանց նպատակային օգտագործման հետ

 Համայնքի տարածքում նպաստել տնտեսության տարբեր ճյուղերի (հատկապես՝ 

գյուղատնտեսության, փոքր և միջին բիզնեսի, տուրիզմի և այլնի) զարգացմանը՝ 

օգտվելով համայնքում բնական պաշարների, պատմամշակութային և այլ 

արժեքների առկայությունից

 Բարձրացնել համայնքի ՏԻՄ-ի փոխհարաբերությունների և համագործակցության 

մակարդակը ՀՀ պետական կառավարման մարմինների հետ՝ նպաստելով համայնքի 
աստիճանական զարգացմանը


 Համայնքում ստեղծել լուրջ նախադրյալներ և նպաստավոր պայմաններ 

ժողովրդագրական աճի, սոցիալ-տնտեսական և տեղական ժողովրդավարության 

զարգացման համար՝ հիմնելով նոր աշխատատեղեր, ավելացնելով 

ընտանիքների եկամուտները և բարձրացնելով բնակչության ընդհանուր 

կենսամակարդակը, հաղթահարելով աղքատությունը և կանխելով արտագաղթը

 Էականորեն բարձրացնել համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների 

հավաքագրման մակարդակը՝ ի հաշիվ ավելի որակյալ մասնագետների 

աշխատանքի, տեղեկատվական արդի համակարգերի ներդրման և 

արդյունավետ շահագործման

 Բարձրացնել ՏԻՄ-երի ինքնուրույնության մակարդակը՝ մշակելով և 

իրականացնելով նպատակամետ ու արդյունքահեն համայնքային 
քաղաքականություններ,ռազմավարություններ և ծրագրեր


 Էականորեն մեծացնել համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության 

խրախուսմանն ուղղված հնարավորությունները՝ կապված համայնքի 

սեփականություն համարվող հողային, գույքային և ֆինանսական ռեսուրսների 

բազային ծավալների մեծացման և դրանց նպատակային օգտագործման հետ

 Համայնքի տարածքում նպաստել տնտեսության տարբեր ճյուղերի (հատկապես՝ 

գյուղատնտեսության, փոքր և միջին բիզնեսի, տուրիզմի և այլնի) զարգացմանը՝ 

օգտվելով համայնքում բնական պաշարների, պատմամշակութային և այլ 

արժեքների առկայությունից




 Բարձրացնել համայնքի ՏԻՄ-ի փոխհարաբերությունների և համագործակցության 
մակարդակը ՀՀ պետական կառավարման մարմինների հետ՝ նպաստելով համայնքի 

աստիճանական զարգացմանը

 Համայնքում ստեղծել լուրջ նախադրյալներ և նպաստավոր պայմաններ 

ժողովրդագրական աճի, սոցիալ-տնտեսական և տեղական ժողովրդավարության 

զարգացման համար՝ հիմնելով նոր աշխատատեղեր, ավելացնելով 

ընտանիքների եկամուտները և բարձրացնելով բնակչության ընդհանուր 

կենսամակարդակը, հաղթահարելով աղքատությունը և կանխելով արտագաղթը

 

 ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ 

 

 Համայնքի մեջ ընդգրկված փոքր բնակավայրերից բնակիչների հնարավոր 

արտահոսք դեպի համայնքի կենտրոն կամ այլ խոշոր բնակավայրեր

 Համայնքի  բնակիչների հարկային պարտավորությունների 

կատարման ոչ բավարար վիճակը

 Խմելու ջրի ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգերի մաշվածության 

և  պատճառով համայնքում սուր վարակիչ հիվանդությունների առաջացման 

վտանգը

 Միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհներին քարաթափումների 

և սողանքների վտանգը

 Ներհամայնքային փողոցներում և ճանապարհներում ջրահեռացման հեղեղատների 

բացակայության պատճառով դրանց վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգը

 Աղբավայրի բացակայության պատճառով համայնքի տարածքում բնության 

ու շրջակա միջավայրի աղտոտման և վնասման վտանգը
 Համայնքում հողագործությամբ զբաղվելու անհեռանկարայնությունը վտանգում 

է գյուղատնտեսության այդ ճյուղի զարգացումը


 Համայնքի երիտասարդների արտագաղթը, արտերկրներ աշխատանքի մեկնելը 
և չվերադառնալը վտանգում է համայնքի կենսագործունեությունը:
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 Էականորեն բարձրացնել համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների 

հավաքագրման մակարդակը՝ ի հաշիվ ավելի որակյալ մասնագետների 

աշխատանքի, տեղեկատվական արդի համակարգերի ներդրման և 

արդյունավետ շահագործման

 Բարձրացնել ՏԻՄ-երի ինքնուրույնության մակարդակը՝ մշակելով և 

իրականացնելով նպատակամետ ու արդյունքահեն համայնքային 

քաղաքականություններ,ռազմավարություններ և ծրագրեր

 Էականորեն մեծացնել համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության 

խրախուսմանն ուղղված հնարավորությունները՝ կապված համայնքի 

սեփականություն համարվող հողային, գույքային և ֆինանսական ռեսուրսների 

բազային ծավալների մեծացման և դրանց նպատակային օգտագործման հետ

 Համայնքի տարածքում նպաստել տնտեսության տարբեր ճյուղերի (հատկապես՝ 

գյուղատնտեսության, փոքր և միջին բիզնեսի, տուրիզմի և այլնի) զարգացմանը՝ 

օգտվելով համայնքում բնական պաշարների, պատմամշակութային և այլ 

արժեքների առկայությունից

 Բարձրացնել համայնքի ՏԻՄ-ի փոխհարաբերությունների և համագործակցության 

մակարդակը ՀՀ պետական կառավարման մարմինների հետ՝ նպաստելով համայնքի 
աստիճանական զարգացմանը


 Համայնքում ստեղծել լուրջ նախադրյալներ և նպաստավոր պայմաններ 

ժողովրդագրական աճի, սոցիալ-տնտեսական և տեղական ժողովրդավարության 

զարգացման համար՝ հիմնելով նոր աշխատատեղեր, ավելացնելով 

ընտանիքների եկամուտները և բարձրացնելով բնակչության ընդհանուր 

կենսամակարդակը, հաղթահարելով աղքատությունը և կանխելով արտագաղթը
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ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ 

 

 Համայնքի մեջ ընդգրկված փոքր բնակավայրերից բնակիչների հնարավոր 

արտահոսք դեպի համայնքի կենտրոն կամ այլ խոշոր բնակավայրեր

 Համայնքի  բնակիչների հարկային պարտավորությունների 

կատարման ոչ բավարար վիճակը

 Խմելու ջրի ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգերի մաշվածության 

և  պատճառով համայնքում սուր վարակիչ հիվանդությունների առաջացման 
վտանգը


 Միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհներին քարաթափումների 

և սողանքների վտանգը

 Ներհամայնքային փողոցներում և ճանապարհներում ջրահեռացման հեղեղատների 

բացակայության պատճառով դրանց վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգը

 Աղբավայրի բացակայության պատճառով համայնքի տարածքում բնության 

ու շրջակա միջավայրի աղտոտման և վնասման վտանգը
 Համայնքում հողագործությամբ զբաղվելու անհեռանկարայնությունը վտանգում 

է գյուղատնտեսության այդ ճյուղի զարգացումը


 Համայնքի երիտասարդների արտագաղթը, արտերկրներ աշխատանքի մեկնելը 
և չվերադառնալը վտանգում է համայնքի կենսագործունեությունը:
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2. ՀԱՄԱՅՆՔԻՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԵՎ ՀԶՀԾ-Ի 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

 

Համայնքի տեսլականն է՝ 
 

Թումանյան համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության, 

հատապտուղների վերամշակման, մաքուր, բարեկարգ, առևտրի և սպասարկման, 

կրթական և մշակութային զարգացած ենթակառուցվածքներ, բնակչության համար 

բավարար կենսապայմաններ ունեցող և զբոսաշրջության համար գրավիչտարածք: 
 

Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքի  

ռազմավարությունն է՝ 
 

 չխորացնել համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի միջև առկա 
տարբերությունները և զարգացման անհամաչափությունները, ապահովել 
բնակավայրերի աստիճանական ինտեգրումը և համաչափ զարգացումը,


 համայնքում անասնապահության զարգացում և անասնապահական մթերքների 

արտադրության ծավալների աստիճանական մեծացում՝ անասնագլխաքանակի 

տարեցտարի ավելացման և անհրաժեշտ քանակությամբ անասնակերի ապահովման 

միջոցով,

 համայնքում կաթի, մսի, հատապտուղների հանձնման և վերամշակման 

արտադրամասերի ստեղծում և գործարկում,

 համայնքում մեղվապահության ընդլայնում և էկոլոգիապես մաքուր մեղրի 

արտադրության աստիճանական զարգացում,

 համայնքի տարածքի համեմատական առավելությունների բացահայտում և 

առևտրայնացում, այդ նպատակով պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների, ՔՀՄՀ-ի 
կազմակերպություններիհամագործակցության շրջանակների ընդլայնում և ջանքերի 
մեկտեղում,


 համայնքում էկոտուրիզմի ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում՝ 

զբոսաշրջիկների գիշերակացի տնային պայմանների ապահովման, հասարակական 

սննդի, առևտրի և կենցաղսպասարկման օբյեկտների ստեղծման, համապատասխան 

ծառայությունների պատշաճ մակարդակով մատուցման միջոցով,

 համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների պահպանում, 

շահագործում, նորոգում և զարգացում,

 միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների նորոգում 

և բարեկարգում, ջրահեռացման և արտաքին լուսավորության համակարգերի 

անցկացում, ճանապարհային նշանների տեղադրում, ավտոկանգառների 

ժամանակակից տաղավարների կառուցում, 
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 համայնքի բնակչության սոցիալ–տնտեսական պայմանների բարելավում՝ նրանց 
մատուցվող հանրային ծառայությունների տեսակների (ջրամատակարարում և 

ջրահեռացում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, աղբահանություն
և սանիտարական մաքրում, տրանսպորտ և կապ, նախադպրոցական և դպրոցական 
կրթություն, արտադպրոցական դաստիարակություն, մշակույթ, առողջապահություն  
և սպորտ, սոցիալական պաշտպանություն և այլն) շրջանակի աստիճանական 
ընդլայնման, հասանելիության ու մատչելիության ապահովման և որակի անշեղ 
բարձրացման միջոցով, 

 
 համայնքի ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, համայնքային կազմակերպությունների 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների աստիճանական հզորացում, տեղական 

ժողովրդավարության ամրապնդում, համայնքում պատշաճ կառավարման 

սկզբունքների հետևողական իրականացում,

 ՏԻ-անը բնակիչների ներգրավվածության բարելավում՝ բնակիչների մասնակցության 

ձևերի ներդրման և զարգացման միջոցով,

 ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության, հրապարակայնության և 

հաշվետվողականության մակարդակների հետևողական բարձրացում,

 համայնքի ֆինանսական կառավարման համակարգում հստակ մեխանիզմների 

ներդրում և հետևողական կիրառում,

 նոր աշխատատեղերի ստեղծում և համայնքից միգրացիայի նվազեցում, բնակչության 

թվաքանակի կայունացում:
 

Համայնքի զարգացման 2016-2020թթ. հնգամյա ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝ 
 

 ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության ակտիվացում՝ մասնակցության նոր մեթոդների 
և ձևերի ներդրման և աստիճանական զարգացման միջոցով,


 համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության, 

այգեգործության, թռչնապահության, մեղվապահության) զարգացում՝ տնամերձերի, 

վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ 

օգտագործման միջոցով,

 միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների վիճակի 

բարելավում և լուսավորում,

 համայնքի կենտրոնի հետ բոլոր բնակավայրերի հասարակական տրանսպորտի 

գործունեության ապահովում, բոլոր բնակավայրերում ավտոկանգառների ստեղծում,

 համայնքի բոլոր բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության և 

արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտներում պայմանների ընդլայնում և 

բարելավում,

 համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ առանձնատների 

գազաֆիկացման, խմելու և տեխնիկական ջրի ջրամատակարարման արտաքին և 

ներբնակավայրային համակարգերի նորոգման և շահագործման, աղբահանության և 

սանիտարական ծառայությունների կազմակերպման և մատուցման ճանապարհով,

 համայնքի դպրոցական հանրակրթության պայմանների բարելավում՝ դպրոցների 

շենքերի նորոգմանև ջեռուցման, ներքին հարդարման, դռների, պատուհանների և 
սանհանգույցների փոխարինման միջոցով,
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 համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայություններ մատուցող համայնքային 

հիմնական ենթակառուցվածքների (բնակավայրերի վարչական ներկայացուցիչների 

նստավայրերի, մանկապարտեզների, մշակույթի տների և ակումբների, 

գրադարանների, բուժկետերի) շենքերի հիմնանորոգում կամ վերակառուցում,

 համայնքում գործարար միջավայրի բարելավում՝ նոր աշխատատեղեր ստեղծող 

անհատներին և կազմակերպություններին խրախուսելու (օրինակ, տեղական 
հարկերի, տուրքերի և վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու) միջոցով:



3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) 
 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 

 
 

2016-2020թ.թ. ընթացքում համայնքի ՏԻՄ-երը նախատեսում են լայնորեն 
համագործակցել պետական կառավարման մարմինների, միջազգային և տեղական 
կազմակերպությունների, ՔՀՄՀ-իևայլշահագրգիռկողմերիհետ: 
 

Համայնքում պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով, 
նախատեսվում է սերտ համագործակցություն ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կառուցվածքային 
 

և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ: Որպես պետական կառավարման 

մարմինների հետ համայնքի համագործակցության հիմնական ուղղություններ, 2016-

2020թթ.-ին նախատեսվում են հետևյալ հանրապետական և մարզային ծրագրերն ու 

միջոցառումները՝ 
 
 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացում՝ պարարտանյութերի, 

թունաքիմիկատների, սերմացուի, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման, գյուղացուն ձեռնտու 

պայմաններով (երկարաժամկետ, շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով, առանց 

գրավի) գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման, գյուղատնտեսական 

աշխատանքների կազմակերպման, խորհրդատվության ու աջակցության և այլ 

ուղղություններով։

 Թումանյան քաղաքի մանկապարտեզի շենքի, 3-րդ փողոցի Նոր Միկրոշրջան N 4 

բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում։

 Քոբայրավանքի վերանորոգում՝ նպաստելով համայնքում զբոսաշրջության 

զարգացմանը։

 Ահնիձոր, Մարց գյուղերում բուժակմանկաբարձական կետերի շենքերի 

հիմնանորոգում։

 Աթան գյուղում նախկին մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում և բնակավայրային 

կենտրոնի ստեղծում, որի շահագործմամբ հնարավորություն կստեղծվի այդտեղ 

տեղակայել վարչական ներկայացուցչի նստավայրը, բուժակմանկաբարձական կետը, 

հանդիսությունների սրահը՝ նոր մակարդակի բարձրացնելով այդ ենթակառույցների 

գործունեությունը, ակտիվացնելով բնակիչների մասնակցությունը ՏԻ-անը։

 Համայնքի հանրակրթական դպրոցների շենքերի ընթացիկ նորոգում, ներքին 

հարդարում, դռների, պատուհանների և սանհանգույցների փոխարինում, ջեռուցում՝ 

բարելավելով դպրոցական հանրակրթության որակը։
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 Քարինջ գյուղի տնային տնտեսությունների գազաֆիկացում, գազամատակարարման 
ներբնակավայրային համակարգի ստեղծում և շահագործում, Մարց և Լորուտ
գյուղերում ներբնակավայրային համակարգի ընդլայնում՝ եռակողմ 
համագործակցության ներգրավելով «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ին։


 Համայնքի բոլոր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի 

հիմնանորոգում կամ մասնակի վերանորոգում և ջրամատակարարման բարելավում՝ 
համագործակցության ներգրավելով «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ին։


 Մարզկենտրոն Վանաձորի, տարածաշրջանային կենտրոն Ալավերդու և Թումանյան 

քաղաքի հետ մշտական հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության 

կազմակերպում և շահագործում՝ համագործակցության ներգրավելով մարզի 

մասնավոր տրանսպորտային կազմակերպություններին։

 Առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում համայնքի 

բնակչությանը հանրային ծառայությունների հասանելիության և մատուցման 

մակարդակի բարձրացում՝ պետական պատվերի շրջանակներում։

 Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն իրազեկում, 

արտակարգ իրավիճակներում համայնքի գործողությունների պլանի կազմում և 
իրականացում, կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում:

 

2016-2020թթ. ընթացքում Հայաստանում ընթացող վարչատարածքային 
բարեփոխումների և (կամ) միջհամայնքային համագործակցության շրջանակներում 

նախատեսվում են հետևյալ նպատակային ծրագրերը և միջոցառումները՝ 
 

 ՀՏԶՀ-ի հետ՝ «Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման և 

սպասարկման, աղբահանության ծառայությունների ստեղծում, ներհամայնքային 

հասարակական տրանսպորտի համակարգի ձևավորում, դպրոցականների ու 

երիտասարդության շրջանում բնապահպանական և ագրոբիզնեսի կառավարման 

գիտելիքների տարածում» ծրագիրը։

 Ալավերդի համայնքի հետ ընդհանուր աղբավայրի ձևավորում և շահագործում։


 Հնարավոր այլ ծրագրեր ու միջոցառումներ:

 

2016-20թթ. ընթացքում կշարունակվեն համայնքի և ՀՀ Լոռու մարզում 

գործունեություն ծավալող՝ միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, 

ՔՀՄՀ-ի սուբյեկտների, այլ կազմակերպությունների և անհատների համագործակցության 

շրջանակներում նախատեսվող ներդրումային, դրամաշնորհային, տեխնիկական 

աջակցության, բարեգործական ծրագրերը և միջոցառումները: Մասնավորապես, 

նախատեսվում է շարունակել համայնքի սերտ համագործակցությունը «Հայաստանի 

մանուկների հիմնադրամ» բարեգործական կազմակերպության, «Վորլդ Վիժն - Հայաստան» 

կազմակերպության Ալավերդու ՏԶԾ-ի, Ալավերդու «Համայնքային համախմբման և 

աջակցության կենտրոն» ՀԿ-ի, «Դիակոնիա» բարեգործական հիմնադրամի, «Թումանյան 

Աշխարհ» զբոսաշրջային միջհամայնքային գրասենյակի հետ՝ նախադպրոցական և 
 

դպրոցական կրթության, առողջապահության, երեխաների սոցիալական 

պաշտպանության, մշակույթի և սպորտի, տեղական ժողովրդավարության և 

մասնակցության, զբոսաշրջության, մարդու իրավունքների, համայնքային զարգացման և 

այլ ոլորտներում: 
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4. ՀԱՄԱՅՆՔԻՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԵՎԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

 

Վերլուծելով համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերի՝ նախկին համայնքների 

2014-15թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները (աղյուսակ 3), տեսնում ենք, որ նախկին 

համայնքների 2014թ. բյուջեների փաստացի կատարողական ընդհանուր մուտքերը՝ 

95,344.7հազ. դրամ, 2015թ.-ին աճել են մոտ 25.2 %-ով և կազմել 119,443.2հազ. դրամ: Դա 

հիմնականում պայմանավորված է եղել երեք հանգամանքներով՝ 
 

1) 2015թ.-ին նախկին համայնքները ստացել են ընթացիկ արտաքին պաշտոնական 
դրամաշնորհներ՝ 82,998.1 հազ. դրամ, իսկ 2014թ.-ին այդ նույն ուղղությամբ՝ ընդամենը 
72,026.2 հազ. դրամ, 
 

2)2015թ.-ին ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհները կազմել են՝ 9,869.7հազ. 
դրամ, 2014թ.-ին այդ նույն ուղղությամբ՝ դրամաշնորհներ չեն եղել, 
 

3)2015թ.-ին կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհները կազմել են՝5,155.8հազ.  

դրամ, իսկ 2014թ.-ին այդ նույն ուղղությամբ՝ ընդամենը 310.2 հազ. դրամ: 
 

Դրա հետ մեկտեղ, պետք է նկատել նաև այն, որ նախկին համայնքների սեփական 

փաստացի եկամուտները 2014թ.-ին կազմել են ընդամենը 23,318.5 հազ. դրամ, այնինչ 

2015թ.-ին՝ ընդամենը 21,504.8 հազ. դրամ, կամ նվազել են 7.8 %-ով, իսկ 

պետականբյուջեիցֆինանսականհամահարթեցմանսկզբունքովտրամադրվողդոտացիաներ  

ը 2014թ.-ին կազմել են 70,649.8 հազ. դրամ, 2015թ.-ին՝ 77,035.4 հազ. դրամ, կամ աճել են 

9.03%-ով: 
 

Վերլուծելով համայնքի կազմի մեջ մտնող նախկին համայնքների տարեկան, օրինակ՝ 

2015թ., բյուջեի փաստացի մուտքերի ուղղությունների տեսակարար կշիռներն ընդհանուր 

մուտքերի մեջ, տեսնում ենք, որ սեփական մուտքերի (հարկեր և տուրքեր, այլ 

եկամուտներ) տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի մեջ կազմել է ընդամենը 18.0%, 
 

իսկ պաշտոնական դրամաշնորհների 

(պետականբյուջեիցֆինանսականհամահարթեցմանսկզբունքովտրամադրվողդոտացիանե 

ր, պետականբյուջեիցտրամադրվողնպատակայինհատկացումներ (սուբվենցիաներ)) 

տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի մեջ կազմել է 82.0%: Սա նշանակում է, որ 

համայնքի կազմի մեջ մտնող նախկին համայնքների բյուջեների մուտքերի ճնշող 
 

մեծամասնությունը ստացվել են ՀՀ 
պետականբյուջեիցֆինանսականհամահարթեցմանսկզբունքովտրամադրվողդոտացիաներ 
 

ի ուղղությամբ, այսինքն նախկին համայնքների ֆինանսական անկախության 
(ինքնուրույնության) աստիճանն անչափ ցածր է եղել և նրանք մեծ կախվածության մեջ են 

գտնվել ՀՀ պետական բյուջեից: 
 

Կատարելով համայնքի 2016-2020թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումները՝ 
պետք է հաշվի առնել երեք հանգամանք՝ 
 

1)Համայնքիբյուջեիմուտքերիկանխատեսմանհամարորպեսելակետայինտվյալներենը 
 

նդունվելնախկին 7 համայնքների 2014-15թթ. 

բյուջեներիմուտքերիփաստացիգանձմանցուցանիշները՝յուրաքանչյուրտարինախատեսելո 
վորոշակիաճ: 
 

Մուտքերիաճընախատեսվելէ՝հիմքընդունելովհամայնքիհետագազարգացմանհետկապվա 
ծպատկերացումներնուակնկալիքները, 
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նործառայություններիմատուցմանանհրաժեշտությունը 
ևդրանցդիմացվճարներիգանձմանհնարավորություններըևայլն: 

 

2)ՀՀ  

պետականբյուջեիցֆինանսականհամահարթեցմանսկզբունքովտրամադրվողդոտացիաներ 

իգումարներըկանխատեսելուհամար,որպես 2016թ. ցուցանիշհիմքէընդունվել 2016թ. 
 

