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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկասար համայնքի 2017-2021թթ. զարգացման հնգամյա 

ծրագիրը (ՀՀԶԾ) մշակվել է՝ հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ 

օրենքով սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ-երի) 

իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում 

(ոլորտներում), ՀՀԶԾ-ի մշակման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և 

ծրագրային հիմքերը: 

Ներկայացվող ՀՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է 

Ծաղկասար համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: Այն մշակվել է 

մասնակցային եղանակով՝ հաշվի առնելով համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի 

առաջարկությունները: Հարցումների միջոցով վեր են հանվել  համայնքի բնակիչներին 

հուզող խնդիրները,  դրանք գնահատվել են համայնքային ժողովի ժամանակ համայնքային 

ակտիվ խմբի կողմից և դասակարգվել ըստ առաջնահերթության: Վերհանված 

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

պահանջներից, համայնքի ղեկավարը համայնքի աշխատակազմի հետ միասին մշակել են 

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

կողմից և դրվել է գործողության մեջ:  

Այն ներկայացնում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր 

վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական և տնտեսական 

ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից 

ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն, որը նախատեսում է ռազմավարական 

քաղաքականությամբ համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծում և նպատակային 

բյուջետավարման գործընթացի իրականացում: ՀՀԶԾ-ն ներառում է նաև Ծաղկասար 

համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները: 

Ծաղկասար համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Ծաղկասարի բնակիչների 

բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված ծրագիրը 

հանդիսանալու է  համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը: 

ՀՀԶԾ-ում  ներկայացվում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր և ոլորտային 

փաստացի իրավիճակի և համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների բնութագրումը և 

վերլուծությունը, ինչպես նաև համայնքի ՈՒԹՀՎ-վերլուծությունը՝ հիմնվելով համայնքի 

իրավիճակի վերլուծության ու գնահատման արդյունքների վրա և ձևակերպելով համայնքի 

ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման ներքին ու արտաքին հիմնական հնարավորությունները, 

համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգները: 

 Սահմանվում են համայնքի երկարաժամկետ տեսլականը, թե ինչպիսին ենք 

ցանկանում տեսնել մեր համայնքը ապագայում, ռազմավարությունը և սույն ՀՀԶԾ-ի 

հիմնական նպատակները: 

Ներկայացվում է համայնքի ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը, 

գնահատումը և կանխատեսումը՝ ըստ համայնքի բյուջեի եկամտային 

ուղղությունների (սեփական եկամուտներ, պաշտոնական տրանսֆերտներ, 
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փոխառու միջոցներ)՝ դիտարկելով նախորդ երկու և գալիք հինգ տարիների 

եկամտային ցուցանիշները: 

  Ներկայացված են համայնքի զարգացման ծրագրերը: Դրանք գնահատվել են 

ըստ սահմանված չափորոշիչների և սահմանվել են առաջնահերթություններ: Ամփոփ 

ձևով ներկայացվել են առաջնահերթ այն ծրագրերը, որոնք մոտավոր հաշվարկներով 

ակնկալվում է, որ հնարավոր կլինի իրականացնել կանխատեսվող ֆինանսական 

միջոցներով: Գալիք հինգ տարիների ընթացքում իրականացման ենթակա ծրագրերը 

ձևակերպվել են՝ օգտագործելով ծրագրերի կազմման օրինակելի ձևը, ինչպես նաև 

ներկայացնելով ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները (համայնքի բյուջե, ՀՀ 

պետական բյուջե) և դրանց մոտավոր արժեքներն՝ ըստ գալիք հինգ տարիների: 

 

2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

 

2.1.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 Ծաղկասար Ñ³Ù³ÛÝùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Â³ÉÇÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ. Ý³ËÏÇÝ 

ßñçÏ»ÝïñáÝÇó 17կÙ ÑÛáõëÇë: Ð»é³íáñáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇó 60. 

Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇó` 80 ÏÙ. ¿: ¶ÛáõÕÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ ÍáíÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó 2050 Ù»ïñ ¿: 

 Ð³Ù³ÛÝùÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑÝ³·áõÛÝ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: ²ÛÝ å³ïÙ³Ï³Ý 

²Ûñ³ñ³ï Ý³Ñ³Ý·Ç ²ñ³·³ÍáïÝ ·³í³éÇ Ø³½¹³ñ³ µÝ³Ï³í³ÛñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ¿: 

¶ÛáõÕÇ ï³ñ³ÍùáõÙ å³