նախկին 7 համայնքներիհամարՀՀ պետական բյուջեում 

նախատեսվածդոտացիաներիգումարներիհանրագումարը: 
Հաջորդտարիներիցուցանիշներըկանխատեսելուհամարհամապատասխանաբարնախորդ  

տարվացուցանիշնավելացվելէ3.7 %-ով (2015թ. համեմատ 2016թ.  

բոլորհամայնքներինտրամադրվողդոտացիաներիընդհանուրգումարիաճիտեմպը): 
 

3)Պետականբյուջեիցնպատակայինհատկացումներիկանխատեսմանհամարհաշվիէա 
ռնվելայնհանգամանքը, որներհամայնքային (միջբնակավայրային) ճանապարհները,  

որոնքնախկինումհամարվումէինմիջհամայնքային, անհրաժեշտէպահպանել և  

սպասարկել: 

ԱյդճանապարհներիպահպանությանհամարնախկինումգումարներենհատկացվելՀՀ  

պետականբյուջեիմիջոցներիհաշվին: Դրանցներհամայնքային (միջբնակավայրային)  

դառնալուցհետո,անհրաժեշտէ,նպատակայինհատկացումներիտեսքով,այդգումարներըՀՀ 

պետական բյուջեից փոխացնելհամայնքիբյուջե: 
 

Աղյուսակ3. Համայնքի2014-2015թ.թ. բյուջեներիմուտքերիցուցանիշներըև2016-2020թթ.  
բյուջեներիմուտքերիկանխատեսումը  

հազարդրամ 

 

Հ/հ Մուտքերիանվանումը 2014թ. 2015թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ. 
 

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

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

          
 

 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆՄՈՒՏՔ         
 

 ԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ 98332.1 129689.1 122636.7 110594.2 120022,0 124082.2 128413.1 132199.7 
 

 (I+II+III)*         
 

I. ԸՆԴԱՄԵՆԸԵԿԱՄՈՒՏՆ 95344.7 121675.1 119443.2 108270.4 115094.6 118961.6 123411.9 127146.8 
 

 ԵՐ (1+2+3)*         
 

1. ՀԱՐԿԵՐԵՎՏՈՒՐՔԵՐ 17517.1 18545.2 17588.7 18465.1 19720.0 19940.0 20110.0 20230.0 
 

1.1 Գույքայինհարկերանշա 
11387.2 11133.5 10715.5 10864.4 11560.0 11670.0 11780.0 11830.0  

 

րժգույքից 
 

         
 

 Գույքահարկշենքերիևշի 
450.4 400.9 436.7 446.9 460.0 470.0 480.0 480.0  

 

նություններիհամար 
 

         
 

 Հողիհարկ 10936.8 10732.6 10278.8 10417.5 11100.0 11200.0 11300.0 11350.0 
 

1.2 Գույքայինհարկերայլգույ 5488.4 6742.7 6264.8 6951.7 7500.0 7600.0 7650.0 7700.0 
 

 քից         
 

 Գույքահարկփոխադրա 
5488.4 6742.7 6264.8 6951.7 7500.0 7600.0 7650.0 7700.0  

 

միջոցներիհամար 
 

         
 

1.3 Ապրանքներիօգտագործ         
 

 մանկամգործունեության 
641.5 669.0 608.6 649.0 660.0 670.0 680.0 700.0  

 

իրականացմանթույլտվո 
 

         
 

 ւթյանվճարներ         
 

 Տեղականտուրքեր 641.5 669.0 608.6 649.0 660.0 670.0 680.0 700.0 
 

1.4 Ապրանքներիմատակար         
 

 արումիցևծառայությունն         
 

 երիմատուցումիցայլպա         
 

 րտադիրվճարներ         
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 Պետականտուրքեր         
 

1.5 Այլհարկայինեկամուտնե         
 

 ր         
 

 Այլհարկերիցևպարտադ         
 

 իրվճարներիցկատարվո         
 

 ղմասհանումներ         
 

 Հողիհարկիևգույքահար         
 

 կիգծովհամայնքիբյուջե         
 

 վճարումներիբնագավա         
 

 ռումբացահայտվածհար         
 

 կայինօրենսդրությանխ         
 

 ախտումներիհամարհա         
 

 րկատուներիցգանձվող         
 

 տույժերևտուգանքներ,         
 

 որոնքչենհաշվարկվում         
 

 այդհարկերիգումարներ         
 

 ինկատմամբ         
 

2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆԴՐԱՄԱ 72026.2 88159.1 82998.1 83959.5 87010.6 90174.6 93451.9 96846.8 
 

 ՇՆՈՐՀՆԵՐ         
 

2.1 Ընթացիկարտաքինպաշ         
 

 տոնականդրամաշնորհն         
 

 եր         
 

2.2 Կապիտալարտաքինպա         
 

 շտոնականդրամաշնորհ         
 

 ներ         
 

2.3 Ընթացիկներքինպաշտո 
72026.2 86794.1 81633.1 82259.5 85310.6 88474.6 91751.9 95146.8  

 

նականդրամաշնորհներ 
 

         
 

ա) Պետականբյուջեիցֆինա         
 

 նսականհամահարթեցմ 

70649.8 77035.4 77035.4 79855.9 82810.6 85874.6 89051.9 92346.8 
 

 անսկզբունքովտրամադր 
 

 վողդոտացիաներ         
 

բ) Պետականբյուջեիցտրամ 

1072.8 9558.7 4597.7 2403.6 2500,0 2600.0 2700.0 2800,0 
 

 ադրվողայլդոտացիաներ 
 

գ) Պետականբյուջեիցտրա         
 

 մադրվողնպատակային 
303.6 

       
 

 

հատկացումներ 
       

 

         
 

 (սուբվենցիաներ)         
 

դ) ՀՀայլհամայնքներիբյուջ         
 

 եներիցընթացիկծախսե         
 

 րիֆինանսավորմաննպ         
 

 ատակովստացվողպաշ         
 

 տոնականդրամաշնորհ         
 

 ներ         
 

2.4 Կապիտալներքինպաշտ         
 

 ոնականդրամաշնորհնե  1365.0 1365.0 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0 
 

 ր         
 

ա) Պետականբյուջեիցկապ         
 

 իտալծախսերիֆինանս         
 

 ավորմաննպատակային  1365.0 1365.0 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0 
 

 հատկացումներ         
 

 (սուբվենցիաներ)         
 

բ) ՀՀայլհամայնքներիցկա         
 

 պիտալծախսերիֆինան         
 

 սավորմաննպատակովս         
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 տացվողպաշտոնականդ         
 

 րամաշնորհներ         
 

          
 

3. ԱՅԼԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ* 5801.3 14970.8 18856.3 5845.8 8364.0 8847.0 9850.0 10070.0 
 

3.1 Տոկոսներ         
 

3.2 Շահաբաժիններ         
 

3.3 Գույքիվարձակալություն 5431.3 4415.8 3820.8 4665.8 6625.0 7055.0 8055.0 8275.0 
 

 իցեկամուտներ         
 

 Համայնքիսեփականությ         
 

 ունհամարվողհողերիվ 
5376.3 4329.8 3782.3 4579.8 6570.0 7000.0 8000.0 8215.0  

 

արձակալությանվարձա 
 

         
 

 վճարներ         
 

 Համայնքիվարչականտ         
 

 արածքումգտնվողպետ         
 

 ականսեփականություն         
 

 համարվողհողերիվարձ         
 

 ակալությանվարձավճա         
 

 րներ         
 

 Համայնքիվարչականտ         
 

 արածքումգտնվողպետո         
 

 ւթյանևհամայնքիսեփակ         
 

 անությանըպատկանողհ         
 

 ողամասերիկառուցապ         
 

 ատմանիրավունքիդիմա         
 

 ցգանձվողվարձավճարն         
 

 եր         
 

 Այլգույքիվարձակալությ 
54.8 86.0 38.5 86.0 55.0 55.0 55.0 60.0  

 

ունիցմուտքեր 
 

         
 

3.4 Համայնքիբյուջեիեկամու         
 

 տներապրանքներիմատ         
 

 ակարարումիցևծառայու 32.0    150.0 200.0 200.0 200.0 
 

 թյուններիմատուցումից,         
 

 այդթվում         
 

 ՊետությանկողմիցՏԻՄ-         
 

 երինպատվիրակվածլի         
 

 ազորություններիիրակ         
 

 անացմանծախսերիֆին     150.0 200.0 200.0 200.0 
 

 անսավորմանհամարպե         
 

 տականբյուջեիցստացվո         
 

 ղմիջոցներ         
 

3.5 Վարչականգանձումներ 27.9    19.0 22.0 25.0 25.0 
 

 Տեղականվճարներ 16.0    19.0 22.0 25.0 25.0 
 

 Համայնքիվարչականտ         
 

 արածքումինքնակամկա         
 

 ռուցվածշենքերի, 
11.9 

       
 

 

շինություններիօրինակ 
       

 

         
 

 անացմանհամարվճարն         
 

 եր         
 

 Օրենքովսահմանվածդե         
 

 պքերումհամայնքայինհ         
 

 իմնարկներիկողմիցառ         
 

 անցտեղականտուրքիգ         
 

 անձմանմատուցվողծառ         
 

 այություններիկամկատ         
 

 արվողգործողություննե         
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 րիդիմացստացվող         
 

 (գանձվող) վճարներ         
 

3.6 Մուտքերտույժերից,  
10.0 10.0 

     
 

 

տուգանքներից 
      

 

         
 

 Վարչականիրավախախ         
 

 տումներիհամարՏԻՄ-         
 

 երիկողմիցպատասխան  10.0 10.0      
 

 ատվությանմիջոցներիկ         
 

 իրառումիցեկամուտներ         
 

 Մուտքերհամայնքիբյուջ         
 

 եինկատմամբստանձնա         
 

 ծպայմանագրայինպար         
 

 տավորություններիչկա         
 

 տարմանդիմացգանձվո         
 

 ղտույժերից         
 

3.7 Ընթացիկոչպաշտոնակա         
 

 նդրամաշնորհներ         
 

3.8 Կապիտալոչպաշտոնակ 
0.0 10400.0 9869.7 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0  

 

անդրամաշնորհներ 
 

         
 

3.9 Այլեկամուտներ* 761.2 553.4 5516.5 1110.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 
 

 Համայնքիգույքինպատճ         
 

 առածվնասներիփոխհա         
 

 տուցումիցմուտքեր         
 

 Վարչականբյուջեիպահ         
 

 ուստայինֆոնդիցֆոնդա 
451.0 408.4 360.7 5364.3 5250.0 5250.0 5250.0 5250.0  

 

յինբյուջեկատարվողհա 
 

         
 

 տկացումներիցմուտքեր         
 

 Օրենքովևիրավականայ         
 

 լակտերովսահմանված`         
 

 համայնքիբյուջեիմուտք 761.2 553.4 5516.5 1110.0 1500.0 
1500.0 1500.0 1500.0  

 
ագրմանենթակաայլեկա 

     
 

         
 

 մուտներ         
 

II. ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻ         
 

 ՎՆԵՐԻԻՐԱՑՈՒՄԻՑՄՈ 163.4 6185.5 2185.7 399.4 2727.4 2720.6 2501.2 2452.9 
 

 ՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)         
 

1. Հիմնականմիջոցներիիր 
263.4 5834.0 1834.0 0.0 874.2 1070.6 851.2 802.8  

 

ացումիցմուտքեր 
 

         
 

 Անշարժգույքիիրացումի 
156.3 0.0 1834.0 0.0 874.2 1070.6 851.2 802.8  

 

ցմուտքեր 
 

         
 

 Շարժականգույքիիրացո         
 

 ւմիցմուտքեր         
 

 Այլհիմնականմիջոցներ  
5834.0 

      
 

 

իիրացումիցմուտքեր 
       

 

         
 

2. Պաշարներիիրացումիցմ         
 

 ուտքեր         
 

3. Բարձրարժեքակտիվներ         
 

 իիրացումիցմուտքեր         
 

4. Չարտադրվածակտիվնե 
107.0 351.5 351.7 399.4 1853.2 1650.0 1650.0 1650.0  

 

րիիրացումիցմուտքեր 
 

         
 

 Հողիիրացումիցմուտքեր 107.0 351.5 351.7 399.4 1853.2 1650.0 1650.0 1650.0 
 

 Ոչնյութականչարտադր         
 

 վածակտիվներիիրացու         
 

 միցմուտքեր         
 

III. ՀԱՄԱՅՆՔԻԲՅՈՒՋԵԻՀԱ 2724.1 3193.5 3193.5 1924.4 2200.0 2400.0 2500.0 2600.0 
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 ՎԵԼՈՒՐԴԻՕԳՏԱԳՈՐԾ         
 

 ՄԱՆՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵ         
 

 ՐԸԿԱՄՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ         
 

 (ԴԵՖԻՑԻՏԻ)         
 

 ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆԱՂ         
 

 ԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)         
 

Ա. ՆԵՐՔԻՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
2724.1 3193.5 3193.5 1924.4 2200.0 2400.0 2500.0 2600.0  

 

(1+2) 
 

         
 

1. ՓՈԽԱՌՈՒՄԻՋՈՑՆԵՐ         
 

1.1 Արժեթղթեր         
 

 -         
 

 թողարկումիցևտեղաբա         
 

 շխումիցմուտքեր         
 

 -         
 

 հիմնականգումարիմար         
 

 ում         
 

1.2 Վարկեր         
 

 -վարկերիստացում         
 

 -         
 

 ստացվածվարկերիհիմն         
 

 ականգումարիմարում         
 

1.3 Փոխատվություններ         
 

 -         
 

 բյուջետայինփոխատվու         
 

 թյուններիստացում         
 

 -         
 

 ստացվածփոխատվությ         
 

 ուններիգումարիմարում         
 

2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎ 
2724.1 3193.5 3193.5 1924.4 2200.0 2400.0 2500.0 2600.0  

 

ՆԵՐ 
 

         
 

2.1 Բաժնետոմսերևկապիտ         
 

 ալումայլմասնակցությու         
 

 ն         
 

 -         
 

 համայնքայինսեփական         
 

 ությանբաժնետոմսերիև         
 

 կապիտալումհամայնքի         
 

 մասնակցությանիրացու         
 

 միցմուտքեր         
 

 -         
 

 իրավաբանականանձա         
 

 նցկանոնադրականկապ         
 

 իտալումպետականմաս         
 

 նակցության,         
 

 պետականսեփականութ         
 

 յունհանդիսացողանշար         
 

 ժգույքի         
 

 (բացառությամբհողերի),         
 

 այդթվում`         
 

 անավարտշինարարությ         
 

 անօբյեկտներիմասնավո         
 

 րեցումիցառաջացածմիջ         
 

 ոցներիցհամայնքիբյուջե         
 

 մասհանումիցմուտքեր         
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 -         

 բաժնետոմսերևկապիտ         

 ալումայլմասնակցությո         

 ւնձեռքբերում         

2.2 Փոխատվություններ         

 -         

 նախկինումտրամադրվ         

 ածփոխատվություններ         

 իդիմացստացվողմարու         

 մներիցմուտքեր         

 -         

 փոխատվություններիտ         

 րամադրում         

2.3 Համայնքիբյուջեիմիջոցն         

 երիտարեսկզբիազատմն 2724.1 3193.5 3193.5 1924.4 2200.0 2400.0 2500.0 2600.0 

 ացորդը         

2.4 Համայնքիբյուջեիֆոնդայ         

 ինմասիժամանակավոր         

 ազատմիջոցներիտրամ         

 ադրումվարչականմաս         

2.5 Համայնքիբյուջեիֆոնդայ         

 ինմասիժամանակավոր         

 ազատմիջոցներիցվարչ         

 ականմաստրամադրված         

 միջոցներիվերադարձֆո         

 նդայինմաս         

2.6 Համայնքիբյուջեիհաշվու         

 մմիջոցներիմնացորդներ         

 ըհաշվետուժամանակահ         

 ատվածում         

 որից`         

 ծախսերիֆինանսավորմ         

 անըչուղղվածհամայնքի         

 բյուջեիմիջոցներիտարե         

 սկզբիազատմնացորդիգ         

 ումարը          
Բ. ԱՐՏԱՔԻՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵ 

Ր  
1. ՓՈԽԱՌՈՒՄԻՋՈՑՆԵՐ  
1.1 Արժեթղթեր  

-  
թողարկումիցևտեղաբա  
շխումիցմուտքեր  
-  
հիմնականգումարիմար 

ում  
1.2 Վարկեր  

-վարկերիստացում  
-  
ստացվածվարկերիհիմն 

ականգումարիմարում  
1.3 Փոխատվություններ  

-  
փոխատվություններիս  
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տացում  
- 

ստացվածփոխատվությ  
ուններիգումարիմարում   
*)Վարչականբյուջեիպահուստայինֆոնդիցֆոնդայինբյուջեհատկացվողգումարըչիմտնումբյուջետայինը 
նդհանուրեկամուտներիմեջ 

 

Անհրաժեշտ է նկատել, որ համայնքի գալիք 5 տարիների բյուջեներումոչ 

ֆինանսական ակտիվների (հող, գույք) իրացման գծով նախատեսվել են ընդամենը՝ 

10,801.5հազ. դրամի մուտքեր, իսկ փոխառու միջոցներից (փոխատվություն, վարկ) 

մուտքեր չեն նախատեսվել: Սա նշանակում է, որ համայնքն իր ֆոնդային բյուջեում կարող 
 

է նախատեսել կապիտալ ծախսեր ու ծրագրեր՝ հիմնականում համայնքի 
վարչականբյուջեիպահուստայինֆոնդից փոխանցելով համայնքիֆոնդայինբյուջե: 
 

Համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի աշխատողների (28 միավոր) 2016 թվականի 

միայն աշխատավարձի տարեկան ֆոնդը նախատեսվել է 49300.0 հազ. դրամ (այս գումարի 

մեջ ներառվել է նաև համայնքի կազմի մեջ մտած բնակավայրերի նախկին 

համայնքապետարանների աշխատակազմերի աշխատանքից ազատված աշխատողների 

վերջնահաշվարկի վճարումները), իսկ աշխատակազմի պահպանման մյուս ընդհանուր 

ծախսերը՝ 8795.0 հազ. դրամ: 
 

Համայնքի 5 ՀՈԱԿ-ներիաշխատակիցների2016 թվականի միայն աշխատավարձի 

տարեկան ֆոնդը նախատեսվել է 27904.0 հազ. դրամ, իսկ դրանց պահպանման մյուս 
ընդհանուր ծախսերը՝ 6009.5 հազ. դրամ: 
 

Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել, որ՝ 
 

- 2016 թվականինՀՏԶՀ-ի հետ համագործակցությամբ իրականացվելու է «Համայնքի 

ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման և սպասարկման, աղբահանության 

ծառայությունների ստեղծում, ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի 

համակարգի ձևավորում, դպրոցականների ու երիտասարդության շրջանում 

բնապահպանական և ագրոբիզնեսի կառավարման գիտելիքների տարածում» 

ծրագիրը,որի շնորհիվ զգալիորեն ավելանալու են «Թումանյան համայնքի կոմունալ 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի ֆինանսավորման ծավալները, 
 
- 2017-2020թթ. ընթացքում համայնքի ՏԻՄ-երը նախատեսում են համայնքի ղեկավարի, 

աշխատակազմի և ՀՈԱԿ-ներիաշխատակիցների աշխատավարձերի և պահպանման 

այլ ծախսերի բարձրացում՝ տարեկան 5%-ի չափով, 
 
- 2017 թվականի կեսից Մարց բնակավայրում գործելու է նաև մանկապարտեզը: 
 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ համայնքի 2016-20թթ. տարեկան բյուջեներից (տե՛ս 

աղյուսակ 3) հնարավորություն կլինի կատարելու մոտ 13.0 մլն-ից մինչև 20.0 մլն դրամի 

ծախսեր կապիտալ աշխատանքներ կատարելու համար, եթե, իհարկե, պայմանականորեն 

ընդունենք, որ տվյալ տարվա վարչական բյուջեում, բացի համայնքի աշխատակազմի և 

ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսերից, գործառական դասակարգման այլ ուղղություններով 

ընթացիկ ծախսեր չեն նախատեսվելու և չեն իրականացվելու: Իսկ եթե տվյալ տարվա 

վարչական բյուջեում նախատեսվեն և իրականացվեն այլ ընթացիկ ծախսեր ևս, ապա, 

բնականաբար, ֆոնդային բյուջեում կապիտալ ծախսերի և ծրագրերի համար նախատեսվող 

միջոցները կպակասենհամապատասխան չափով: 
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Այսպիսով, համայնքի տվյալ տարվա ֆոնդային բյուջեում կապիտալ ծախսերի չափն 

ուղղակիորեն կախված կլինի նրանից, թե որքան կկազմեն ընթացիկ ծախսերի ընդհանուր 

գումարըհամայնքի այդ տարվա վարչական բյուջեում և որքան գումար կմնա ֆոնդային 

բյուջեում կապիտալ ծախսեր կատարելու համար: 
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5. ՀԱՄԱՅՆՔԻՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ 
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ 

 

ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 

 

 

Ելնելովհամայնքիիրավիճակիվերլուծությանևգնահատմանարդյունքներից, 

համայնքումներկայումարձանագրվածհիմնախնդիրներից, համայնքիզարգացման՝ՏԻՄ-

երիկողմիցընտրվածռազմավարությունից,առաջիկահինգտարիներիհամարսահմանվածհի 

մնականնպատակներիցև ԲԱԽ-երի,ՀՈԱԿ-ներիկողմից արված առաջարկություններից, 

համայնքի ղեկավարին կից գործող ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծովԽՄ-

իկողմիցքննարկվելևորոշվելէառաջարկվողծրագրերիցանկը 

(աղյուսակ4)՝ներառելուհամայնքի 2016-2020թթ. ՀԶՀԾ-ում: 
 

Աղյուսակ 4. Համայնքի 2016-20թթ. ՀԶՀԾ-ումներառելուհամարառաջարկվողծրագրերիցանկը 
 

Հ/ Ծրագրիանվանումը Ծրագիրն Ծրագրիմոտավո 

հ  առաջարկո րարժեքը, 

  ղը ֆինանսավորմա 

   ն աղբյուրը, 

   հազ. դրամ 

1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում, հանրայինորակյալ ԲԱԽ-եր Համայնքի բյուջե՝ 

 ծառայություններիմատուցում  2016թ. – 

   58,095 

   .0 

   2017թ 

   . - 

   50,008 

   .7 

   2018թ.– 

   52,509.1 

   2019թ 

   .– 55,139.5 

   2020թ 

   .–57,906.5 

   Ընդամենը՝ 

   273,658.8 

2. Համայնքապետարանիինստիտուցիոնալկարողություններիզարգացու ԲԱԽ-եր  

 մ  Համա 

   յնքի 

   բյուջե 

   ՝ 

   2016թ. 

   – 

   1,891. 

   7 

   2017թ 

   . - 

   2,000. 

   0 
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   2018թ.– 

   2,100.0 

   2019թ 

   .–2,200.0 

   2020թ 

   .–2,300.0 

   Ընդամենը՝ 

   10,491.7 

3. Համայնքում(Թումանյան, Լորուտ, Քարինջ, 2018թ.-ից՝ Մարց) Թումանյան Համայնքիբյուջե՝ 

 նախադպրոցական կրթությանապահովումևընդլայնում ի, Լորուտի,  

  ՔարինջիՆ 2016թ. – 15,975.0 

  ՈՒՀ ՀՈԱԿ-  

  ներ, 2017թ. – 19,755.8 

  Թումանյան  

  ի, Լորուտի, 2018թ. – 27,358.5 

  Քարինջի,  

  ՄարցիԲԱԽ 2019թ. – 28,726.6 

  -եր  

   2020թ. – 

   30,162.6 

   Ընդամենը՝ 

   121,978.5 

   ՀՈԱԿ-ների 

   բյուջեներ՝ 

   2016թ. – 

   1,87 

   5.0 

   2017թ.– 2,125.0 

   2018թ.– 2,625.0 

   201 

   9թ.– 

   2,62 

   5.0 

   202 

   0թ. 

   - 

   2,62 

   5.0 

   Ընդամենը՝11,875.0 

   Ընդհանուրը՝133,8 

   53.5 

4. Համայնքումարտադպրոցականդաստիարակությանծառայության  Համայնքիբյուջե՝ 

 մատուցում «Թումանյա  

  ն քաղաքի 2016թ. – 5,860.0 

  մանկական  

  արվեստի 2017թ. – 5,943.0 

  դպրոց»  

  ՀՈԱԿ, 2018թ. – 6,240.2 

  Թումանյան 2019թ. – 6,552.2 

  ի ԲԱԽ 2020թ. – 6,879.7 

   Ընդամենը՝ 
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   31,475.1 

   ՀՈԱԿ- ի բյուջե՝ 

   450.0 (տարեկան) 

   Ընդամենը՝2,250.0 

   Ընդհանուրը՝33,72 

   5.1 

5. Համայնքիբոլորբնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական «Թումանյա Համայնքիբյուջե՝ 

 մաքրման ծառայությունների մատուցում ն համայնքի  

  կոմունալ 201 

  տնտեսությ 6թ. 

  ուն» ՀՈԱԿ, – 

  ԲԱԽ-եր 6,58 

   0.0 

   2017թ. –15,000.0 

   201 

   8թ. 

   – 

   15,7 

   50.0 

   201 

   9թ. 

   – 

   16,5 

   37.5 

   2020թ. -17,364.4 

   Ընդամենը՝ 

   71,231 

   .9 

   ՀՈԱԿ- ի բյուջե՝ 

   2016թ. – 1,500.0 

   2017թ. – 15,062.0 

   2018 

   թ. – 

   15,50 

   0.0 

   2019 

   թ. – 

   16,00 

   0.0 

   2020թ. –16,500.0 

   Ընդամենը՝ 

   64,562.0 

   Ընդհանուրը՝ 

   135,793.9 

6. Համայնքայինենթակայությանճանապարհներիսպասարկմանև ԲԱԽ-եր Համայնքիբյուջե՝ 

 շահագործմանենթակառուցվածքիստեղծում  2016թ. 

   –5,288.5 

   ԱՄՆՄԶԳ (ՀՏԶՀ)– 

   83,695.3 

   Ընդամենը՝ 

   88,983.8 

7. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ԲԱԽ-եր Համայնքիբյուջե՝ 
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 ծառայություններիենթակառուցվածքիստեղծում  2016թ. 

   –900.0 

   ԱՄՆ ՄԶԳ (ՀՏԶՀ)– 

   29,100.0 

   Ընդամենը՝ 

   30,000.0 

8. Համայնքային հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքների ԲԱԽ-եր Համայնքիբյուջե՝ 

 ստեղծում, կանգառ-շուկայի կառուցում  2016թ. 

   –1392.8 

   ԱՄՆ ՄԶԳ (ՀՏԶՀ)- 

   45,033.3 

   Ընդամենը՝46,426.1 

9. Համայնքիգյուղականբոլորբնակավայրերիջրամատակարարմաններքի Աթանի, Համայնքիբյուջե՝ 

 ն համակարգերինորոգում Ահնիձորի. 2016թ. – 126.8 

  Լորուտի, 2017թ. – 2,100.0 

  Մարցի,  

  Շամուտի, 2018թ. – 1,500.0 

  ՔարինջիԲ  

  ԱԽ-եր 2019թ. – 1,500.0 

   2020թ. – 1,500.0 

   Ընդամենը՝6,726.8 

1 Նվիրատվություններշահույթչհետապնդողկազմակերպություններին ՀԶՀԾ-ի և Համայնքիբյուջե՝ 

0.  բյուջեի 160.0(տարեկան) 

  գծով ԽՄ Ընդամենը՝ 800.0 

1 Աջակցություն սոցիալապեսանապահովընտանիքներին ԲԱԽ-եր Համայնքիբյուջե՝ 

1.   2016թ. -1,770.0 

   2017-20թթ. – 

   2000.0 (տարեկան) 

   Ընդամենը՝9,770.0 

1 Լորուտիև Ահնիձորի հանդիսություններիսրահներիվերանորոգում, Լորուտի և Համայնքիբյուջե՝ 

2. կոմունալ համակարգերիանցկացում ԱհնիձորիԲ Լորուտ՝ 2017թ. - 

  ԱԽ-եր 600.0 

   Ահնիձոր՝ 2019թ. – 

   1,800.0 

   Ընդամենը՝ 2,400.0 

1 Քարինջում գազամատակարարման ներբնակավայրային համակարգի Քարինջի և 2019թ. պետբյուջե, 

3. անցկացում, Մարցի գազամատակարարման ներբնակավայրային Մարցի «Գազպրոմ 

 համակարգի ընդլայնում ԲԱԽ-եր Արմենիա» ՓԲԸ ՝ 

   Քարինջ՝ 18,000.0 

   Մարց՝ 5,000.0 

   Ընդամենը՝ 

   23,000.0 

1 Թումանյանքաղաքիմիջնակարգդպրոցիշենքիհիմնանորոգում Թումանյան 2017թ.պետբյուջե 

4.  իԲԱԽ (հրատապծրագիր 

   )՝ 

   110,000.0 

1 «ԹումանյանքաղաքիՆՈՒՀ»ՀՈԱԿ-իշենքիվերանորոգում և ջեռուցում Թումանյան 2016թ. պետբյուջե՝ 

5.  ի ԲԱԽ 11,000.0 

1 Թումանյան քաղաքի 3-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի N 4 Թումանյան 2016թ. պետբյուջե՝ 

6. բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում ի ԲԱԽ 12,000.0 

1 Թումանյան քաղաքի և Թումանյան Համայնքի բյուջե՝ 

7. Մարցիփողոցներիարտաքինլուսավորությանհամակարգերիընդլայնու ի և Մարցի 2017-2020թթ.– 

 մ, հենասյուների ներկում ԲԱԽ-եր 550.0 (տարեկան) 

   Ընդամենը՝ 2,200.0 
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1 Աթանի 2-րդ փողոցի բարեկարգում, Աթանի և Համայնքիբյուջե՝ 
 

8. Թումանյանքաղաքիփողոցներիբարեկարգումևասֆալտապատում Թումանյան Աթան՝ 2016թ. – 
 

  իԲԱԽ-եր 250.0 
 

   Թումանյան՝ 2018- 
 

   2019թթ.- 
 

   1,300.0(տարեկան) 
 

   Ընդամենը՝2,850.0 
 

1 Թումանյան քաղաքի 2-րդփողոցի 8-րդշենքիտանիքիներկում Թումանյան Համայնքիբյուջե՝ 
 

9.  իԲԱԽ 2019թ.-900.0 
 

2 Թումանյան քաղաքի կամուրջների վերանորոգում Թումանյան Համայնքիբյուջե՝ 
 

0.  իԲԱԽ 2019թ.–2,400.0 
 

2 Թումանյան քաղաքի հրապարակի բարեկարգում և ջրավազանի Թումանյան  
 

1. վերանորոգում ի ԲԱԽ Համայնքիբյուջե՝ 
 

   2018թ.-800.0 
 

2 Թումանյան քաղաքի 2-րդև 3-րդթաղամասերում, համայնքի մյուս ԲԱԽ-եր Համայնքի 
 

2. բնակավայրերում խաղահրապարակներիկառուցում  բյուջե՝ 
 

   2019թ.-500.0 
 

   2020թ.-500.0 
 

   Դոնոր կազմ.-եր՝ 
 

   2019թ. - 4,000.0 
 

   2020թ. – 5,000.0 
 

   Ընդամենը՝ 
 

   10,000.0 
 

2 Թումանյան քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում Թումանյան Համայնքի 
 

3.  ի ԲԱԽ բյուջե՝ 
 

   2017թ.-960.0 
 

2 «Թումանյան քաղաքիառողջության կենտրոն»ՊՓԲԸ շենքի Թումանյան Դոնորկազմ.-եր՝ 
 

4. հիմնանորոգում ի ԲԱԽ 2020թ. - 2,800.0 
 

2 Ահնիձորիբուժկետիվերանորոգում ԱհնիձորիԲ 2017թ. պետբյուջե 
 

5.  ԱԽ (հրատապծրագիր 
 

   )՝ 
 

   4,000.0 
 

2 Մարցինախկինգյուղապետարանիշենքիկապիտալվերանորոգում,  2017թ. 
 

6. ջրամատակարարմանապահովում, գազաֆիկացում, գույքիձեռքբերում 
Մարցի 

պետբյուջե 
 

 
և բնակավայրային կենտրոնի ստեղծում (հրատապ  

 ԲԱԽ  

  
ծրագիր)՝12,000.0  

   
 

    
 

2 Մարցիվարչականներկայացուցչինստավայրի 2 սենյակների 
Մարցի 

Համայնքի 
 

7. վերանորոգում՝մանկապարտեզի բացման համար բյուջե՝  

ԲԱԽ  

  
2017թ.- 900.0  

   
 

2 Մարցիև Լորուտի գերեզմանատներիցանկապատերիվերանորոգում  Համայնքի 
 

8.   բյուջե՝ 
 

  Մարցիև Մարց՝ 2019թ.- 
 

  Լորուտի 500.0 
 

  ԲԱԽ-եր Լորուտ՝ 2020թ. – 
 

   500.0 
 

   Ընդամենը՝ 1,000.0 
 

2 Մարցի և Շամուտի դպրոցների համար լաբորատոր  Մարց՝ 2019թ. 
 

9. սարքավորումների և մարզագույքի ձեռքբերում  պետբյուջե` 
 

  Մարցի և 2,000.0 
 

  Շամուտի Շամուտ՝ 2020թ. 
 

  ԲԱԽ-եր համայնքի բյուջե՝ 
 

   300.0 
 

   Ընդամենը՝ 2,300.0 
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3 Մարցում կաթի մթերման և վերամշակման կետի ստեղծում 
Մարցի 

2019թ. -մասնավոր 
 

0. 
 

հատված՝  

 
ԲԱԽ  

  
13,500.0  

   
 

3 Շամուտի դպրոցի մարզադահլիճի նորոգում՝ այն նաև բնակավայրի 
Շամուտի 

 
 

1. հանդիսությունների սրահ օգտագործելու համար Համայնքի բյուջե՝  

ԲԱԽ  

  
2016թ.–2,467.0  

   
 

3 Աթանի նախկին մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում՝վարչական 
Աթանի 

2017թ. պետբյուջե 
 

2. ներկայացուցչի նստավայր, հանդիսությունների սրահ, (հրատապ  

ԲԱԽ  

 
բուժակմանկաբարձական կետ օգտագործելու համար ծրագիր)՝20,000.0  

  
 

3 Ահնիձորիցև Աթանիցարոտավայրեր տանող հանդամիջյան  Համայնքի բյուջե՝ 
 

3. ճանապարհների նորոգում 
Ահնիձորի և 

Ահնիձոր՝ 2016թ. – 
 

  
200.0  

  
Աթանի  

  Աթան՝ 2018թ.-  

  ԲԱԽ-եր  

  500.0  

   
 

   Ընդամենը՝ 700.0 
 

3 Աթանի դպրոց տանող ճանապարհի կամրջի կառուցում 
Աթանի 

 
 

4. 
 

2020թ.պետբյուջե՝  

 
ԲԱԽ  

  
15,000.0  

   
 

3 Աթանի դպրոցի մարզահրապարակի կառուցում, դպրոցի տանիքի  Համայնքիբյուջե՝ 
 

5. վերանորոգում 
Աթանի 

2018թ.-500.0, 
 

  
դպրոցիբյուջե՝2,00  

  
ԲԱԽ  

  0.0  

   
 

   Ընդամենը՝ 2,500.0 
 

3 Քարինջի բնակավայրայիննորկենտրոնիկառուցում   
 

6.   Համայնքի բյուջե՝ 
 

   2017թ. – 
 

  Քարինջի 1,000.0 
 

  ԲԱԽ Դոնոր կազմ.- 
 

   եր՝19,000.0 
 

   Ընդամենը՝ 
 

   20,000.0 
 

3 Քարինջիմիջնակարգդպրոցիշենքիընթացիկնորոգում, 
Քարինջի 

 
 

7. ներքինհարդարում, դուռ-պատուհանների, 2018թ.պետբյուջե՝  

ԲԱԽ  

 
սանհանգույցներիփոխարինումևջեռուցման համակարգի անցկացում 6,000.0  

  
 

3 Քարինջիվարչականներկայացուցչինստավայրիևմանկապարտեզիշեն  Համայնքիբյուջե՝ 
 

8. քիջեռուցմանհամակարգիանցկացում ՔարինջիԲ 2018թ.–2,500.0 
 

  ԱԽ 2019թ.–2,500.0 
 

   Ընդամենը՝ 5,000.0 
 

3 Մարցի խմելու ջրի արտաքին ջրագծերի վերանորոգում 
Մարցի 

Համայնքի 
 

9.  բյուջե՝  

 ԲԱԽ  

  
2016թ.-600.0  

   
 

4 Լորուտի դպրոցի ուսուցչի տան վերակառուցում մարզադահլիճի և   
 

0. խաղասենյակի  Համայնքի բյուջե՝ 
 

   2018-2019թթ.– 
 

   1,500.0 
 

  Լորուտի Պետբյուջե/Դոնոր 
 

  ԲԱԽ կազմ.-եր՝ 
 

   2018-2019թթ. - 
 

   13,500.0 
 

   Ընդամենը՝ 
 

   15,000.0 
 

4 ԹումանյանքաղաքիԿենտրոնական փողոցիփոսայիննորոգում 
Թումանյան 

 
 

1.  2016թ.պետբյուջե՝  

 իԲԱԽ  

  
400.0  

   
 

   56 
 



4 Քարինջիկենտրոնիցմինչևմիջբնակավայ- 
ՔարինջիԲ 

 
 

2. րայինճանապարհհատվածիվերանորոգում 2016թ.պետբյուջե՝  

ԱԽ  

  
1,300.0  

   
 

 

Առաջարկվողծրագրերիառաջնահերթություններըորոշելունպատակով, ՀԶՀԾ-ի և 
 

տարեկան բյուջեի կառավարման գծովԽՄ-
իկողմիցսահմանվելենծրագրերիգնահատմանհետևյալչափանիշները՝ 

 

 հանրության աջակցությունը,

 ուղղակի և անուղղակի շահառուների թիվ,

 հարատևություն (կենսունակություն),
 ազդեցություն սոցիալական խոցելի խմբերի վրա,աղքատության 

նվազեցում,
 հիմնական միջոցների (ենթակառուցվածքների) պահպանում:

 

Կիրառելովծրագրերիառաջնահերթություններիորոշմանմասնակցայինկառավարման 
մեթոդըևօգտագործելովծրագրերիգնահատմանսահմանվածչափանիշները՝ՀԶՔԾ- 

 

իևտարեկանբյուջեիկառավարմանգծովԽՄ-նիր նիստում քննարկել և 

որոշելէվերևումառաջարկվածհամայնքայինոլորտային 

ծրագրերիառաջնահերթությունները(աղյուսակ 5): 
 

Աղյուսակ5. Համայնքայինոլորտային ծրագրերիառաջնահերթություններիորոշումը 

 

  Ծրագրի  Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ)   
 

  մոտավոր  Ուղղակիևա Հարատևու Ազդեցությունս Հիմնական  Ծրագրի 
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը արժեքը Հանրության նուղղակիշ թյուն ոցիալականխո միջոցների Ընդամենը առաջնահերթու- 
 

  

(հազ. 

աջակցությ 

ահառուներ 
(կենսունա

կ 

ցելիխմբերիվր (ենթակառու 

(բալ) թյունը(տեղը) 
 

  ունը ա,աղքատությ ցվածքների)  

  

դրամ) իթիվ ություն) 
  

 

   աննվազեցում պահպանում   
 

        
 

 Համայնքի         
 

 աշխատակազմի         
 

1. 
պահպանում, 

273,658.8 X X X X X X 1  

հանրայինորակյալ  

         
 

 ծառայություններիմ         
 

 ատուցում         
 

 Համայնքապետարա         
 

2. 
նիինստիտուցիոնալ 

10,491.7 X X X X X X 2  

կարողություններիզ  

         
 

 արգացում         
 

 Համայնքում(Թումանյ         
 

 ան, Լորուտ, Քարինջ,         
 

3. 
Մարց) 

133,853.5 X X X X X X 3  

նախադպրոցական  

         
 

 կրթությանապահո-         
 

 վումևընդլայնում         
 

 Համայնքումարտադ         
 

 պրոցական         
 

4. դաստիարակության 33,725.1 X X X X X X 4 
 

 ծառայության         
 

 մատուցում         
 

 Համայնքիբոլորբնակ         
 

5. 
ավայրերում 

135,793.9 X X X X X X 5  

աղբահանության և  

         
 

 սանիտարական         
 

         57 
 



 մաքրման         
 

 ծառայությունների         
 

 մատուցում         
 

 Համայնքային         
 

 ենթակայության         
 

 ճանապարհների         
 

6. սպասարկման և 88,983.8 X X X X X X 6 
 

 շահագործմանենթակ         
 

 առուցվածքիստեղծու         
 

 մ         
 

 Համայնքում         
 

 աղբահանության և         
 

 սանիտարական         
 

7. մաքրման 30,000.0 X X X X X X 7 
 

 ծառայություններիե         
 

 նթակառուցվածքիս         
 

 տեղծում         
 

 Համայնքային         
 

 հասարակական         
 

 տրանսպորտի         
 

8. ենթակառուցվածքնե 46,426.1 X X X X X X 8 
 

 րի ստեղծում և         
 

 կանգառ-շուկայի         
 

 կառուցում         
 

 Համայնքի         
 

 գյուղականբոլորբնա         
 

9. 
կավայրերիջրամատ 

6,726.8 10 9 9 7 10 45 17  

ակարարման  

         
 

 համակարգերի         
 

 նորոգում         
 

 Նվիրատվություններ         
 

10. 
շահույթ չհետապնդող 160.0(տար 

X X X X X X 9  

կազմակերպությունն եկան)  

        
 

 երին         
 

 Աջակցություն         
 

11. 
սոցիալապեսանապ 

9,770.0 X X X X X X 10  

ահովընտանիքների  

         
 

 ն         
 

 Լորուտիև Ահնիձորի         
 

 հանդիսությունների         
 

12. 
սրահիվերանորո- 

2,400.0 10 9 7 4 10 40 25  

գում, կոմունալ  

         
 

 համակարգերիանցկ         
 

 ացում         
 

 Քարինջումգազամա         
 

 տակարարմաններբ         
 

 նակավայ-         
 

 րայինհամակարգիա         
 

13. 
նցկացում, 

23,000.0 8 9 6 7 9 39 27  

Մարցիգազամատա  

         
 

 կարարմաններբնակ         
 

 ավայ-         
 

 րայինհամակարգիը         
 

 նդլայնում         
 

14. Թումանյանքաղաքիմ 110,000.0 10 9 9 6 10 44 18 
 

58 



 իջնակարգդպրոցիշեն         
 

 քիհիմնանորոգում         
 

 «Թումանյանքաղաքի         
 

15. 
ՆՈՒՀ»ՀՈԱԿ- 

11,000.0 X X X X X X 11  

իշենքիվերանորոգում  

         
 

 և ջեռուցում         
 

 Թումանյան քաղաքի         
 

 3-րդ փողոցի 1-ին         
 

16. 
նրբանցքի N 4 

12,000.0 X X X X X X 12  

բազմաբնակարան  

         
 

 շենքի տանիքի         
 

 վերանորոգում         
 

 Թումանյան քաղաքի         
 

 և         
 

 Մարցիփողոցներիար         
 

17. տաքինլուսավորությ 2,200.0 8 9 9 0 9 35 32 
 

 անհամակարգերիընդ         
 

 լայնում, հենա-         
 

 սյուների ներկում         
 

 Աթանի 2-րդ փողոցի         
 

 բարեկարգում,         
 

18. 
Թումանյան 

2,850.0 7 6 7 0 9 29 40  

քաղաքիփողոցներիբ  

         
 

 արեկարգումևասֆա         
 

 լտապատում         
 

 Թումանյան քաղաքի         
 

19. 
2-րդփողոցի 8-րդ 

900.0 9 7 9 1 10 34 35  

շենքի  

         
 

 տանիքիներկում         
 

 Թումանյան քաղաքի         
 

20. կամուրջների 2,400.0 10 8 9 0 10 37 30 
 

 վերանորոգում         
 

 Թումանյան քաղաքի         
 

21. 
հրապարակիբարեկ 

800.0 9 9 8 2 10 38 28  

արգումևջրավազան  

         
 

 իվերանորոգում         
 

 Թումանյան քաղաքի         
 

 2-րդև 3-         
 

 րդթաղամասերում,         
 

22. համայնքի մյուս 10,000.0 8 9 9 5 9 40 26 
 

 բնակավայրերում         
 

 խաղահրապարակնե         
 

 րիկառուցում         
 

 Թումանյան քաղաքի         
 

23. մարզադաշտի 960.0 9 9 9 4 10 41 24 
 

 վերանորոգում         
 

 «Թումանյան         
 

 քաղաքիառողջության         
 

24. կենտ-րոն»ՊՓԲԸ 2,800.0 7 7 8 6 9 37 31 
 

 շենքի         
 

 հիմնանորոգում         
 

 Ահնիձորի         
 

25. բուժկետիվերանորո 4,000.0 9 10 9 6 10 44 19 
 

 գում         
 

         59 
 



 Մարցի նախկին         
 

 գյուղապետարանիշե         
 

 նքիկապիտալվերանո         
 

 րոգում,         
 

26. 
ջրամատակարարմա 

12,000.0 9 9 9 6 10 43 22  

ն ապահովում,  

         
 

 գազաֆիկացում,         
 

 գույքիձեռքբերում և         
 

 բնակավայրային         
 

 կենտրոնի ստեղծում         
 

 Մարցիվարչականներ         
 

 կայացուցչինստավայ         
 

27. 
րի 2 սեն-յակների 

900.0 10 9 8 7 10 44 20  

վերանորո-  

         
 

 գում՝մանկապարտեզ         
 

 ի բացման համար         
 

 Մարցիև Լորուտի         
 

28. 
գերեզմանատներից 

1,000.0 9 6 0 0 9 24 42  

անկապատերիվերա  

         
 

 նորոգում         
 

 Մարցի և Շամուտի         
 

 դպրոցների համար         
 

29. 
լաբորատոր 

2,300.0 8 7 6 0 8 29 39  

սարքավորումների և  

         
 

 մարզագույքի         
 

 ձեռքբերում         
 

 Մարցում կաթի մթեր-         
 

30. ման և վերամշակման 13,500.0 9 9 8 9 0 35 34 
 

 կետի ստեղծում         
 

 Շամուտի դպրոցի         
 

 մարզադահլիճի         
 

 նորոգում՝ այն նաև         
 

31. բնակավայրի հանդի- 2,467.0 X X X X X X 15 
 

 սությունների սրահ         
 

 օգտագործելու         
 

 համար         
 

 Աթանի նախկին         
 

 մանկապարտեզի         
 

 շենքի հիմնանորո-         
 

 գում՝վարչական         
 

 ներկայացուցչի         
 

32. նստավայր, 20,000.0 10 10 8 5 10 43 21 
 

 հանդիսությունների         
 

 սրահ,         
 

 բուժակմանկաբարձա         
 

 կան կետ օգտագոր-         
 

 ծելու համար         
 

 Ահնիձորից և         
 

 Աթանից արոտա-         
 

33. 
վայրեր տանող 

700.0 6 7 8 4 8 33 36  

հանդամիջյան  

         
 

 ճանապարհների         
 

 նորոգում         
 

34. 
Աթանի դպրոց տա- 

15,000.0 5 7 5 0 10 27 41  

նող ճանապարհի  

         
 

         60 
 



 կամրջի         
 

 վերակառուցում         
 

 Աթանի դպրոցի         
 

 մարզահրապարակի         
 

35. կառուցում, դպրոցի 2,500.0 8 7 7 0 9 31 38 
 

 տանիքի         
 

 վերանորոգում         
 

 Քարինջի բնակավայ-         
 

36. րայիննորկենտրոնիկ 20,000.0 10 10 8 4 10 42 23 
 

 առուցում         
 

 Քարինջիմիջնակարգ         
 

 դպրոցիշենքիընթացի         
 

 կնորոգում,         
 

 ներքինհարդարում,         
 

37. 
դուռ-պատուհաննե- 

6,000.0 9 7 9 0 10 35 33  

րի,  

         
 

 սանհանգույցներիփո         
 

 խարինումևջեռուցմա         
 

 ն համա-կարգի         
 

 անցկացում         
 

 Քարինջիվարչական         
 

 ներկայացուցչի         
 

 նստավայրիևմանկա         
 

38. պարտեզիշենքի 5,000.0 7 6 9 6 9 37 29 
 

 ջեռուցման         
 

 համակարգի         
 

 անցկացում         
 

 Մարցի խմելու ջրի         
 

39. արտաքին ջրագծերի 600.0 X X X X X X 16 
 

 վերանորոգում         
 

 Լորուտի դպրոցի         
 

 ուսուցչի տան         
 

40. վերակառուցում 15,000.0 7 8 9 0 9 33 37 
 

 մարզադահլիճի և         
 

 խաղասենյակի         
 

 Թումանյան քաղաքի         
 

41. 
Կենտրոնական 

400.0 X X X X X X 13  

փողոցի փոսային  

         
 

 նորոգում         
 

 Քարինջի կենտրոնից         
 

 մինչև միջբնակավայ-         
 

42. րային ճանապարհ 1,300.0 X X X X X X 14 
 

 հատվածի         
 

 վերանորոգում         
 

 

Ինչպես երևում է ՀԶՀԾ-ի 4-րդ բաժնիաղյուսակ3-ից,համայնքի բյուջեի ընդհանուր 

մուտքերը հնգամյա հատվածում կազմելու են 614,936.1 հազար դրամ: Դա նշանակում է, որ 

համայնքի բյուջեի ֆինանսավորմամբ ՀԶՀԾ-ում հնարավոր է ներառել ծրագրերմիայն 

նշված գումարի սահմաններում: 
 

Ստորև ներկայացվում է համայնքի ղեկավարին կից գործող ՀԶՀԾ-ի և տարեկան 
բյուջեի կառավարմանգծովԽՄ-ի վերլուծությունը և մասնագիտական եզրակացությունը 
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աղյուսակ 5-ում թվարկված բոլոր ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների և 
ՀԶՀԾ-ում դրանց ձևակերպման անհրաժեշտության վերաբերյալ՝ 
 

 Համայնքի աշխատակազմի պահպանման և ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

զարգացման ծրագրերը, ինչպես նաևգործող 3 ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցվող 

ծառայությունները նախկին տարիներին մշտապես իրականացվել են և գալիք հինգ 

տարիներին նույնպես շարունակվելու են, հետևաբար դրանք համարվում են 

համայնքի ամենաառաջնահերթ հինգծրագրերը և չեն գնահատվելծրագրերի 

առաջնահերթությունների որոշման բալային համակարգով։Այդ ծրագրերը 

ձևակերպված ենՀավելված 6-ում:


 Մինչև ՀԶՀԾ-ի կազմելը,2016 թվականի կեսերին ԱՄՆ ՄԶԳ / ՀՏԶՀ-ի աջակցությամբ 

նախատեսվել և ընթացքի մեջ է «Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների 

բարեկարգման և սպասարկման, աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների 

ենթակառուցվածքների ստեղծում, ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի 

համակարգի ձևավորում, դպրոցականների ու երիտասարդության շրջանում 

բնապահպանական և ագրոբիզնեսի կառավարման գիտելիքների տարածում»


ներդրումային ծրագիրը, 

որիբաղադրիչներովհամայնքումպետքէիրականացվեն3ենթածրագրեր, այդ իսկ 

պատճառով ՀԶՀԾ-ում ներառելու համար առաջարկված ծրագրերի ցանկում դրանք 

նույնպես համարվում են համայնքի առաջնահերթ ծրագրերիցև չեն գնահատվել 

ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշման բալային համակարգով։Այդ ծրագրերը 

ձևակերպված են Հավելված 6-ում:


 Շահույթչհետապնդողկազմակերպություններիննվիրատվությունների և 

սոցիալապեսանապահովընտանիքներինօգնություններիտրամադրմանծրագրերըհամ
արվումենյուրաքանչյուրտարիկրկնվող, նույնկերպիրականացվողևՀԶՀԾ-
ումդրանցձևակերպման անհրաժեշտությունը չկա:


 «Քարինջումգազամատակարարմաններբնակավայրայինհամակարգիանցկացում,Մա

րցիգազամատակարարմաններհամայնքայինհամակարգիընդլայնում»ծրագիրըմշակվ 

ելու, հաստատվելու և իրականացվելու էեռակողմ՝պետության, համայնքիև«Գազպրոմ 

Արմենիա» ՓԲԸ-իհամագործակցությանշրջանակներում, այդ պատճառով ՀԶՀԾ-ում 

դրա մանրամասն ձևակերպման անհրաժեշտությունը չկա:

 «Մարցի  և  Շամուտի  դպրոցների  համար  լաբորատոր  սարքավորումների  և

մարզագույքիձեռքբերում»,«Քարինջիմիջնակարգդպրոցիշենքիընթացիկնորոգում,
ներքինհարդարում, դուռ-պատուհանների, 

սանհանգույցներիփոխարինումևջեռուցմանհամակարգիանցկացում», 

«Լորուտիդպրոցիուսուցչիտանվերակառուցումմարզադահլիճիևխաղասենյակի»,«Աթ 

անիդպրոցտանողճանապարհիկամրջիկառուցում»ծրագրերըմշակվելու, 

հաստատվելու և իրականացվելու են ՀՀ պետական բյուջեի շրջանակներում, այդ 

պատճառով ՀԶՀԾ-ում դրանցմանրամասն ձևակերպման անհրաժեշտությունը չկա:

 «Թումանյան քաղաքիառողջության կենտրոն»ՊՓԲԸշենքիհիմնանորոգում»և 

«Մարցում կաթի մթերման և վերամշակման կետի ստեղծում»ծրագրերը մշակվելու, 

հաստատվելու և իրականացվելու ենդոնոր կազմակերպությունների հետ
համագործակցության շրջանակներում, այդ պատճառով ՀԶՀԾ-ում 
դրանցմանրամասն ձևակերպման անհրաժեշտությունը չկա:
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 ՀԶՀԾ-ի  կազմման   ընթացքում 

 ՀՀկառավարությանկողմից«ԹումանյանքաղաքիՆՈՒՀ»ՀՈԱԿ-իշենքիվերանորոգում և 

 ջեռուցում», «Թումանյան քաղաքի 3-րդ փողոցի 1-իննրբանցքիN 4 բազմաբնակարան 

 շենքի  տանիքի  վերանորոգում»,  «Թումանյան  քաղաքի  փողոցների  փոսային 

 նորոգում», «Քարինջի կենտրոնից մինչև միջբնակավայրային ճանապարհ հատվածի 

 վերանորոգում»  ծրագրերի  իրականացման  համար  ՀՀ  2016թ.  պետբյուջեից 

 հատկացվել եննախատեսված միջոցները, այդ պատճառով ՀԶՀԾ-ում դրանք ևս չեն 

 գնահատվել ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշման բալային 

 համակարգով։Այդ ծրագրերը ձևակերպված են Հավելված 6-ում:   

 ՀԶՀԾ-ի կազմման ընթացքում«Շամուտի դպրոցի 

 մարզադահլիճինորոգում՝այննաևբնակավայրիհանդիսություններիսրահօգտագործել 

 ուհամար», «Մարցիխմելուջրիարտաքին ջրագծերիվերանորոգում»ծրագրերի 

 իրականացումն  արդեն  սկսվել  էր,  այդ  պատճառով  ՀԶՀԾ-ում  դրանքևս  չեն 

 գնահատվել ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշման բալային 

 համակարգով։Այդ ծրագրերը ձևակերպված են Հավելված 6-ում:   
 

Հավելված 6-ումներկայացված եննաև ՀԶՀԾ-ում ներառվող ոլորտային մնացած 
ծրագրերի ձևակերպումներն՝ ըստ ոլորտային ծրագրի օրինակելի ձևի: 
 

Հիմք ընդունելով վերևում կատարված վերլուծությունը և ամփոփելով ՀԶՀԾ-ում 

ներառվող համայնքի առաջնահերթ և ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և ոլորտային 

ծրագրերը, դրանց ամփոփագիրը բերված է աղյուսակ6-ում, որտեղ թվարկված են 2016-

2020թթ. ընթացքում իրականացման ենթակա բոլոր ոլորտային ծրագրերի անվանումները, 

քանակական ծավալները, արժեքները (ծախսերը), կատարման տարիները և 

ֆինանսավորման աղբյուրներն՝ ըստ ծրագրերի որոշված առաջնահերթությունների: 
 

Իսկ Աղյուսակ 7-ում բերված են համայնքի 2016-2020թթ. ՀԶՀԾ-ում ներառված և 
համայնքի առանձին բնակավայրերում իրականացվելիք ընդհանուր և ոլորտային 
ծրագրերը։ 
 

Ամփոփելով, աղյուսակ 6-ում և 7-ում կատարված հաշվարկներից երևում է, որ 2016-

20թթ. ընթացքում համայնքում ծրագրվում է իրականացնել 1,074,206.7 հազ. դրամ 

ընդհանուր արժողությամբ ծրագրեր, որոնց ընդհանուր մուտքերից 223,450.0 հազ. դրամ 

միջոցներն ակնկալվում են ՀՀ պետական բյուջեից, 195,378.6 հազ. դրամ միջոցները՝ դոնոր 

կազմակերպությունների ներդրումներից, 561,191.1 հազ. դրամ միջոցները՝ համայնքի 2016-

20թթ. տարեկան բյուջեների ընդհանուր մուտքերից, և 94,187.0հազ. դրամ միջոցները՝ 

ֆինանսավորման այլ (այդ թվում՝ ՀՈԱԿ-ներ, ՊՈԱԿ-ներ, մասնավոր) աղբյուրներից: 
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Աղյուսակ 6. Համայնքի 2016-2020թթ. ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և ոլորտայինծրագրերիամփոփագիր՝ ըստ ծրագրերի առաջնահերթությունների 

 

Հ/  Ծրագրիանվանումը  Չափիմիավ  Ծրագրի   Ծրագրի   Ծրագրիկատարումնըստտարիների      Ծրագրի    
 

հ    որը  քանակական   արժեքը,                  ֆինանսավորմանաղբյուրները  
 

      ծավալը   հազ.   2016   2017   2018   2019   2020   Համայնքի   Դոնորկ  Պետբյուջե  ՀՈԱԿ-ի  
 

                    

բյուջե 
  

ազմ.-եր 
   

բյուջե, այլ 
 

 

         
դրամ 

                       
 

                                   
 

  Համայնքի աշխատակազմի                                  
 

1.  պահպանում, հանրային որակյալ  աշխատող 28  273,658.8 58,095.0 50,008.7  52,509.1 55,139.5 57,906.5 273,658.8        
 

  ծառայությունների մատուցում                                  
 

  Համայնքապետարանի                                  
 

2.  ինստիտուցիոնալ      10,491.7 1,891.7 2,000.0  2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7         
 

  կարողությունների զարգացում                                  
 

  Համայնքում (Թումանյան, Լորուտ,                                  
 

3. 
 Քարինջ, 2018թ.-ից՝  

երեխա 
65,  

133,853.5 17,850.0 21,880.8 
 

29,983.5 31,351.6 32,787.6 121,978.5 
    

11,875.0  

 Մարց)նախադպրոցականկրթության 
  2018թ.-ից՝ 85 

     
 

                                 
 

  ապահովում և ընդլայնում                                  
 

  Համայնքումարտադպրոցականդաս                                  
 

4.  տիարակությանծառայությանմատու  երեխա 30  33,725.1 6,310.0 6,393.0  6,690.2 7,002.2 7,329.7 31,475.1      2,250.0 
 

  ցում                                  
 

  Համայնքի բոլոր բնակավայրերում   
9, 

                             
 

5.  աղբահանության և սանմաքրման 
 աշխատող 

 135,793.9 8,080.0 30,062.0 
 31,250.0 32,537.5 33,864.4 71,231.9 

     64,562.0  

   2017թ.-ից՝ 17 
      

 

  
ծառայությունների մատուցում 

                               
 

                                   
 

  Համայնքային ենթակայության                                  
 

6. 
 ճանապարհների սպասարկման.      

88,983.8 88,983.8 
            

5,288.5 
 

83,695.3 
    

 

 
շահագործմանենթակառուցվածքիս 

                      
 

                                   
 

  տեղծում                                  
 

  Համայնքում աղբահանության և                                  
 

7. 
 սանիտարական մաքրման      

30,000.0 30,000.0 
            

900.0 
 

29,100.0 
    

 

 ծառայության 
                      

 

                                   
 

  ենթակառուցվածքիստեղծում                                  
 

  Համայնքային հասարակական                                  
 

8. 
 տրանսպորտի      

46,426.1 46,426.1 
            

1,392.8 
 

45,033.3 
    

 

 ենթակառուցվածքների ստեղծում և 
                      

 

                                   
 

  կանգառ-շուկայի կառուցում                                  
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9. 
Նվիրատվություններշահույթչհետա 

կազմակ. 2-3 800.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 800.0 
   

 

պնդողկազմակերպություններին 
   

 

             
 

10. Աջակցություն  
90 - 100 

          
 

 
սոցիալապեսանապահովընտանիքն ընտանիք 9,770.0 1,770.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 9,770.0 

   
 

 
(տարեկան) 

   
 

 
երին 

           
 

             
 

11. «ԹումանյանքաղաքիՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ- 
շենք 1 11,000.0 11,000.0 

      
11,000.0 

 
 

 
իշենքիվերանորոգում և ջեռուցում 

       
 

             
 

12. Թումանյանքաղաքի 3-րդփողոցի 1-             
 

 իննրբանցքի N 4 
շենք 1 12,000.0 12,000.0 

      
12,000.0 

 
 

 բազմաբնակարանշենքիտանիքիվեր 
       

 

             
 

 անորոգում             
 

13. ԹումանյանքաղաքիԿենտրոնական 
քառ.մ 44 400.0 400.0 

      
400.0 

 
 

 
փողոցիփոսայիննորոգում 

       
 

             
 

14. Քարինջիկենտրոնից մինչև             
 

 միջբնակավայրայինճանապարհ կմ 3.7 1,300.0 1,300.0       1,300.0  
 

 հատվածիվերանորոգում             
 

15. Շամուտիդպրոցիմարզադահլիճինոր             
 

 ոգում՝այննաևբնակավայրիհանդիսո 
քառ.մ 57 2,467.0 2,467.0 

    
2,467.0 

   
 

 ւթյուններիսրահօգտագործելուհամա 
       

 

             
 

 ր             
 

16. Մարցիխմելուջրի 
կմ 1.5 600.0 600.0 

    
600.0 

   
 

 
արտաքինջրագծերիվերանորոգում 

       
 

             
 

17. Համայնքիգյուղականբոլորբնակավա             
 

 յրերիջրամատակարարմանհամակա կմ 55.2 6,726.8 126.8 2,100.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,726.8    
 

 րգերիընթացիկնորոգում             
 

18. Թումանյանքաղաքիմիջնակարգդպր             
 

 ոցիշենքիհիմնանորոգում շենք 1 110,000.0  110,000.0      110,000.0  
 

 (հրատապ ծրագիր)             
 

19. Ահնիձորի բուժկետի վերանորոգում 
շենք 1 4,000.0 

 
4,000.0 

     
4,000.0 

 
 

 
(հրատապ ծրագիր) 

       
 

             
 

20. Մարցիվարչականներկայացուցչինս             
 

 տավայրի 2 
քառ.մ 80 900.0 

 
900.0 

   
900.0 

   
 

 սենյակներիվերանորոգում՝մանկապ        
 

             
 

 արտեզիբացմանհամար             
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21. Աթանինախկինմանկապարտեզիշեն             
 

 քիհիմնանորոգում՝վարչականներկա             
 

 յացուցչինստավայր, 
շենք 1 20,000.0 

 
20,000.0 

     
20,000.0 

 
 

 հանդիսություններիսրահ,        
 

             
 

 բուժակմանկաբարձականկետօգտա             
 

 գործելուհամար (հրատապ ծրագիր)             
 

22. Մարցինախկինգյուղապետարանիշե             
 

 նքիկապիտալվերանորոգում,             
 

 ջրամատակարարմանապահովում,             
 

 գազաֆիկացում, շենք 1 12,000.0  12,000.0      12,000.0  
 

 գույքիձեռքբերումևբնակավայրայինկ             
 

 ենտրոնիստեղծում(հրատապ             
 

 ծրագիր)             
 

23. Քարինջիբնակավայրայիննորկենտր 
շենք 1 20,000.0 

 
20,000.0 

   
1,000.0 19,000.0 

  
 

 
ոնիկառուցում 

      
 

             
 

24. Թումանյան քաղաքի մարզադաշտի  80մնորսելավատ           
 

 վերանորոգում 
մետր 

ար, 37մջրագիծ, 
960.0 

 
960.0 

   
960.0 

   
 

  60մջրահեռաց.հ 
       

 

             
 

   ամակարգ           
 

25. Լորուտիև Ահնիձորի             
 

 հանդիսություններիսրահներիվերան 
շենք 2 2,400.0 

 
600.0 

 
1,800.0 

 
2,400.0 

   
 

 որոգում,       
 

             
 

 կոմունալհամակարգերիանցկացում             
 

26. Թումանյանքաղաքի 2-րդև 3-             
 

 րդթաղամասերում, 
հատ 8 10,000.0 

   
5,000.0 5,000.0 1,000.0 9,000.0 

  
 

 
համայնքիմյուսբնակավայրերումխաղ 

     
 

             
 

 ահրապարակներիկառուցում             
 

27. Քարինջումգազամատակարարմանն             
 

 երբնակավայրայինհամակարգիանց             
 

 կացում, Մարցիգազամատա-   23,000.0    23,000.0    23,000.0  
 

 կարարմաններբնակավայրայինհամ             
 

 ակարգիընդլայնում             
 

28. Թումանյանքաղաքիհրապարակիբա 
քառ.մ, 14, 

          
 

 րեկարգումևջրավազանիվերանորոգ 800.0   800.0   800.0    
 

 
ն ս տարան  7 

       
 

 
ում 
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29. Քարինջիվարչականներկայացուցչին             
 

 ստավայրիևմանկապարտեզիշենքիջ շենք 1 5,000.0   2,500.0 2,500.0  5,000.0    
 

 եռուցմանհամակարգիանցկացում             
 

30. Թումանյան քաղաքի կամուրջների 
հատ 2 2,400.0 

   
2,400.0 

 
2,400.0 

   
 

 
վերանորոգում 

       
 

             
 

31. «Թումանյանքաղաքիառողջությանկե 
շենք 1 2,800.0 

    
2,800.0 

 
2,800.0 

  
 

 
նտրոն» ՊՓԲԸշենքիհիմնանորոգում 

       
 

             
 

32. Թումանյան քաղաքի և             
 

 Մարցիփողոցներիարտաքինլուսավո 
կմ 1.155 2,200.0 

 
550.0 550.0 550.0 550.0 2,200.0 

   
 

 րությանհամակարգերիընդլայնում,     
 

             
 

 հենասյուների ներկում             
 

33. Քարինջի միջնակարգ դպրոցի շենքի             
 

 ընթացիկ նորոգում, ներքին             
 

 հարդարում, դուռ-պատուհանների,   6,000.0   6,000.0     6,000.0  
 

 սանհանգույցների փոխարինում և             
 

 ջեռուցման համակարգի անցկացում             
 

34. Մարցում կաթի մթերման և   
13,500.0 

   
13,500.0 

    
13,500.0  

 
վերամշակման կետի ստեղծում 

         
 

             
 

35. Թումանյանքաղաքի 2-րդփողոցի 8- 
քառ. մ 1050 900.0 

   
900.0 

 
900.0 

   
 

 
րդշենքիտանիքիներկում 

       
 

             
 

36. Ահնիձորից և Աթանից արոտավայ-             
 

 րեր տանող հանդամիջյան կմ 23 700.0 200.0  500.0   700.0    
 

 ճանապարհների նորոգում             
 

37. Լորուտի դպրոցի ուսուցչի տան             
 

 վերակառուցում մարզադահլիճի և   15,000.0   7,500.0 7,500.0  1,500.0 6750.0 6750.0  
 

 խաղասենյակի             
 

38. Աթանի դպրոցի մարզահրապարակի             
 

 կառուցում, դպրոցի տանիքի քառ.մ 500 2,500.0   2,500.0   500.0   2,000.0 
 

 վերանորոգում             
 

39. Մարցի և Շամուտի դպրոցների             
 

 համար լաբորատոր   
2,300.0 

   
2,000.0 300.0 300.0 

 
2,000.0 

 
 

 սարքավորումների և մարզագույքի 
       

 

             
 

 ձեռքբերում             
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40. Աթանի 2-րդ փողոցի բարեկարգում,   625 մ՝           
 

 Թումանյանքաղաքիփողոցներիբարե  մ, բարեկարգում,           
 

 կարգումևասֆալտապատում   120 քառ. մ՝ 2,850.0 250.0  1,300.0 1,300.0  2,850.0    
 

   քառ. մ ասֆալտապա           
 

    տում           
 

41. Աթանի դպրոց տանող ճանապարհի  
կամուրջ 1 

 
15,000.0 

    
15,000.0 

  
15,000.0 

 
 

 
կամրջի վերակառուցում 

         
 

               
 

42. Մարցի և Լորուտի               
 

 գերեզմանատների ցանկապատերի  հատ 3  1,000.0    500.0 500.0 1,000.0    
 

 վերանորոգում               
 

 Ընդամենը՝ բոլոր ծրագրերը     1,074,206.7 287,910.4 283,614.5 147,842.8 192,840.8 161,998.2 561,191.1 195,378.6 223,450.0 94,187.0 
 

                 

 
 
 

Աղյուսակ7. Համայնքի 2016-2020թթ. ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և ոլորտայինծրագրերիամփոփագիր՝ ըստ առանձին բնակավայրերի 

 

 Հ/  Ծրագրիանվանումը  Չափիմիավ  Ծրագրի   Ծրագրի   Ծրագրիկատարումնըստտարիների      Ծրագրի    
 

 հ    որը  քանակական   արժեքը,                  ֆինանսավորմանաղբյուրները 
 

       ծավալը   հազ.   2016   2017   2018   2019   2020   Համայնքի   Դոնորկ   Պետբյուջե   ՀՈԱԿ-ի  
 

                     

բյուջե 
  

ազմ.-եր 
     

բյուջե, այլ 
 

 

          
դրամ 

                         
 

                                      
 

 Ընդհանուր ծրագրերը, ընդամենը,       
780,229.7 

  
259,693.4 

  
114,604.5 

  
126,192.8 

  
136,890.8 

  
142,848.2 

  
534,714.1 

  166,828.

6 

  
0.0 

  
78,687.0 

 
 

 
այդ թվում՝ 

                         
 

                                    
 

   Համայնքի աշխատակազմի                                    
 

1.  պահպանում, հանրային որակյալ  աշխատող 28  273,658.8 58,095.0 50,008.7  52,509.1 55,139.5 57,906.5 273,658.8          
 

   ծառայությունների մատուցում                                    
 

   Համայնքապետարանի                                    
 

2.  ինստիտուցիոնալ      10,491.7 1,891.7 2,000.0  2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7           
 

   կարողությունների զարգացում                                    
 

   Համայնքում (Թումանյան, Լորուտ,                                    
 

3. 
 Քարինջ, 2018թ.-ից՝  

երեխա 
65,  

133,853.5 17,850.0 21,880.8 
 

29,983.5 31,351.6 32,787.6 121,978.5 
      

11,875.0  

 Մարց)նախադպրոցականկրթության 
  2018թ.-ից՝ 85 

       
 

                                    
 

   ապահովում և ընդլայնում                                    
 

   Համայնքումարտադպրոցականդաս                                    
 

4.  տիարակությանծառայությանմատու  երեխա 30  33,725.1 6,310.0 6,393.0  6,690.2 7,002.2 7,329.7 31,475.1        2,250.0 
 

   ցում                                    
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 Համայնքի բոլոր բնակավայրերում  
9, 

        
 

5. աղբահանության և սանմաքրման աշխատող 135,793.9 8,080.0 30,062.0 31,250.0 32,537.5 33,864.4 71,231.9 64,562.0  

2017թ.-ից՝ 17  

 
ծառայությունների մատուցում 

         
 

           
 

 Համայնքային ենթակայության           
 

6. 
ճանապարհների սպասարկման.   

88,983.8 88,983.8 
    

5,288.5 83,695.3  

շահագործմանենթակառուցվածքիս 
      

 

           
 

 տեղծում           
 

 Համայնքում աղբահանության և           
 

7. 
սանիտարական մաքրման   

30,000.0 30,000.0 
    

900.0 29,100.0  

ծառայության 
      

 

           
 

 ենթակառուցվածքիստեղծում           
 

 Համայնքային հասարակական           
 

8. 
տրանսպորտի   

46,426.1 46,426.1 
    

1,392.8 45,033.3  

ենթակառուցվածքների ստեղծում և 
      

 

           
 

 կանգառ-շուկայի կառուցում           
 

9. 
Նվիրատվություններշահույթչհետա 

կազմակ. 2-3 800.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 800.0 
 

 

պնդողկազմակերպություններին 
 

 

           
 

10. Աջակցություն  
90– 100 

        
 

 սոցիալապեսանապահովընտանիքն ընտանիք 9,770.0 1,770.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 9,770.0 
 

 

 (տարեկան)  
 

 
երին 

         
 

           
 

11. Համայնքիգյուղականբոլորբնակավա           
 

 յրերիջրամատակարարմանհամակա կմ 55.2 6,726.8 126.8 2,100.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,726.8  
 

 րգերիընթացիկնորոգում           
 

12. Թումանյանքաղաքի 2-րդև 3-           
 

 րդթաղամասերում, 
հատ 8 10,000.0 

   
5,000.0 5,000.0 1,000.0 9,000.0  

 համայնքիմյուսբնակավայրերումխաղ 
   

 

           
 

 ահրապարակներիկառուցում           
  

 Թումանյան բնակավայրի ոլորտային ծրագրերը, 

ընդամենը, 

                       
 

   145,660.0 
 23,400.0 

  111,410.0 
 2,550.0 

 5,050.0 
 3,250.0 

 9,460.0 
 2,800.0 

 133,400.0 
 0.0 

 
 

 

այդ թվում՝ 
               

 

                          
 

1. «ԹումանյանքաղաքիՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ- 
շենք 

 
1 11,000.0 11,000.0 

             
11,000.0 

  
 

  
իշենքիվերանորոգում 

                
 

                           
 

2. Թումանյանքաղաքի 3-րդփողոցի 1-                          
 

  իննրբանցքի N 4 
շենք 

 
1 12,000.0 12,000.0 

             
12,000.0 

  
 

  բազմաբնակարանշենքիտանիքիվեր 
                

 

                           
 

  անորոգում                          
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3. Թումանյանքաղաքիփողոցներիփոս 
քառ.մ 44 400.0 400.0 

   
400.0  

 
այիննորոգում 

   
 

         
 

4. Թումանյանքաղաքիմիջնակարգդպր         
 

 ոցիշենքիհիմնանորոգում շենք 1 110,000.0 110,000.0    110,000.0 
 

 (հրատապ ծրագիր)         
 

5. Թումանյան քաղաքի մարզադաշտի  80մնորսելավատ       
 

 վերանորոգում 
մետր 

ար, 37մջրագիծ, 
960.0 960.0 

   
960.0  

  60մջրահեռաց.հ 
   

 

         
 

   ամակարգ       
 

6. Թումանյանքաղաքիհրապարակիբա 
քառ.մ, 14, 

      
 

 րեկարգումևջրավազանիվերանորոգ 800.0  800.0   800.0  

 
ն ս տարան  7 

   
 

 
ում 

      
 

         
 

7. Թումանյան քաղաքի կամուրջների 
հատ 2 2,400.0 

  
2,400.0 

 
2,400.0  

 
վերանորոգում 

   
 

         
 

8. «Թումանյանքաղաքիառողջությանկե 
շենք 1 2,800.0 

   
2,800.0 2,800.0  

 
նտրոն» ՊՓԲԸշենքիհիմնանորոգում 

   
 

         
 

9. Թումանյան քաղաքի         
 

 փողոցներիարտաքինլուսավորությա 
կմ 0.63 1,800.0 450.0 450.0 450.0 450.0 1,800.0  

 
նհամակարգերիընդլայնում,  

         
 

 հենասյուների ներկում         
 

10. Թումանյանքաղաքի 2-րդփողոցի 8- 
քառ. մ 1050 900.0 

  
900.0 

 
900.0  

 
րդշենքիտանիքիներկում 

   
 

         
 

11. Թումանյանքաղաքիփողոցներիբարե  400 մ՝       
 

 կարգումևասֆալտապատում մ, բարեկարգում,       
 

   120 քառ. մ՝ 2,600.0  1,300.0 1,300.0  2,600.0 
 

  քառ. մ ասֆալտապա       
 

   տում       
  

 Աթան բնակավայրի ոլորտային ծրագրերը, ընդամենը,     
38,250.0 

   
250.0 

   
20,000.0 

 
3,000.0 

 
0.0 

   
15,000.0 

 
1,250.0 

 
0.0 

  
35,000.0 

   
2,000.0 

  
 

 

այդ թվում՝ 
                          

 

                                     
 

1. Աթանինախկինմանկապարտեզիշեն                                     
 

  քիհիմնանորոգում՝վարչականներկա                                     
 

  յացուցչինստավայր, 
շենք 

 
1 

 
20,000.0 

    
20,000.0 

             
20,000.0 

     
 

  
հանդիսություններսրահ, 

                        
 

                                      
 

  բուժակմանկաբարձականկետօգտա                                     
 

  գործելուհամար (հրատապ ծրագիր)                                     
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2. Աթանից արոտավայրեր տանող       
 

 հանդամիջյան ճանապարհների կմ 10 500.0 500.0 500.0  
 

 նորոգում       
 

3. Աթանի դպրոցի մարզահրապարակի       
 

 կառուցում, դպրոցի տանիքի քառ.մ 500 2,500.0 2,500.0 500.0 2,000.0 
 

 վերանորոգում       
 

4. Աթանի 2-րդ փողոցի բարեկարգում մ 225 250.0 250.0 250.0  
 

5. Աթանի դպրոց տանող ճանապարհի 
կամուրջ 1 15,000.0 

 
15,000.0 15,000.0  

 
կամրջի վերակառուցում 

 
 

       
  

 Ահնիձորբնակավայրի ոլորտային ծրագրերը, ընդամենը,     
6,000.0 

   
200.0 

   
4,000.0 

  
0.0 

  
1,800.0 

   
0.0 

  
2,000.0 

  
0.0 

  
4,000.0 

   
0.0 

  
 

 

այդ թվում՝ 
                              

 

                                         
 

1. Ահնիձորի բուժկետի վերանորոգում 
շենք 

 
1 

 
4,000.0 

    
4,000.0 

                 
4,000.0 

     
 

  
(հրատապ ծրագիր) 

                            
 

                                          
 

2. Ահնիձորի                                         
 

  հանդիսություններիսրահիվերանոր 
շենք 

 
1 

 
1,800.0 

           
1,800.0 

    
1,800.0 

            
 

  ոգում,                              
 

                                          
 

  կոմունալհամակարգիանցկացում                                         
 

3. Ահնիձորից արոտավայրեր տանող                                         
 

  հանդամիջյան ճանապարհների կմ  13  200.0 200.0               200.0             
 

  նորոգում                                         
 

 Լորուտբնակավայրի ոլորտային ծրագրերը, ընդամենը,     
16,100.0 

   
0.0 

   
600.0 

  
7,500.0 

  
7,500.0 

   
500.0 

  
2,600.0 

  
6750.0 

  
6750.0 

   
0.0 

  
 

 
այդ թվում՝ 

                              
 

                                         
 

1. Լորուտիհանդիսություններիսրահիվ                                         
 

  երանորոգում, շենք  1  600.0     600.0            600.0             
 

  կոմունալհամակարգիանցկացում                                         
 

2. Լորուտի դպրոցի ուսուցչի տան                                         
 

  վերակառուցում մարզադահլիճի և     15,000.0         7,500.0 7,500.0     1,500.0  6750.0 6750.0      
 

  խաղասենյակի                                         
 

3. Լորուտի գերեզմանատան 
հատ 

 
1 

 
500.0 

              
500.0 

 
500.0 

            
 

  
ցանկապատի վերանորոգում 

                             
 

                                          
 

 Մարցբնակավայրի ոլորտային ծրագրերը, ընդամենը,     
34,900.0 

   
600.0 

   
13,000.0 

  
100.0 

  
21,100.0 

   
100.0 

  
2,400.0 

  
0.0 

  
19,000.0 

   
13,500.0 

  
 

 
այդ թվում՝ 

                              
 

                                         
 

1. Մարցիխմելուջրի 
կմ 

 
1.5 

 
600.0 600.0 

              
600.0 

            
 

  
արտաքինջրագծերիվերանորոգում 
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2. Մարցիվարչականներկայացուցչինս         
 

 տավայրի 2 
քառ.մ 80 900.0 900.0 

   
900.0 

 

 սենյակներիվերանորոգում՝մանկապ 
   

 

         
 

 արտեզիբացմանհամար         
 

3. Մարցինախկինգյուղապետարանիշե         
 

 նքիկապիտալվերանորոգում,         
 

 ջրամատակարարմանապահովում,         
 

 գազաֆիկացում, շենք 1 12,000.0 12,000.0    12,000.0 
 

 գույքիձեռքբերումևբնակավայրայինկ         
 

 ենտրոնիստեղծում(հրատապ         
 

 ծրագիր)         
 

4. Մարցիգազամատակարարմաններբ         
 

 նակավայրայինհամակարգիընդլայն   5,000.0   5,000.0  5,000.0 
 

 ում         
 

5. Մարցիփողոցներիարտաքինլուսավո 
կմ 0.525 400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 400.0  

 
րությանհամակարգիընդլայնում  

         
 

6. Մարցում կաթի մթերման և   
13,500.0 

  
13,500.0 

 
13,500.0  

 
վերամշակման կետի ստեղծում 

     
 

         
 

7. Մարցիդպրոցի համար լաբորատոր         
 

 սարքավորումների և մարզագույքի   2,000.0   2,000.0  2,000.0 
 

 ձեռքբերում         
 

8. Մարցի գերեզմանատների 
հատ 2 500.0 

  
500.0 

 
500.0  

 
ցանկապատերի վերանորոգում 

   
 

         
  

 Շամուտբնակավայրի ոլորտային ծրագրերը, ընդամենը,     
2,767.0 

   
2,467.0 

   
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

   
300.0 

  
2,767.0 

 
0.0 

  
0.0 

   
0.0 

  
 

 

այդ թվում՝ 
                           

 

                                      
 

1. Շամուտիդպրոցիմարզադահլիճինոր                                      
 

  ոգում՝այննաևբնակավայրիհանդիսո 
քառ.մ 

 
57 

 
2,467.0 2,467.0 

            
2,467.0 

           
 

  ւթյուններիսրահօգտագործելուհամա 
                         

 

                                       
 

  ր                                      
 

2. Շամուտի դպրոցի համար     
300.0 

            
300.0 300.0 

           
 

  
մարզագույքի ձեռքբերում 

                           
 

                                       
 

 Քարինջբնակավայրի ոլորտային ծրագրերը, ընդամենը,     
50,300.0 

   
1,300.0 

   
20,000.0 

 
8,500.0 

 
20,500.0 

   
0.0 

  
6,000.0 

 
19,000.0 

  
25,300.0 

   
0.0 

  
 

 

այդ թվում՝ 
                           

 

                                      
 

1. Քարինջիկենտրոնից մինչև                                      
 

  միջբնակավայրայինճանապարհ կմ  3.7  1,300.0 1,300.0                  1,300.0      
 

  հատվածիվերանորոգում                                      
 

                                   72   
 



2. Քարինջիբնակավայրայիննորկենտր 
շենք 1 20,000.0 20,000.0 1,000.0  19,000.0  

 
ոնիկառուցում  

      
 

3. Քարինջումգազամատակարարմանն      
 

 երբնակավայրայինհամակարգիանց   18,000.0 18,000.0 18,000.0 
 

 կացում      
 

4. Քարինջիվարչականներկայացուցչին      
 

 ստավայրիևմանկապարտեզիշենքիջ շենք 1 5,000.0 2,500.0   2,500.0 5,000.0 
 

 եռուցմանհամակարգիանցկացում      
 

5. Քարինջի միջնակարգ դպրոցի շենքի      
 

 ընթացիկ նորոգում, ներքին      
 

 հարդարում, դուռ-պատուհանների,   6,000.0 6,000.0 6,000.0 
 

 սանհանգույցների փոխարինում և      
 

 ջեռուցման համակարգի անցկացում      
  

   Ընդամենը՝ բոլոր բնակավայրերի      
1,074,206.7 

   
287,910.4 

   
283,614.5 

 
147,842.8 

 
192,840.8 

   
161,998.2 

 
561,191.1 

 
195,378.6 

 
223,450.0 

   
94,187.0 

 
 

   
ծրագրերը 
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Համեմատելով և վերլուծելով աղյուսակ 3-ում բերված՝ համայնքի 2016-20թթ. 

բյուջեների ընդհանուր մուտքերի կանխատեսումների (այդ թվում՝ վարչական և ֆոնդային 

բյուջեների) և աղյուսակներ4, 6 և 7-ում բերված՝ համայնքի 2016-20թթ. բյուջեների հաշվին 

կատարվող ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ծախսերի (այդ թվում՝ ընթացիկ և ոչ 

ֆինանսական ակտիվների գծով) ցուցանիշները (աղյուսակ 8), տեսնում ենք, որ այդ 

ծախսերն ամբողջությամբ ապահովված են համապատասխան մուտքերով: 
 

Աղյուսակ 8. Համայնքի 2016-2020 թ.թ. բյուջեների մուտքերի և դրանց հաշվին կատարվող 
ընդհանուր ու ոլորտային ծրագրերի ծախսերի ցուցանիշների համեմատությունը և 

վերլուծությունը  
    հազ. դրամ  

 

Հ/հ Ցուցանիշի անվանումը 2016 2017 2018 2019 2020 
 

       
 

1. Համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերը*, այդ թվում՝ 110,594.2 120,022.0 124,082.2 128,413.1 132,199.7 
 

1.1 Վարչական բյուջեի ընդհանուր մուտքերը 106,570.4 113,324.6 117,191.6 121,641.9 125,376.8 
 

1.2 Ֆոնդային բյուջեի ընդհանուր մուտքերը, այդ թվում՝ 12,990.0 11,947.6 12,140.6 15,200.0 12,072.9 
 

 Վարչականբյուջեիպահուստայինֆոնդիցֆոնդայինբյո 
8,966.2 5,250.0 5,250.0 8,428.8 5,250.0  

 
ւջեհատկացվողգումարը  

      
 

2. Համայնքի ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի 
101,556.8 100,977.5 114,517.8 124,315.8 120,123.2  

 
ծախսերը, այդ թվում՝  

      
 

2.1 Ընթացիկ ծախսեր 88,566.8 94,967.5 105,517.8 109,115.8 115,973.2 
 

2.2 Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր 12,990.0 6,010.0 9,000.0 15,200.0 4,150.0 
 

3. Համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդ*, այդ թվում՝ 9,037.4 19,044.5 9,564.4 4,097.3 12,076.5 
 

3.1 Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 18,003.6 18,357.1 11,673.8 12,526.1 9,403.6 
 

3.2 Ֆոնդային բյուջեի պահուստային ֆոնդ 0.0 5,937.6 3,140.6 0.0 7,922.9 
  

*)Վարչականբյուջեիպահուստայինֆոնդիցֆոնդայինբյուջեհատկացվողգումարըչիմտնումբյուջետային 

ընդհանուրմուտքերիմեջ 
 
 

Համայնքի 2016-20թթ. ՀԶՔԾ-ում ներառված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի 

ֆինանսական ամբողջական ապահովվածությունը և իրատեսականությունը մեծապես 

կախված է նաև համայնքի արդյունավետ համագործակցությունից պետական 

կառավարման մարմինների, դոնոր կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի հետ՝ 

ապահովելու վերջիններիս կողմից ակնկալվող ֆինանսական ներդրումները ՀԶՔԾ-ում 

ներառված համապատասխան ոլորտային ծրագրերում: 
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6. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ (ՇԵՆՔԵՐԻ, 
 

ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼՆ)ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
(ՕՏԱՐՄԱՆ,ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ) ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ 

 
 

Համայնքիսեփականությունհամարվողգույքիվիճակիվերլուծությունիցերևումէ, 

որդրանցմիմասըպիտանիչենհետագաշահագործմանհամար, 
 

այդպատճառովդրանքնախատեսվումէընդգրկելհամայնքիսեփականությունհամարվողգույ 

քի 2016-2020թթ. օտարմանհնգամյածրագրում (աղյուսակ8): Այդնպատակով, մինչև 2016թ. 

տարեվերջըկգնահատվենդրանցշուկայականարժեքներըևկներկայացվենհամայնքիավագ 

անուքննարկմանըևհաստատմանը՝աճուրդայինեղանակովօտարելուհամար: Բացի այդ,  

նախատեսվում է տարեցտարի բարձրացնել 
 

համայնքիսեփականությունհամարվողհողերիվարձակալության տրամադրման 
մակարդակը: 

 

Աղյուսակ8.Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շենքերի, 

շինությունների, հողամասերի և այլն) կառավարման (օտարման, 
վարձակալության տրամադրման) 2016-2020 թթ.հնգամյածրագիր 

 

Հ/հ 
Գույքի 

Հասցեն 
Տարածքը/ 

Վիճակի Այլ 
     Ենթակաէ 

 

անվանումը մակերեսը/      
օտարման,  

  

գնահա բնութագրի 
     

 

   քանակը 2016 2017 2018 2019 2020 վարձակալութ 
 

   (մ2/ հատ) տական չներ      յան 
 

   
ը 

      
տրամադրման  

          
 

            
 

 
Ավտոպարկ գ. Քարինջ 8-րդ 

  Գործել է       
 

1. 1684,0 ավերված խորհրդային 
 + 

   Օտարում  

(գարաժ) փող.,2 շենք 
    

 

   
տարիներին 

      
 

           
 

2. 
Ավտոմեքենա 

գ. Քարինջ 1 հատ 
շատ Չի շահա-  

+ 
   

Օտարում 
 

ՈՒԱԶ 469 վատ 
    

 

գործվում 
    

 

     
 

         
 

           
 

            
 

 Մանկապա 
ք.Թումանյան, 

  Տրված է       
 

 րտեզ N 3 
 բավար վարձով,  

91,0 
  

31,45 
 

 

3. 11-րդ 250,0 
   Օտարում  

 

ար օտարվելու է 
   

 

      
 

  
փողոց,շենք 6 

       
 

    
բնակիչներին 

      
 

           
 

4. 
Բազմաբն. ք.Թումանյան,2 

138,0 
բավար       

Օտարում  

շենք 6, բն.1 -րդ փողոց, ար 
      

 

         
 

 Բազմաբն. 
ք.Թումանյան,2 

 
բավար 

  
46,0 

    
 

5. շենք 6, 46,0 
     

Օտարում  

-րդ փողոց ար 
     

 

      
 

 
բն.11 

        
 

           
 

 Բազմաբն. 
ք.Թումանյան,2 

 
բավար 

  
34,4 

    
 

6. շենք 6, 34,4 
     Օտարում  

-րդ փողոց ար 
     

 

      
 

 
բն.19 

        
 

           
 

7. 
Բնակելի ք.Թումանյան,2 

140,0 
բավար   140,0    

Օտարում  

տուն 15/1 -րդ փողոց ար 
     

 

      
 

         
 

8. 
Բնակելի ք.Թումանյան,2 

39,0 
բավար       

Օտարում  

տուն 19/2 -րդ փողոց ար 
      

 

         
 

 Բազմաբն. 
ք.Թումանյան,3 

 
բավար 

 
16,0 

     
 

9. շենք 11, 16,0 
     Օտարում  

-րդ փողոց ար 
     

 

      
 

 
բն.2 

        
 

           
 

10. 
Բնակելի ք.Թումանյան,4 

37,0 
բավար      37,0 Օտարում  

տուն 8/1 -րդ փողոց ար 
     

 

      
 

         
 

11. 
Բազմաբն.շ ք.Թումանյան,5 

20,0 
բավար    20,0   

Օտարում  

ենք 7, բն.2 -րդփողոց ար 
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12. 
Բազմաբն.շ ք.Թումանյան,5 

18,5 
բավար   18,5    

Օտարում  

ենք 9, բն.8 -րդփողոց ար 
     

 

      
 

         
 

13. 
Բազմաբն.շ ք.Թումանյան,6 

20,0 
բավար     20,0  Օտարում  

ենք 13, բն.8 -րդփողոց ար 
     

 

      
 

         
 

14. 
Բազմաբն.շեն ք.Թումանյան,6 

41,0 
բավար    41,0   

Օտարում  

ք 13, բն.16 -րդփողոց ար 
     

 

      
 

         
 

15. 
Բազմաբն.շեն ք.Թումանյան,6 

18,5 
բավար   18,5    

Օտարում  

ք 13, բն.22 -րդփողոց ար 
     

 

      
 

         
 

16. 
Բազմաբն.շ ք.Թումանյան,6 

30,7 
բավար     30,7  Օտարում  

ենք 14, բն.7 -րդփողոց ար 
     

 

      
 

         
 

 Բազմաբն.շեն ք.  բավար   
54.8 

    
 

17. ք 15, բն.14 Թումանյան,6- 54.8 ար      Օտարում  

      
 

  րդփողոց          
 

 Բնակելիտո ք.  բավար    
165.8 

   
 

18. ւն 6 Թումանյան,8- 165.8 ար      Օտարում  

      
 

  րդփողոց          
 

19. 
Բնակելի ք.Թումանյան,8 

41,0 
բավար     41,0  Օտարում  

տուն 9/1 -րդ փողոց ար 
     

 

      
 

         
 

20. 
Բնակելի ք.Թումանյան,8 

41,0 
բավար    41,0   

Օտարում  

տուն 11 -րդ փողոց ար 
     

 

      
 

         
 

21. Բազմաբն.շ ք.Թումանյան,1  բավար   
18,6 

    
 

 ենք 2, 1-րդփողոց 18,6 ար      Օտարում  

       
 

 բն.2/3ա           
 

22. Բնակելիտո ք.  բավար      
28,3 

 
 

 ւն 2 Թումանյան,12 28.3 ար      Օտարում  

       
 

  -րդփողոց          
 

23. Բազմաբն.շ ք.  բավար   
18,5 

    
 

 ենք 8, բն.5 Թումանյան,13 18,5 ար      Օտարում  

       
 

  -րդփողոց          
 

24. Բազմաբն.շ ք.Թումանյան,1 
37,4 

բավար     37,4  Օտարում  

 

ենք 8, բն.10 3-րդփողոց ար 
     

 

       
 

         
 

25. Բնակելիտո ք.Թումանյան,1 
36,0 

բավար   36,0    
Օտարում  

 

ւն 3/1 4-րդփողոց ար 
     

 

       
 

         
 

26. Բազմաբն.շ ք.Թումանյան,1 
53,0 

բավար    53,0   
Օտարում  

 

ենք 13, բն.2 5-րդփողոց ար 
     

 

       
 

         
 

27. Բնակելիտո ք.Թումանյան,1 
24,0 

բավար     24,0  Օտարում  

 

ւն 3/1 7-րդփողոց ար 
     

 

       
 

         
 

28. Բազմաբն.շե ք.Թումանյան,Ե 
111,7 

բավար   111,7    
Օտարում  

 

նք 1 րևանյանխճ. ար 
     

 

       
 

         
 

29. Բազմաբն.շե ք.Թումանյան,Ե 
71,9 

բավար    71,9   
Օտարում  

 

նք 2 րևանյանխճ. ար 
     

 

       
 

         
 

30. Բազմաբն.շե ք.Թումանյան,Ե 
123,8 

բավար     123,8  Օտարում  

 

նք 3 րևանյանխճ. ար 
     

 

       
 

         
 

31. Բնակելիտո ք.Թումանյան,Ե 
29,3 

բավար      29,3 Օտարում  

 

ւն 5 րևանյանխճ. ար 
     

 

       
 

         
 

32. Բազմաբն.շ ք.Թումանյան,Ե 
154,0 

բավար      154,0 Օտարում  

 

ենք 6 րևանյանխճ. ար 
     

 

       
 

         
 

33. Բնակելիտո ք.Թումանյան,Ե 
50,0 

բավար     50,0  Օտարում  

 

ւն 7 րևանյանխճ. ար 
     

 

       
 

         
 

34. Բնակելի ք.Թումանյան,Ե 
68,1 

բավար     68,1  Օտարում  

 

տուն 8 րևանյան խճ. ար 
     

 

       
 

         
 

35. Բնակելի 
գ. Քոբեր 28,0 

բավար      28,0 Օտարում  

 

տուն 6 ար 
     

 

       
 

          
 

36. Բնակելի 
գ. Քոբեր 16,6 

բավար    16,6   
Օտարում  

 

տուն 7/2 ար 
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37. Բնակելի 
գ. Քոբեր 71,4 

բավար   71,4    
Օտարում  

 

տուն 10/2 ար 
     

 

       
 

          
 

38. Բնակելի 
գ. Քոբեր 41,6 

բավար      41,6 Օտարում  

 

տուն 14/1 ար 
     

 

       
 

          
 

39. Բնակելի 
գ. Քոբեր 41,6 

բավար      41,6 Օտարում  

 

տուն 14/2 ար 
     

 

       
 

          
 

40. Հողամաս 
ք.Թումանյան,Ե 

  Գյուղ.       
 

  1960.0 
 նշան.հողա 

 1960.0 
   Օտարում  

  րևանյան խճ.      
 

    
տեսք 

      
 

           
 

41. Անգար գ.Ահնիձ 1 հ վատ   +    Օտարում 
 

             

42. Ավտոմեքենա 
գ.Ահնիձոր 1 հատ վատ 

 
+ 

    
Օտարում 

 

 

«ՈՒԱԶ 469» 
     

 

        
 

           
 

43. Անասնագոմ գ.Լորուտ 0.04հա բավարար   +    Օտարում 
 

            
 

44. Անասնագոմ գ.Լորուտ 0.04հա բավարար   +    Օտարում 
 

45. Անասնագոմ գ.Լորուտ 0.11հա բավարար   +    Օտարում 
 

46. Անասնագոմ գ.Լորուտ 0.1հա բավարար   +    Օտարում 
 

47. Անասնագոմ գ.Լորուտ 0.04հա բավարար   +    Օտարում 
 

48. Նորավտո-           
 

 պարկ 
գ.Լորուտ 0.25հա վատ 

  
+ 

   
Օտարում  

 
/կիսա- 

     
 

           
 

 կառույց/           
 

49. Հին 
գ.Լորուտ - վատ 

  
+ 

   
Օտարում  

 
ավտոպարկ 

     
 

           
 

50. Ճաշարան գ.Լորուտ 0.2հա բավարար   +    Օտարում 
 

             

51. Սղոցարան գ.Լորուտ 0.01հա վատ   +    Օտարում 
 

52. Հացի փուռ գ.Լորուտ 0.07հա վատ   +    Օտարում 
 

53. Պահեստի 
գ.Լորուտ 157քմ 

բավարար   
+ 

   
Օտարում  

 
շենք 

      
 

           
 

54. Հողամասեր Բոլոր   Նպատ.       
 

  բնակավայրեր- 3.0հա  նշան.հողատ  
0.75 0.75 0.75 0.75 

Օտարում 
 

  
ում միասին 

  
եսքեր 

  
 

          
 

55. Էներգետ.,           
 

 կապի և գ.Աթան 300.0   300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 Վարձակալու- 
 

 տրանս-  հազ.դրամ        թյուն 
 

 պորտի           
 

56. Վարելահող գ.Աթան 55.9հա 
  

50.0 53.0. 55.9 55.9 55.9 
Վարձակալությ 

 

    ուն  

           
 

57. Խոտհարքներ գ.Աթան 91.9հա 
  60.0 65.0 75.0 80.0 85 

Վարձակալությ 
 

    ուն  

           
 

58. Արոտներ գ.Աթան 378.1հա 
  57.0 70.0 78.0 90.0 100.0 

Վարձակալությ 
 

    ուն  

           
 

59. Վարելահողեր գ. Ահնիձոր 30.0հա 
       Վարձակալությ 

 

         ուն  

           
 

60. Խոտհարքներ գ. Ահնիձոր 107.3հա 
  49.0 55.0 60.0 68.0 75.0 

Վարձակալությ 
 

    ուն  

           
 

61. Արոտներ գ. Ահնիձոր 682.5հա 
  123.0 135.0 150.0 165.0 180.0 

Վարձակալությ 
 

    ուն  

           
 

62. Էներգետ.,կա  
240.0 

  
240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 Վարձակալությ  

 պի և տրանս- գ. Ահնիձոր 
  

 

 
հազ.դրամ 

       
ուն  

 
պորտի 

        
 

           
 

63. Վարելահողեր գ. Լորուտ 76.27հա 
  32.0 38.0 42.0 46.0 53.0 

Վարձակալությ 
 

    ուն  

           
 

64. Խոտհարքներ գ. Լորուտ 7.62հա 
  7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 

Վարձակալությ 
 

    ուն  

           
 

65. Արոտներ գ. Լորուտ 599.5հա   67.0 74.0 82.0 90.0 98.0 Վարձակալությ 
 

           77 
 



           ուն 
 

66. Վարելահողեր գ. Մարց 12.9հա 
  12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 

Վարձակալությ 
 

    ուն  

           
 

67. Խոտհարքներ գ. Մարց 32.7հա 
  32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 

Վարձակալությ 
 

    ուն  

           
 

68. Արոտներ գ. Մարց 410.8հա 
  88.0 95.0 110.0 120.0 130.0 

Վարձակալությ 
 

    ուն  

           
 

69. Էներգետ.,կա           
 

 պի և գ. Մարց 210.0   210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 Վարձակալությ 
 

 տրանսպորտ  հազ.դրամ        ուն 
 

 ի           
 

70. Վարելահողեր գ. Շամուտ 57.8հա 
  

57.8 57.8 57.8 57.8 57.8 
Վարձակալությ 

 

    ուն  

           
 

71. Խոտհարքներ գ. Շամուտ 3.59հա 
  3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 

Վարձակալությ 
 

    ուն  

           
 

72. Արոտներ գ. Շամուտ 149.6հա 
  149.6 149.6 149.6 149.6 149.6 

Վարձակալությ 
 

    ուն  

           
 

73. Վարելահողեր գ. Քարինջ 
19.6հա    3.5 4.2 5.5 6.2 

Վարձակալությ 
 

      ուն  

           
 

74. Խոտհարքներ գ. Քարինջ 
39,7հա   39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 

Վարձակալությ 
 

     ուն  
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7. ՀԶՀԾ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ) ԵՎ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄԸ,  

ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ 

 

ՀԶՀԾ-իիրականացումը 
 

ՀամայնքիյուրաքանչյուրտարվաբյուջեինախագծիկազմմանծրագրայինհիմքըՀԶՀԾ-  

ումհամապատասխանտարվահամարնախատեսվածոլորտայինևբնակավայրայինծրագրեր  

ըևմիջոցառումներնեն, 

որոնցիրականացմանհամարհաշվարկվելենհամապատասխանեկամուտներևծախսեր: 
 

Գործնականում, ՀԶՀԾ-իիրականացումըհանգումէհիմնականում 
(չհաշվածֆինանսավորմանայլաղբյուրներիհաշվիննախատեսվածծրագրերըևմիջոցառում 

ները) համայնքիգալիքհինգտարիներիբյուջեներիկատարմանը։ 
 

ՀԶՀԾ-ումներառվածյուրաքանչյուրոլորտային կամ բնակավայրային 
ծրագրիղեկավարնանձնականպատասխանատվությունէկրումծրագրովնախատեսվածաշխ  

ատանքներիհամակարգման, համապատասխանծախսերիկատարման,  

արդյունքներիստացման,  

հաշվետվություններիպատրաստմանևհամայնքիղեկավարիններկայացմանհամար: 
 

Հիմք ընդունելով համայնքի 2016-2020թթ. ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և 

ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիրը (աղյուսակ 6) և հավելված 6-ում բերված՝ համայնքի 

ոլորտային ծրագրերի նկարագրերը,Հավելված 7-ում ներկայացվում է ՀԶՀԾ-ի 

իրականացման տեղեկատվությունն՝ըստ ՏԻՄ-երի գործունեության առանձինոլորտների: 
 

Բերված ձևաչափում սահմանվել են նաև ՀԶՀԾ-ի 
ոլորտայինծրագրերիմիջոցառումներովնախատեսվածաշխատանքներիկատարմանցուցա 
 

նիշները, որոնքհնարավորությունենտալիսհամեմատելՏԻՄ-
երիընթացիկգործունեությունընախկինումկատարվածիհետ և կանխատեսումներ անել 
նրանցապագագործունեության վերաբերյալ: 
 

 

ՀԶՀԾ-ի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը) 

 

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶՀԾ և տարեկան բյուջեի 
կառավարման գծով ԽՄ-ի և ԲԱԽ-երի կողմից կիսամյակը մեկ անգամ։ 
 

ՀԶՀԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ևբնակավայրայինծրագրերի 
ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների: 
 

Հիմնվելով Հավելված 7-ումըստ ոլորտներիբերված՝ ՀԶՀԾ-ի իրականացման 

տեղեկատվության վրա,Աղյուսակ 9-ումբերվումէ ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի 

միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության 

ներկայացման ձևանմուշը։ 
 

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով ՀԶՀԾ-ի և 
տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն կներկայացնի համայնքի ղեկավարին,վերջինս 
էլ օրենքով սահմանված կարգով այն կներկայացնի համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն: 
 
 
 

 

Աղյուսակ 9. ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և 

գնահատման վերաբերյալտեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը 
 

79 



Ոլորտ. 
 

Ծրագիր. 
 

Միջոցառում.  

 Արդյունքային ցուցանիշները  2016 թ., 1-ին կիսամյակ / տարեկան  

 տեսակը անվանումը պլան. փաստ. շեղում մեկնաբանություն  
        

 Մուտքային       
        

 Ելքային (քանակական)       

 Ելքային (որակական)       

 Ելքային       
 (ժամկետայնության)       
        

 Արդյունավետության       

 Ծախսեր, հազ. դրամ       

        
 
 

 

ՀԶՀԾ-ի վերահսկումը 

 

ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունն ապահովում է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի 

ամբողջական իրականացումը, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն առաջադրված 

խնդիրները կատարելու, ակնկալվող արդյունքները ձեռք բերելու և սահմանված 

նպատակներին հասնելու համար, ծրագրերի պաշտպանվածությունը սխալներից ու 

ձախողումներից, ժամանակին ու ճշգրիտ տեղեկատվության ստացումը ՏԻՄ-երի ավելի 

հիմնավորված որոշումների կայացման համար: ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունը ենթադրում է՝ 
 

 ՀԶՀԾ-ի մշակման, քննարկման և իրականացման ընթացակարգերի հստակ 

պահպանում,

 ոլորտային ծրագրերով առաջադրված խնդիրների կատարման արդյունքների ստուգում,


 ոլորտային ծրագրերի պահանջներից շեղումների պարզաբանում և պատճառների 

բացահայտում,

 ՀԶՀԾ-ի ծրագրերի իրականացումից ստացված արդյունքների ամփոփում և համադրում 

ծրագրերի նպատակների, միջոցառումների և նախատեսված արդյունքների հետ:
 

ՀԶՀԾ-ի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝ ի 
գիտություն: 

 

ՀԶՀԾ-ի տարեկան և հնգամյա գնահատումը 

 

ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան կամ հնգամյա գնահատումը կատարում են 

համատեղ ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն և ԲԱԽ-երը՝ 
հիմնվելովՀԶՀԾ-իկիսամյակայինմոնիթորինգներիարդյունքներիվրա: 

 

ՀԶՔԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և նախատեսված 

աշխատանքների կատարման ցուցանիշների գնահատման ձևանմուշը բերված է Աղյուսակ 
9-ում: 
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Համայնքի  ղեկավարը  կազմակերպում  և  անցկացնում  է  ՀԶՀԾ-ի  իրականացման 
 

տարեկան հաշվետվության աշխատանքային քննարկումներ, այնուհետև՝ 
համայնքիկազմումընդգրկվածբոլորբնակավայրերումկազմակերպումևանցկացնումէՀԶՀԾ- 
 

իիրականացմանտարեկանհաշվետվությաննախագծիհանրայինբացլսումներև (կամ) 

քննարկումներ՝հատուկուշադրությունդարձնելովտվյալբնակավայրինվերաբերողծրագրերի 
ումիջոցառումներիիրականացմանհարցերին: 
 

Բոլոր բնակավայրերում անցկացված հանրային քննարկումների արդյունքներով, 
ՀԶՀԾ-իև տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն լրամշակում է ՀԶՔԾ-ի 
 

իրականացմանտարեկանհաշվետվությաննախագիծը, պատրաստում է 
դրանցվերաբերյալավագանունտրամադրվողտեղեկատվությունը  

(ամփոփաթերթըևտեղեկանքը) և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին:  

ՀամայնքիղեկավարըՀԶՀԾ-ի 
 

իրականացմանտարեկանհաշվետվությանլրամշակվածնախագիծը և դրան կից 

փաստաթղթերը ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և որոշման 

կայացմանը: 
 

ՀԶՀԾ-ի իրականացմանտարեկանհաշվետվությաննախագծի կազմման, քննարկման և 

որոշման կայացման վերաբերյալ ընթացակարգերը նույնությամբ վերաբերում են նաև 

ՀԶՀԾ-ի իրականացմանհնգամյահաշվետվությաննախագծի կազմմանը, քննարկմանը և 

որոշման կայացմանը: 
 

 

ՀԶՀԾ-իվերանայումը 
 

ՀիմնվելովՀԶՀԾ- 

իիրականացմանտարեկանհաշվետվությանվերաբերյալհամայնքիավագանուկայացրածոր  

ոշմանվրա, ՀԶՀԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքիղեկավարըՀԶՀԾ- 
 

ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 

վերաբերյալիրև/կամհամայնքիավագանուանդամներիցստացվածբոլորառաջարկություննե 
րըկներկայացնիհամայնքիավագանուքննարկմանըևհաստատմանը: 
 

Համայնքիավագանուանդամներիառաջարկածայնփոփոխություններըև (կամ) 
 

լրացումները, որոնքավելացնումենՀԶՀԾ-իիրականացմանծախսերը, 

համայնքիավագանուորոշումնընդունվումէմիայնհամայնքիղեկավարիեզրակացությանառկ 

այությամբևավագանունիստիններկաանդամներիձայներիերկուերրորդով: 
 

ՀԶՀԾ-իփոփոխություններըև (կամ) լրացումները, ավագանուհաստատումիցհետո, 

հրապարակվումենՀՀօրենսդրությամբսահմանվածկարգով: 
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ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ 

 

Թումանյանհամայնքիսույնզարգացման  

հնգամյածրագիրըիրականացվելուէհամայնքիՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, 
 

համայնքայինենթակայությանկազմակերպություններիկողմից՝ համայնքի ՔՀՄՀ-ի 
կազմակերպությունների և խմբերի, բնակիչների մասնակցությամբ: 
 

Համայնքի 2016-2020թթ. ՀԶՀԾ-ն ամբողջական ծավալով իրականացնելու հարցը 

մեծապես կախված կլինի համայնքի առաջիկա հինգ տարիների բյուջեներում 

նախատեսվող մուտքերի (հատկապես՝ սեփական) փաստացի կատարման մակարդակից, 

ինչպես նաև դրանց խնայողաբար ու արդյունավետ ծախսումից: 
 

ՀԶՀԾ-ի իրականացումը շատ բանով պայմանավորված կլինի նաև այն բանից, թե 

համայնքի ՏԻՄ-երին ինչքանով կհաջողվի նպատակային և արդյունավետ 

համագործակցություն ծավալել ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան 

մարմինների (հատկապես՝ ՀՀ Լոռու մարզպետարանի), ՀՀ-ում (մասնավորապես՝ ՀՀ Լոռու 

մարզում) գործող միջազգային և տեղական դոնոր, ՔՀՄՀ կազմակերպությունների և 

խմբերի, գործարարների հետ՝ համայնքային տնտեսությունում ապահովելու ՀԶՀԾ-ով 

պլանավորված ներդրումները և միջոցները: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 
 

Թումանյանհամայնքիաշխատակազմիկառավարմանկազմակերպականկառուցվածքը 
 
 
 

 

Թումանյան համայնքի ղեկավար 

 
 
 
 
 
 

 

Աթան գյուղի  Ահնիձոր գյուղի  Լորուտ գյուղի  Համայնքի  Համայնքի  Մարց գյուղի  Շամուտ գյուղի  Քարինջ գյուղի 

վարչական  վարչական  վարչական  ղեկավարի  ղեկավարի  վարչական  վարչական  վարչական 

ներկայացուցիչ  ներկայացուցիչ  ներկայացուցիչ  տեղակալ  օգնական  ներկայացուցիչ  ներկայացուցիչ  ներկայացուցիչ 
               

 

 
   

Աշխատակազմի 
   

 

Աշխատակազմի 
    

Աշխատակազմի 
 

  քարտուղար   
 

գլխավոր 
    

առաջատար 
 

     
 

մասնագետ-      մասնագետ 
 

հաշվապահ       
 

       
 

         
 
 

 

Աշխատակազմի  
առաջին կարգի 6  

մասնագետ 

 
 
 

 

Աշխատակազմ

ի  
երկրորդ կարգի  

8 մասնագետ  
 

 
 
 
 

 

Վարորդ Հավաքարար 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 
 

ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎՎԻՃԱԿԸ՝ 

 

ՔԱՂԱՔ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, ՔՈԲԵՐ ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԳՅՈՒՂ 

 

- համայնքապետարանի վարչական շենք, որտեղ տեղակայված են նաև քաղաքի գրադարանը, բնակչության 
սպասարկման գրասենյակը1,  

- քաղաքի N 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության (մանկապարտեզի) շենք, այն վերանորոգման կարիք ունի, ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի մայիսի 26-ի թիվ 527 – Նորոշմամբ այդ նպատակով արդեն իսկ հատկացվել է12,0 մլն դրամ,  

- քաղաքի N 3 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության (մանկապարտեզի) շենք, որը տրվել է վարձակալության,  
- համայնքի մշակույթի տուն, որի շենքում գործում են թանգարանը և մանկական արվեստի դպրոցը, շենքը վերանորոգվել է 2008թ.-

ին ՀՍՆՀ-ի միջոցներով,  
- քաղաքի 2-րդ և 3-րդ թաղամասերի խմելու ջրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներբնակավայրային համակարգեր, 

կարգավորիչ ջրամբարներ, որոնք ունեն ընթացիկ վերանորոգման կարիք, առաջիկայում սեփականության իրավունքով 

հանձնվելու է «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ին,  
- ներբնակավայրայիննշանակությանփողոցներևճանապարհներ, որոնքունենբարեկարգմանևասֆալտապատմանկարիք,  
- քաղաքային մարզադաշտ, որն ունի վերանորոգման կարիք, 

- քաղաքի խմելուջրիմաքրման կայան, որնունիփոխարինմանկարիք, 

- բազմաբնակարան շենքեր, որոնք ունեն նորոգման և հատկապես՝ տանիքների փոխարինման կարիք,  

- քաղաքի 2 կամուրջներ, որոնք ունեն ընթացիկ նորոգման կարիք, 

- քաղաքի 2 կիսակառույց շենքեր, որոնք ունեն վերակառուցման կարիք, 

- քաղաքի գերեզմանատներ՝6 հատ, որոնք ունեն ցանկապատման կարիք,  
- համայնքի աղբավայր, որը շահագործվել է դեռևս խորհրդային տարիներից, այժմ անմխիթար վիճակում է, 

- աղբատար ավտոմեքենա «ՄԿԶ ԶԻԼ- 43362», լավ վիճակում է, 

- ավտոմեքենա «Նիվա- 21214», սարքին վիճակում, ենթակա է հիմնանորոգման:  
 
 

 
12015թ. համայնքապետարանի 1-ինհարկումմիջազգայինկազմակերպությունների (USAID, GIZ,SDC)միջոցներով գրադարանից առանձնացվել, հիմնանորոգվել և 
բացվելէքաղաքացիներիսպասարկմանգրասենյակը, որտեղկատարվումէբնակչությանսպասարկմանաշխատանքները՝մեկպատուհանիսկզբունքով: 
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Հավելված2.1. Թումանյան քաղաքի և Քոբեր կայարանի գյուղի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակիգնահատում 

 

Հ/Հ Կառույցը Հասցեն Կառուցման Ծավալը Ընդհանուր Նորոգման / Այլ նշումներ 

   տարեթիվը  վիճակի վերականգնման /  

     գնահատականը փոխարինման  

      կարիքը  

1. Համայնքապետարանի վարչական ք. Թումանյան 1984 432 քմ լավ դռների և վերանորոգվել է 

 շենք     պատուհանների 2009թ,-ին 

      փոխարինման,  

      տանիքի նորոգման  

2. Մշակույթի տուն (Արվեստիդպրոց) ք. Թումանյան, 1950 650,0 քմ գերազանց  վերանորոգվել է 

  3-րդ փողոց     2008թ.-ին 

3. Մանկապարտեզ N 2 ք. Թումանյան, 2-րդ 1960 380,0 քմ բավարար վերանորոգման վերանորոգվել է 

  փողոց     2006թ.-ին 

4. Մանկապարտեզ N 3 ք. Թումանյան, 1978 210,0 քմ բավարար - փակվել էև տրվել 
  11-րդ փողոց     վարձակալության,օտա 

       րվելու էշենքում 

       բնակվող 

       4ընտանիքներին 

5. Քաղաքի 2-րդ և 3-րդ թաղամասերի ք. Թումանյան 1950  բավարար վերանարոգման ավագանուորոշմամբ 

 խմելու ջրիջրամատակարարման և      սեփականությանիրա 

 ջրահեռացման ներբնակավայրային   11,9 կմ   վունքովհանձնվելու է 

 համակարգեր, կարգավորիչ   2,35 կմ   «Հայջրմուղկոյուղի»Փ 

 ջրամբարներ      ԲԸ-ին 

    2 հատ    

6. Ներբնակավայրայիննշանակության ք. Թումանյան  27,5կմ բավարար վերանորոգման և 600մետրը 

 փողոցներևճանապարհներ     ասֆալտապատման ասֆալտապատման 

7. Մաքրման կայան ք. Թումանյան, 1-ին 1952 1 հատ շատ վատ փոխարինման  
  փողոց      

8. Մարզադաշտ ք. 1977 6000,0 քմ բավարար նորոգման  
  Թումանյան,կենտրոն      

  ական փողոց      

9. Բազմաբնակարանշենք 6, բն.1, ք. Թումանյան,2-րդ 1952 138,0 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      
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10 Բազմաբնակարան շենք 6, բն.11 ք. Թումանյան,2-րդ 1952 46,0 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց,      

11. Բազմաբնակարան շենք 6, բն.19 ք. Թումանյան,2-րդ 1952 34,4 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

12 Բնակելի տուն 15/1 ք. Թումանյան,2-րդ 1961 37,0 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

13 Բնակելի տուն 19/2 ք. Թումանյան,2-րդ 1961 39,0 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

14 Բազմաբնակարան շենք 11, բն.2 ք. Թումանյան,3-րդ 1960 16,0 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

15 Բնակելի տուն 8/1 ք. Թումանյան,4-րդ 1962 37,0 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

16 Բազմաբնակարան շենք 7, բն.2 ք. Թումանյան,5-րդ 1961 20,0 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

17 Բազմաբնակարան շենք 7/17, սրահ ք. Թումանյան,5-րդ 1961 83,56 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

18 Բազմաբնակարան շենք 9, բն.8 ք. Թումանյան,5-րդ 1962 18,5 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

19 Բազմաբնակարան շենք 13, բն.8 ք. Թումանյան,6-րդ 1963 20,0 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

20 Բազմաբնակարան շենք 13, բն.16 ք. Թումանյան,6-րդ 1963 41,0 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

21 Բազմաբնակարան շենք 13, բն.22 ք. Թումանյան,6-րդ 1963 18,5 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

22 Բազմաբնակարան շենք 14, բն.7 ք. Թումանյան,6-րդ 1962 17,3 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

23 Բազմաբնակարան շենք 15, բն.14 ք. Թումանյան,6-րդ 1962 54,8 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

24 Բնակելի տուն 6 ք. Թումանյան,8-րդ 1960 41,0 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

25 Բնակելի տուն 9/1 ք. Թումանյան,8-րդ 1960 41,0 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

26 Բնակելի տուն 11 ք. Թումանյան,8-րդ 1960 41,0 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

27 Բազմաբնակարան շենք 2, բն.2/3ա ք. Թումանյան,11-րդ 1990 18,6 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      
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28 Բնակելի տուն 2 ք. Թումանյան,12-րդ 1961 28,3 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

29 Բազմաբնակարան շենք 8, բն.5 ք. Թումանյան,13-րդ 1961 18,5 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

30 Բազմաբնակարան շենք 8, բն.10 ք. Թումանյան,13-րդ 1960 37,4 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

31 Բնակելի տուն 3/1 ք. Թումանյան,14-րդ 1962 360 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

32 Բազմաբնակարան շենք 13, բն.2 ք. Թումանյան,15-րդ 1960 53,0 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

33 Բնակելի տուն 3/1 ք. Թումանյան,17-րդ 1962 24,0 քմ բավարար նորոգման  
  փողոց      

34 Բազմաբնակարան շենք 1 ք. 1954 111,7 քմ բավարար նորոգման  
  Թումանյան,Երևանյա      

  ն խճուղի      

35 Բազմաբնակարան շենք 2 ք. 1954 71,9 քմ բավարար նորոգման  
  Թումանյան,Երևանյա      

  ն խճուղի      

36 Բազմաբնակարան շենք 3 ք. 1954 123,8 քմ բավարար նորոգման  
  Թումանյան,Երևանյա      

  ն խճուղի      

37 Կամուրջ, 1-ին թաղ. ք. 1954 40,0 մ բավարար նորոգման  
  Թումանյան,Երևանյա      

  ն խճուղի      

38 Բնակելի տուն 5 ք. 1900 29,3 քմ բավարար նորոգման  
  Թումանյան,Երևանյա      

  ն խճուղի      

39 Կամուրջ, 2-րդ թաղ. ք. 1962 59,0 մ բավարար նորոգման  
  Թումանյան,Երևանյա      

  ն խճուղի      

40 Բազմաբնակարան շենք 6 ք. 1899 154,0 քմ բավարար նորոգման  
  Թումանյան,Երևանյա      

  ն խճուղի      

41 Բնակելի տուն 7 ք. 1900 50,0 քմ բավարար նորոգման  
  Թումանյան,Երևանյա      

  ն խճուղի      
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42 Բնակելի տուն 8 ք. 1952 68,1 քմ բավարար նորոգման  
  Թումանյան,Երևանյա      

  ն խճ.      

43 Բնակելի տուն 6 գ. Քոբեր 1958 28,0 քմ բավարար նորոգման  

44 Բնակելի տուն 7/2 գ. Քոբեր 1952 16,6 քմ բավարար նորոգման  

45 Բնակելի տուն 10/2 գ. Քոբեր 1934 42,0 քմ բավարար նորոգման  

46 Բնակելի տուն 14/1 գ. Քոբեր 1963 41,6 քմ բավարար նորոգման  

47 Բնակելի տուն 14/2 գ. Քոբեր 1958 41,6 քմ բավարար նորոգման  

48 Կիսակառույց շենք ք. Թումանյան, 1990 179,6 քմ  վերակառուցման  
  3-րդ փողոց      

49 Կիսակառույց շենք ք. Թումանյան, 1990 180,1քմ  վերակառուցման  
  3-րդ փողոց      

50 Աղբավայր ք. Թումանյան, 1950 2000 քմ շատ վատ ենթակա է փակման  
  3-րդ փողոց      

51 Գերեզմանատներ ք. Թումանյան, 1950 6հատ բավարար ցանկապատման  
  6-րդփողոց      

52 Աղբատարավտոմեքենա «ՄԿԶ ԶԻԼ  2011 1 հատ լավ   

 43362»       

53 Ավտոմեքենա«Նիվա»21214  2004 1 հատ բավարար հիմնանորոգման  
 
 
 

ԳՅՈՒՂ ԱԹԱՆ 

 

- նախկինգյուղապետարանիվարչականշենք (ներկայումսվարչականներկայացուցչինստավայր), որտեղտեղակայվածէնաև 
բնակավայրի գրադարանը, որըչիգործում, վերանորոգման կարիք ունի,  

- ակումբ, չի գործում, անմխիթար վիճակում է, 

- նախկին մանկապարտեզ, որիշենքումտեղակայվածենբուժկետը և հանդիսությունների սրահը, հիմնանորոգմանկարիքունի,  
- ջրամատակարարմաններբնակավայրայինև արտաքին համակարգ` խմելուջրիջրագծեր, 

որոնցորոշակիհատվածներունենընթացիկ նորոգմանկամհիմնանորոգմանկարիք,  
- միջբնակավայրային նշանակության ճանապարհներ, որոնքունեննորոգմանկարիք,  
- ներբնակավայրային փողոցներ, որոնքունեն նորոգման և բարեկարգմանկարիք, 

- գերեզմանատներ՝ 2 հատ, որոնցից 1- նունիցանկապատմանկարիք։ 
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Հավելված 2.2. Աթան բնակավայրիսոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակիգնահատում 

 

Հ/հ Կառույցը Հասցեն Կառուցմանտ Ծավալը Ընդհանուրվիճակի Նորոգման / վերականգնման Այլնշումն 

   արեթիվը  գնահատականը /փոխարինմանկարիքը եր 

1. Նախկինգյուղապետարանիշենք(վ գ.Աթան 1957 80 քմ բավարար վերանորոգման  

 արչականներկայացուցչինստավա       

 յր)       

2. Ակումբի շենք գ.Աթան 1950 150 քմ վատ հիմնանորոգման  

3. Նախկին մանկապարտեզ գ.Աթան 1961 360,1քմ բավարար հիմնանորոգման  

4. Խմելու ջրի ջրամատակարարման գ.Աթան 2007 3կմ բավարար նորոգման, 2-կմը 

 արտաքին համակարգ   1կմ վատ հիմնանորոգման  
        

5. Խմելու ջրի ջրամատակարարման գ.Աթան 1966-67թթ. 3 կմ բավարար ընթացիկ նորոգման  

 ներբնակավայրային համակարգ       

6. Միջբնակավայրային գ.Աթան  6,0 կմ վատ նորոգման,  

 նշանակության ճանապարհներ     բարեկարգման  

7. Ներբնակավայրային փողոցներ գ.Աթան  7,0 կմ վատ նորոգման, բարեկարգման  

8. Գերեզմանատուն գ.Աթան  2 հատ բավարար ցանկապատման 1-ը 

 

 

ԳՅՈՒՂ ԱՀՆԻՁՈՐ 

 

- նախկին գյուղապետարանի վարչական շենք (ներկայումս վարչական ներկայացուցչի նստավայր), լավ վիճակում է, 

- ակումբի շենք, որն ունի հիմնանորոգման կարիք, 

- դպրոցի հին շենք, անմխիթար վիճակում է, չի ծառայում որևէ նպատակի, 

- բուժկետի շենք, վերանորգման, հատկապես՝ տանիքի փոխման կարիք ունի,  
- անգար, ենթակա է օտարման, 

- գերեզմանատուն, լավ վիճակում է, 

- ներբնակավայրային փողոցներ, միջբնակավայրային ճանապարհներ, ունեն նորոգման և բարեկարգման կարիք,  
- խմելու ջրամատակարարման ներքին և արտաքին համակարգեր, ունեն ընթացիկ վերանորոգման կարիք, 

- հանդիսությունների սրահ, գերազանց վիճակում է, կառուցվել է 2014 թվականին ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով, 

- ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ», հիմնանորոգման կարիք ունի: 

 

Հավելված2.3. Ահնիձոր բնակավայրի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակիգնահատում 
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ԳՅՈ 

ՒՂ  

ԼՈՐ  

ՈՒՏ 

 
 

Հ/հ  Կառույցը Հասցեն Կառուցման Ծավալը Ընդհանուր Նորոգման / Այլ 
 

    տարեթիվը   վիճակի վերականգնման / նշումներ 
 

       գնահատականը փոխարինման  
 

        կարիքը  
 

1.  Նախկինգյուղապետարանիշեն գ. Ահնիձոր, 2-րդփող, շենք 2 1979 72 քմ լավ - - 
 

  ք(վարչական        
 

  ներկայացուցչինստավայր)        
 

2.  Ակումբի շենք գ. Ահնիձոր, 2-րդփող, շենք 3 1951 120 քմ վատ հիմնանորոգման - 
 

3.  Դպրոցի հին շենք գ. Ահնիձոր,1-ին փող, շենք 6 1973 82 քմ վատ  պետք է 
 

         օտարել 
 

4.  Դպրոցի նոր շենք գ. Ահնիձոր,1-ին փող, շենք 27 1989 390 քմ լավ - - 
 

5.  Բուժկետի շենք գ. Ահնիձոր,1-ին փող, շենք 8/1 1994 25 քմ բավարար վերանորոգման - 
 

6.  Անգար գ. Ահնիձոր 1989 350 քմ շատ վատ - պետք է 
 

         օտարել 
 

7.  Գերեզմանատուն գ.Ահնիձոր - 1 հատ լավ - - 
 

8.  Ներբնակավայրային փողոցներ գ.Ահնիձոր - 3,5 կմ վատ նորոգման և - 
 

        բարեկարգման  
 

9.  Միջբնակավայրային   3,5 կմ վատ նորոգման - 
 

  ճանապարհներ        
 

10.  Խմելու ջրի ջրամատակարար- գ. Ահնիձոր 2002 2,5 կմ վատ նորոգման  
 

  ման ներքին ցանց        
 

11.  Խմելու ջրի ջրամատակարար- գ. Ահնիձոր 2001 3,5 կմ բավարար նորոգման  
 

  ման ներքին ցանց        
 

12.  Խմելու ջրի ջրամատակարար- գ. Ահնիձոր 2001 2,5 կմ բավարար նորոգման  
 

  ման արտաքին ցանց        
 

13.  Հանդիսությունների սրահ գ. Ահնիձոր 2014 120 ք.մ գերազանց -  
 

14. 
ն Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ» 

 2008 1 հատ վատ հիմնանորոգման  
 

-        
 

 ա        
  

խկին գյուղապետարանի վարչական շենք (ներկայումս վարչական ներկայացուցչի նստավայր), լավ վիճակում է, 
շենքում ոստիկանության տեղամասային տեսուչի համար սենյակ է հատկացվել,  

- մանկապարտեզի շենք, պատերից 1-ը ենթակա է կապիտալ նորոգման, սենյակներից 1-ը և տանիքը վերանորոգման կարիք ունեն,  
- բաղնիքի շենք, 25 տարով անվարձահատույց տրվել է «Արոտ օգտագործողների սպառողական կոոպերատիվ»-ին՝ որպես կաթի 

հավաքման կետ օգտագործելու համար,  
- հացի փռի և պահեստի շենքեր, կիսաքանդ վիճակում են, 
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- խմելու ջրի ջրամատակարարման արտաքին ցանցի՝ «Սարի», «Վարար աղբյուրի» 20 կիլոմետրանոց ընդհանուր ջրագծեր, 
որոնցից 3 կիլոմետրը 2012թ.-ին վերանորոգվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղականտարածքների տնտեսական 

զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»-ի միջոցներով, մնացած 17 կիլոմետրն ունի վերանորոգման կարիք,  
- խմելու ջրի ջրամատակարարման ներբնակավայրային ներքին ցանց՝ 10 կիլոմետր երկարությամբ, ունի վերանորոգման կարիք,  
- ճաշարանի շենք, որի մի մասն օգտագործվում է որպես մարզադահլիճ, մյուս մասում բնակվում են 4 ընտանիքներ, 

մարզադահլիճի հատակը վերանորոգման կարիք ունի,  
- արհեստանոցի շենք, կիսաքանդ վիճակում է,  
- մշակույթի տան և ավտոպարկի անավարտ շենքեր, կառուցվել են 1988 թվականի երկրաշարժից հետո, 

- 4 անասնագոմ, որոնցից 2-ը նորմալ վիճակում են, 2-ը տանիք չունեն,  
- ներբնակավայրային փողոցներ՝ 10 կմ երկարությամբ, և միջբնակավայրային ճանապարհներ՝ 2 կմ երկարությամբ, ունեն 

նորոգման և բարեկարգման կարիք,  
- գերեզմանատուն, ցանկապատը մասնակի վերանորոգման կարիք ունի: 

 
 
 

Հավելված 2.4. Լորուտ բնակավայրի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակի գնահատում 

 
 
 
 

Հ/հ Կառույցը Հասցեն Կառուցման Ծավալը Ընդհանուր վիճակի Նորոգման / վերականգնման Այլ նշումներ 

   տարեթիվը  գնահատականը /փոխարինման կարիքը  

1. Նախկինգյուղապետարանիշենք(վ գ.Լորուտ,1- 1980 120 քմ լավ   

 արչականներկայացուցչինստավա ինփող.,շենք 6      

 յր)       

2. Մանկապարտեզ գ.Լորուտ 1-ին 1960 400 քմ բավարար նորոգման 1 պատը 

  փող.,շենք12      

3. Բաղնիքի շենք գ.Լորուտ 4– 1967 280 քմ բավարար նորոգման  

  րդփող.,շենք 45      

4. Հացի փռի շենք գ.Լորուտ 1-ին 1967 280 քմ շատ վատ քանդման կամ օտարման  

  փող., շենք 38    ենթակա  

5. Պահեստի շենք գ.Լորուտ 4-րդ 1976 380 քմ շատ վատ քանդման կամ օտարման  

  փող.,շենք8    ենթակա  

6. Ճաշարանի շենք գ.Լորուտ4- 1980 420քմ վատ նորոգման հատակը 

  րդփող., շենք      
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ԳՅՈ  

ՒՂ  

ՄԱ 

ՐՑ 

  

    28      
 

 7.  Արհեստանոցի շենք գ.Լորուտ 4-րդ 1994 250քմ վատ նորոգման  
 

    փող., շենք 14      
 

 8.  Ավտոպարկ գ.Լորուտ 3- 1992 1050քմ վատ քանդման կամ օտարման  
 

    րդփող.,շենք 18    ենթակա  
 

 9.  Մշակույթի տանանավարտշենք գ.Լորուտ 1-ին 1989 970քմ շատ վատ քանդման կամ օտարման պետք է 
 

    փող., շենք5    ենթակա քանդել 
 

 10.  Անասնագոմեր գ.Լորուտ 1991 4 հատ 2- 2-ը տանիքի  
 

       ընորմալվիճակումե հիմնանորոգման  
 

       ն   
 

 11.  Խմելու ջրի ջրամատակարարման գ.Լորուտ      
 

   արտաքին  1983 15 կմ բավարար   
 

   համակարգեր՝«Սարի»,«Վարար   5 կմ  նորոգման  
 

   աղբյուրի»       
 

 12.  Խմելու ջրի ջրամատակարարման գ. Լորուտ 1995 10 կմ բավարար նորոգման  
 

   ներբնակավայրային համակարգ       
 

 13.  Միջբնակավայրային գ. Լորուտ  2 կմ բավարար նորոգման  
 

   նշանակության ճանապարհներ       
 

 14.  Ներբնակավայրային փողոցներ գ. Լորուտ  10 կմ բավարար նորոգման  
 

 15.  Գերեզմանատուն գ. Լորուտ  1 հատ բավարար ցանկապատի  
 

 
- ն 

     վերանորոգման  
 

        
  

ա 
 

խկին գյուղապետարանի վարչական շենք (ներկայումս վարչական ներկայացուցչի նստավայր), որտեղ տեղակայված են նաև 
բնակավայրի գրադարանը, «Հայփոստի» բաժանմունքը և հանդիսությունների սրահը, ունի վերակառուցման կարիք,  

- խմելու ջրի ջրամատակարարման ներքին և արտաքին ցանցեր, ունեն ընթացիկ վերանորոգման կարիք, 

- միջբնակավայրային նշանակության ճանապարհներ, ունեն բարեկարգման և/կամ ասֆալտապատման կարիք,  
- ներբնակավայրային փողոցներ, ունեն նորոգման և բարեկարգման կարիք, 

- գերեզմանատներ՝ 2 հատ, որոնց ցանկապատերն ունեն վերանորոգման կարիք: 

 

Հավելված2.5. Մարց բնակավայրի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակիգնահատում 

 

Հ/հ Կառույցը Հասցեն Կառուցմանտ Ծավալը Ընդհանուրվիճակիգ Նորոգման / վերականգնման / Այլնշումն 

   արեթիվը  նահատականը փոխարինմանկարիքը եր 
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ԳՅՈ

Ւ  

Ղ  

ՇԱՄ  

ՈՒՏ 

  

1. Նախկինգյուղապետարանիշենք գ. Մարց 1975 240 քմ բավարար վերակառուցման  

 (վարչականներկայացուցչինստավ 2-րդ փ. 18շ.      

 այր)       

2. Խմելու ջրի արտաքին և ներքին գ. Մարց 1968 6 կմ, շատ վատ փոխարինման  

 ջրամատակարարման   5 կմ    

 համակարգեր       

3. Միջբնակավայրային գ. Մարց  8,0 կմ վատ բարեկարգման,ասֆալտապա  

 նշանակության ճանապարհներ     տման  

4. Ներբնակավայրային փողոցներ գ. Մարց  6,0 կմ շատ վատ նորոգման, բարեկարգման  

5. Գերեզմանատուն գ. Մարց  2 հատ բավարար ցանկապատերի 2-ը 

      վերանորոգում  
 

 

- նախկին գյուղապետարանի վարչական շենք (ներկայումս վարչական ներկայացուցչի նստավայր), որտեղ տեղակայված են 
բնակավայրի գրադարանը, բուժկետը և «Հայփոստի» բաժանմունքը,  

- ջրամատակարարման ներբնակավայրային համակարգ` խմելու ջրի ջրագծեր, ունի ընթացիկ վերանորոգման կարիք,  
- ներբնակավայրային նշանակության փողոցներ և ճանապարհներ, ունեն վերանորոգման և ասֆալտապատման կարիք, 

- գերեզմանատներ՝ 2 հատ, ունեն ցանկապատի վերանորոգման կարիք, 

- տրակտոր «Բելառուս Т 82-10», ունի ընթացիկ նորոգման կարիք: 
 

 

Հավելված 2.6. Շամուտ բնակավայրի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակի գնահատում 

 

Հ/հ Կառույցը Հասցեն Կառուցմանտ Ծավալը Ընդհանուրվիճակիգ Նորոգման / վերականգնման / Այլնշումն 

   արեթիվը  նահատականը փոխարինմանկարիքը եր 

1. Նախկինգյուղապետարանիշենք Գ. Շամուտ, 1985 300քմ բավարար նորոգման  

 (վարչականներկայացուցչինստ 11փող., շենք 1      

 ավայր)       

2. Խմելու ջրի ջրամատակարար- գ.Շամուտ 1975 4,5 կմ բավարար ընթացիկ նորոգման  

 ման արտաքին ջրագիծ       

3. Խմելուջրի ջրամատակարար- գ.Շամուտ 1979-80 3 կմ բավարար ընթացիկ նորոգման  

 ման ներբնակավայրային       

 համակարգ       

4. Ներբնակավայրային գ.Շամուտ  3 կմ անբավարար ասֆալտապատման  

 նշանակության ճանապարհներ       

5. Գերեզմանատուն գ.Շամուտ  2 հատ բավարար ընթացիկ նորոգման  
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6. Տրակտոր «Բելոռուս Т 82-10» գ.Շամուտ 2008 1 հատ բավարար ընթացիկ նորոգման  
 

ԳՅՈՒՂ ՔԱՐԻՆՋ 

 

- մանկապարտեզի շենք, որտեղ տեղակայված են նաև բնակավայրի վարչական ներկայացուցչի նստավայրը, գրադարանը, 
բուժկետը, «Հայփոստի»բաժանմունքը և հանդիսությունների սրահը,  

- նախադպրոցական ուսումնական հաստատության (մանկապարտեզի) անավարտ շենք, որն ունի վերականգնման և 
վերակառուցման կարիք,  

- ջրամատակարարման ներբնակավայրայինհամակարգ` խմելու ջրի և տեխնիկական ջրի ջրագծեր, որոնք ունեն ընթացիկ 
նորոգման կարիք,  

- ներբնակավայրային նշանակության փողոցներ և ճանապարհներ, որոնք ունեն բարեկարգման և/կամ ասֆալտապատման կարիք,  
- գերեզմանատուն՝ 3 հատ, որոնցից 2- ը`«Ներքևի թաղի» և «Վերևի թաղի» գերեզմանատներն ունեն ցանկապատման կարիք, 

- ավտոպարկ, որը շահագործվել է խորհրդային տարիներին, այժմ անմխիթար վիճակում է, 

- ավտոմեքենա «ՎԱԶ -2110», որը ձեռք է բերվել 2015թվականին, սարքին վիճակում է,  
- ավտոմեքենա «ՈւԱԶ 469», որըգտնվումէանսարքվիճակում: 

 

Հավելված 2.7. Քարինջ բնակավայրի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակի գնահատում 
 

 

Հ/հ Կառույցը Հասցեն Կառուցմանտ Ծավալը Ընդհանուրվիճակիգն Նորոգման / Այլ 

   արեթիվը  ահատականը վերականգնման / նշումներ 

      փոխարինմանկարիքը  

1. Մանկապարտեզ գ. Քարինջ 1961 312 քմ բավարար պատուհանների 17 պատ. 

      փոխարինման  

2. Անավարտ մանկապարտեզ գ. Քարինջ 1990 11264 քմ վատ վերականգնման,  

  7-րդ փ. 17շ.    վերակառուցման  

3. Խմելու և գ. Քարինջ 1970-73թթ. 2,2 կմ, բավարար ընթացիկ նորոգման  

 տեխնիկականջրիջրամատակար   4,5 կմ    

 արման ներհամայնքային       

 համակարգ       

4. Միջբնակավայրային գ. Քարինջ  3,0 կմ բավարար ասֆալտապատման  

 նշանակության ճանապարհներ       

5. Ներբնակավայրային փողոցներ գ. Քարինջ  6,0 կմ շատ վատ նորոգման,  

      բարեկարգման  
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6. Գերեզմանատուն գ. Քարինջ  3 հատ բավարար ցանկապատման 2-ը 

7. Ավտոպարկ գ. Քարինջ 1978 1684 քմ անմխիթար փոխարինման  

  8-րդփ. 2շ.      

8. Ավտոմեքենա «ՈւԱԶ 469» գ. Քարինջ 1974 1 հատ անսարք փոխարինման  

9. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ 2110» գ. Քարինջ 2000 1 հատ լավ  ձեռքէբերվել2015 

       թ. 
 
 
 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄՍՈՑԻԱԼ-  

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸԵՎԸՆԴՀԱՆՈՒՐՎԻՃԱԿԸ 
 

Հ/ Ենթակառուցվածքի անվանումը ք. Թումանյան, գ.Աթան գ.Ահնիձոր գ.Լորուտ գ.Մարց գ. Շամուտ գ.Քարինջ 

հ  գ. Քոբեր             

  կայարանի             

  Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը 

1 Աշխատակազմի վարչական շենք + գերազանց + բավարար + լավ + լավ + բավարար + բավարար -  

2 Ներբնակավայրային փողոցներ + բավարար + վատ + վատ + վատ + վատ + վատ + վատ 

3 Միջբնակավայրային + վատ + վատ + վատ + վատ + վատ + վատ + վատ 

 ճանապարհներ               

4 Ոռոգման համակարգ -  -  -  -  -  -  -  

5 Աղբավայր + շատ վատ -  -  -  -  -  -  

6 Աղբատար մեքենա + բավարար -  -  -  -  -  -  

7 Ջրամատակարարման համակարգ + բավարար + բավարար + բավարար + բավարար + շատ վատ + բավարար + բավարար 

8 Ջրահեռացման համակարգ + բավարար -  -  -  -  -  -  

9 Փողոցների լուսավորման + լավ -  -  -  + բավարար -  -  

 համակարգ               

10 Բուժկետ, ամբուլատորիա + լավ + բավարար + բավարար + լավ + շատ վատ + բավարար + բավարար 

11 Մարզադպրոց -  -  -  -  -  -  -  

12 Գրադարան + գերազանց + վատ + բավարար -  + բավարար + վատ + վատ 

13 Մշակույթի տուն/կենտրոն, ակումբ + գերազանց + վատ + բավարար -  + բավարար -  -  

14 Արվեստի, գեղարվեստի դպրոց + գերազանց -  -  -  -  -  -  

15 Երաժշտական դպրոց -  -  -  -  -  -  -  

16 Մանկապարտեզ + լավ -  -  + բավարար -  -  + բավարար 

17 Արտադպրոցական այլ հիմնարկ -  -  -  -  -  -  -  
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18 Սոցիալական տուն/կենտրոն -  -  -  -  -  -  -  

19 Թանգարան + բավարար -  -  -  -  -  -  
 
 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ՝ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ 

 

Հ/հ Ցուցանիշները Ընդամենը ք.Թումանյան, գ. գ.Աթան գ.Ահնիձոր գ.Լորուտ գ.Մարց գ.Շամուտ գ.Քարինջ 
 

  համայնքում Քոբեր կայարանի       
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1. Համայնքիվարչականտարածքը (հա), այդթվում` 29905,31 1096,68 2609,0 6036,76 7648,38 7117,34 1796,07 3601,08  

  
 

          
 

 Համայնքային 6016,27 79,69 1138 1087,77 1802,16 606,28 361,29 941,08 
 

 Պետական 20985,13 959,36 910,7 4581,69 4997,44 6154,03 952,11 2429,8 
 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականություն 2904,01 57,73 560,3 367,3 848,78 357,03 482,67 230,2 
 

2. Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում` 13839,46 29,64 1614,34 3161,69 4957,49 2220,02 776,12 1080,16 
 

 Համայնքային 5740,26 28,84 1094,84 1039,2 1769,75 571,71 328,21 907,71 
 

 Պետական 5552,71 0,8 0 1787,87 2427,87 1336,17 0 0 
 

 Իրավաբանականևֆիզիկականանձանցսեփականություն 2546,49 0 519,5 334,62 759,87 312,14 447,91 172,45 
 

3. Բնակելի շինությունների տակի հողեր, այդ թվում` 350,48 59,44 40,8 26,57 87,88 43,04 35,72 57,03 
 

 Համայնքային 8,19 4,69 0 0 0 1 1 1,5 
 

 Պետական 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 Իրավաբանականևֆիզիկականանձանցսեփականություն 342,29 54,75 40,8 26,57 87,88 42,04 34,72 55,53 
 

4. Արդյունաբերական, արտադրական շինությունների տակի 
69,94 9,18 13,37 8,96 6,32 11,61 8,4 12,1  

 
հողեր, այդ թվում`  

         
 

 Համայնքային 49,19 3,06 13,37 0,92 3,39 10,13 8,4 9,92 
 

 Պետական 8,95 3,47 0 1,98 2,17 1,33 0 0 
 

 Իրավաբանականևֆիզիկականանձանցսեփականություն 11,80 2,65 0 6,06 0,76 0,15 0 2,18 
 

5. Ընդերքօգտագործման հողեր, այդթվում` 6,65 0 4,63 0 0 0,87 0 1,15 
 

 Համայնքային 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 Պետական 6,65 0 4,63 0 0 0,87 0 1,15 
 

 Իրավաբանականևֆիզիկականանձանցսեփականություն 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

6. Ճանապարհների տակ հողեր,այդ թվում` 20,85 0 0,35 1,52 4,1 7,07 3,29 4,52 
 

 Համայնքային 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 Պետական 20,85 0 0,35 1,52 4,1 7,07 3,29 4,52 
 

 Իրավաբանականևֆիզիկականանձանցսեփականություն 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7. Առողջապահական, հանգստավայրերի, մարզական ու         

 պատմամշակութային նշանակության հողեր, 77,12 0,69 0,52 2,97 7,11 41,18 7,35 17,3 

 այդթվում`         

 Համայնքային 9,46 0,69 0,52 0,01 3,21 1,22 0 3,81 

 Պետական 67,66 0 0 2,96 3,9 39,96 7,35 13,49 

 Իրավաբանականևֆիզիկականանձանցսեփականություն 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Անտառային ֆոնդի հողեր, այդ թվում` 15208,52 953,73 898,75 2780,76 2543,64 4755,03 871,9 2404,71 

 Համայնքային 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Պետական 15208,52 953,73 898,75 2780,76 2543,64 4755,03 871,9 2404,71 

 Իրավաբանականևֆիզիկականանձանցսեփականություն 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Ջրային ֆոնդի հողեր, այդ թվում` 115,37 0,51 6,41 6,28 13,5 14,54 69,3 4,83 

 Համայնքային 2,97 0,51 0,79 0,53 0 0 0,07 1,07 

 Պետական 111,02 0 5,62 5,75 13,5 13,16 69,23 3,76 

 Իրավաբանականևֆիզիկականանձանցսեփականություն 1,38 0 0 0 0 1,38 0 0 

10. Հատուկ պահպանվող տարածքներ, արգելոցներ, այդթվում` 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Համայնքային 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Պետական 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Իրավաբանականևֆիզիկականանձանցսեփականություն 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Համայնքի այլ հողեր, այդ թվում` 216,92 43,49 29,83 48,01 28,34 23,98 23,99 19,28 

 Համայնքային 206,1 41,8 28,48 47,11 25,81 22,22 23,61 17,07 

 Պետական 8,77 1,36 1,35 0,85 2,26 0,44 0,34 2,17 

 Իրավաբանականևֆիզիկականանձանցսեփականություն 2,05 0,33 0 0,05 0,27 1,32 0,04 0,04 

12. Վարելահողեր, այդթվում` 990,77 0 60,18 93,73 434,6 95,27 207,25 99,74 

 Սեփականաշնորհված 722,29 0 0 63,72 358 81,93 149,38 69,26 

13. Խոտհարքեր, այդթվում` 2710,89 0 698,49 454,93 638,8 374,69 401,02 142,96 

 Սեփականաշնորհված 1827,14 0 519,5 270,9 404,88 230,09 298,58 103,19 

14. Արոտներ, այդթվում` 8802,24 0 778,09 2480,13 3076,3 1544,34 149,6 775,78 

 Սեփականաշնորհված 0,4 0 0 0 0,4 0 0 0 

15. Այլ գյուղատնտեսական հողեր, այդ թվում` 1333,57 29,64 77,58 132,9 807,8 205,72 18,25 61,68 

 Սեփականաշնորհված 0,12 0 0 0 0 0,12 0 0 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4 

 

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄԱՌԿԱ ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՆԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ(01.01.2016 թ. դրությամբ) 

 

Հ/հ Ցուցանիշները Ընդամենը ք.Թումանյան, գ.Աթան գ.Ահնիձոր գ.Լորուտ գ.Մարց գ.Շամուտ գ.Քարինջ 
 

  համայնքում 
գ. Քոբեր 
կայարանի       

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1. Խոշորեղջերավորանասուններիգլխաքանակը, 6674 180 1420 591 2425 818 770 470  

 

այդթվում`  

         
 

 Կովեր 2852 97 609 229 991 352 307 267 
 

2. Խոզերի գլխաքանակը 1356 107 225 162 218 246 93 305 
 

3. Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը 2537 61 343 321 659 294 429 430 
 

4. Ավանակների և ջորիների գլխաքանակը 54 0 0 0 20 10 11 13 
 

5 Ձիերի գլխաքանակը 626 19 70 52 320 45 60 60 
 

6. Հավերի և այլ թռչունների գլխաքանակը 4258 239 375 389 1420 832 520 483 
 

7. Նապաստակների և ճագարների գլխաքանակը 110 15 0 0 45 0 50 0 
 

8. Մեղվաընտանիքների քանակը 1775 661 51 393 18 406 84 162 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

98 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ5 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԻՄՆԱԿԱՆՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻԳՆԱՀԱՏՈՒՄԵՎԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

 

Հ/հ Ցուցանիշներ Չափիմի 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ. 
 

  ավոր փաստ. փաստ. կանխ. կանխ. կանխ. կանխ. կանխ. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1. Համայնքիվարչականտարածքը հա 29905,3 29905,3 29905,3 29905,3 29905,3 29905,3 29905,3 
 

2. Բնակչությանթիվը հազ. մ. 4619 4587 4535 4545 4557 4602 4654 
 

3. Բնակելիշենքերիընդհանուրթիվը շենք 99 99 99 99 99 99 99 
 

 ընդհանուրմակերեսը հազ.քմ 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 
 

 բնակարաններիթիվը բնակար. 476 476 476 476 476 476 476 
 

 Անհատական բնակելի տների թիվը տուն 1040 1038 1037 1034 1038 1041 1045 
 

 Անհատական բնակելի տների մակերեսը քմ 104600 104420 104320 104500 105000 105500 106000 
 

4. Վթարայինշենքերիթիվը, այդթվում՝ շենք 1 1 1 1 0 0 0 
 

 II աստիճանիվնասվածությանշենքեր - // - 0 0 0 0 0 0 0 
 

 III աստիճանիվնասվածությանշենքեր - // - 0 0 0 0 0 0 0 
 

 IV աստիճանիվնասվածությանշենքեր - // - 1 1 1 1 0 0 0 
 

 Վթարային տներիթիվը, այդթվում՝ տուն 0 0 0 0 0 0 0 
 

 II աստիճանիվնասվածության տներ - // - 0 0 0 0 0 0 0 
 

 III աստիճանիվնասվածության տներ - // - 0 0 0 0 0 0 0 
 

 IV աստիճանիվնասվածության տներ - // - 0 0 0 0 0 0 0 
 

5. Վերելակայինտնտեսություն  0 0 0 0 0 0 0 
 

 Վերելակովշենքերիթիվը շենք 0 0 0 0 0 0 0 
 

 Վերելակներիընդհանուրթիվը վերել. 0 0 0 0 0 0 0 
 

 Գործողվերելակներիթիվը - // - 0 0 0 0 0 0 0 
 

6. Ավտոտնակներիթիվը հատ 362 365 369 376 383 390 400 
 

7. Համատիրություններիթիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 
 

8. Տեղափոխվողաղբիքանակը տոննա 60 60 70 90 95 100 110 
 

 այդթվում՝բնակչությունից  48 48 58 76 80 84 95 
 

 Աղբավայրի առկայությունը և զբաղեցրած 
հազ.քմ 2.0 2.0 2.0 0 0 0 0  

 
տարածքը  

         
 

9. Սանիտարականմաքրմանևաղբահանությա         
 

 նմեքենայականպարկիմեքենա- միավոր 1 1 3 3 3 3 3 
 

 մեխանիզմներիքանակը         
 

10. Սանիտարականմաքրմանտարածքը հա 178.7 178.7 190 210 215 220 225 
 

11. Ոռոգմանցանցիերկարությունը կմ 0 0 0 0 0 0 0 
 

12. Ոռոգելիտարածքիմակերեսը հա 0 0 0 0 0 0 0 
 

13. Միջբնակավայրայինփողոցներիևճանապար 
կմ 40 40 40 40 40 40 40  

 
հներիերկարությունը  

         
 

14. Միջբնակավայրայինփողոցներիևճանապար 
հազ.քմ 280.0 280.0 280.0 280.0 280.0 280.0 280.0  

 
հներիմակերեսը  

         
 

15 Ներբնակավայրային         
 

 փողոցներիևճանապարհներիերկարություն կմ 63 63 63 63 63 63 63 
 

 ը         
 

16. Ներբնակավայրային 
հազ.քմ 378.0 378.0 378.0 378.0 378.0 378.0 378.0  

 
փողոցներիևճանապարհներիմակերեսը  

         
 

17. Առևտրիև ծառայությունների 
հատ 17 17 16 17 18 18 18  

 
օբյեկտներիթիվը, այդթվում՝  

         
 

 առևտրիօբյեկտներ հատ 16 16 15 16 17 17 17 
 

 ժ. 24-իցհետոաշխատողօբյեկտներ հատ 0 0 0 0 0 0 0 
 

 բենզինիլիցքավորմանկետեր հատ 0 0 0 0 0 0 0 
 

 գազիլիցքավորմանկետեր հատ 1 1 1 1 1 1 1 
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18. Համայնքիսեփականությունհամարվողհողե 
հա 6016,3 6016,3 6016,3 6016,3 6016,3 6016,3 6016,3  

 
րիմակերեսը  

         
 

19. Պետականպահուստայինհողերիմակերեսը հա 20985,1 20985,1 20985,1 20985,1 20985,1 20985,1 20985,1 
 

20. Բնակարանիկարիքավորընտանիք. թիվը ընտ. 45 50 55 60 65 70 75 
 

21. Բնակարանային պայմանների բարելավման 
- // - 90 95 106 115 125 135 145  

 
կարիքավոր ընտանիքներ  

         
 

22. Նախադպրոցականհիմնարկներիթիվը հատ 3 3 3 3 4 4 4 
 

 զբաղեցրածհողատարածքը հազ.քմ 0,93 0,93 0,93 0,93 0,95 0,95 0,95 
 

 շենքերիտարածքը քմ 1003,5 1003,5 1003,5 1003,5 1153,5 1153,5 1153,5 
 

 երեխաներիթիվը մարդ 72 68 66 71 90 93 100 
 

 խմբերիթիվը խումբ 3 3 3 3 4 4 4 
 

23. Հանրակրթականդպրոցներիթիվը հատ 7 7 7 7 7 7 7 
 

 աշակերտներիթիվը մարդ 460 444 446 447 460 470 485 
 

24. Երաժշականդպրոցներիթիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 
 

 սովորողներիթիվը մարդ 0 0 0 0 0 0 0 
 

 բաժիններիթիվը բաժին 0 0 0 0 0 0 0 
 

 խմբերիթիվը խումբ 0 0 0 0 0 0 0 
 

25. Մարզադպրոցներիթիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 
 

 երեխաներիթիվը մարդ 0 0 0 0 0 0 0 
 

 մարզաձևերիթիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 
 

 խմբերիթիվը խումբ 0 0 0 0 0 0 0 
 

26. Արտադպրոցականհիմնարկներիթիվը հատ 1 1 1 1 1 1 1 
 

 երեխաներիթիվը մարդ 30 30 30 45 45 55 55 
 

 խմբերիթիվը խումբ 2 2 2 3 3 4 4 
 

27. Ակումբներիթիվը հատ 3 3 3 3 4 4 4 
 

28. Հիվանդանոցներիթիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 
 

 մահճակալներիթիվը հատ 0 0 0 0 0 0 0 
 

29. Պոլիկլինիկա-ամբուլատորիաներիթիվը հատ 1 1 1 1 1 1 1 
 

 այցելուներիթիվը մարդ 2578 2555 2541 2560 2570 2575 2800 
 

30. Բուժակմանկաբարձական կետերի թիվը հատ 6 6 6 6 6 6 6 
 

31. Կենսաթոշակառուներիթիվը մարդ 776 790 782 785 780 775 770 
 

32. Հաշմանդամներիթիվը մարդ 155 152 148 146 146 143 140 
 

33. Արտագնա/սեզոնային/ աշխատանքի 
մարդ 225 230 238 230 225 220 210  

 
մեկնողների թիվը  

         
 

34. Գործազուրկներիթիվը մարդ 1520 1525 1539 1530 1525 1515 1500 
 

35. Փախստականներիթիվը մարդ 0 0 0 0 0 0 0 
 

36. Ընտանեկաննպաստստացողընտանիքների 
ընտ. 119 128 139 130 125 120 115  

 
թիվը  

         
 

37. Համայնքի գերեզմանատների զբաղեցրած 
քմ 161500 161500 161500 161500 161500 161500 161500  

 
տարածքների մակերեսը  

         
 

38. Բնակչությանմեկշնչինընկնողբյուջետայինե հազ. 
21,3 26,7 24,3 26,4 27,2 27,9 28,4  

 
կամուտը դրամ  

        
 

39. Բնակչությանմեկշնչինընկնողբյուջետային հազ. 
20,5 27,2 25,5 27,6 28,4 29,0 29,5  

 
ծախսը դրամ  

        
 

40. Սեփականեկամուտներիտեսակարարկշիռը         
 

 համայնքիբյուջեիընդհանուրեկամուտներիմ % 26.7 32.3 23,8 27,5 27,3 27,2 26,7 
 

 եջ         
 

41. Կապիտալծախսերիտեսակարարկշիռըբյուջ 
% 2.2 12.4 8.2 9.9 9.7 9,3 9.1  

 
եիընդհանուրծախսերիմեջ  

         
 

42. Համայնքիբյուջեիեկամուտներիփաստացիկ 
% 99.6 112.8 108.1 105.5 100.2 104.3 106.4  

 
ատարումը հաստատվածպլանինկատմամբ  

         
 

43. Համայնքիբյուջեիեկամուտներիփաստացիկ 
% 98.9 98.2 99.0 100.1 102.0 99.4 100.8  

 
ատարումըճշտվածպլանինկատմամբ  

         
 

44. Համայնքիբյուջեիծախսերիփաստացիկատա % 97.6 111.7 104.9 104.4 104.3 104.1 104.0 
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 րումը հաստատվածպլանինկատմամբ         
 

45. Համայնքիբյուջեիծախսերիփաստացիկատա 
% 95.7 96.7 98.1 98.8 100.0 99.2 97.0  

 
րումըճշտվածպլանինկատմամբ  

         
 

46. Համայնքիաշխատողներիաշխատանքի         
 

 վարձատրության 
% 49.9 43.9 46.3 46.0 45.5 45.0 44.5  

 ծախսերիտեսակարարկշիռըբյուջեիընդհան  

         
 

 ուրծախսերիմեջ         
 

 
 
 
 
 
 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ 2016-2020թթ. ՀԶՀԾ-ՈՒՄ 
ՆԵՐԱՌՎԱԾ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 
ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ 

 

(Տե՛ս կից ֆայլը, 87 էջ) 

 
 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. ՀԶՀԾ-Ի ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ՝ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ 
ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ 

 

(Տե՛ս կից ֆայլը, 32 էջ) 
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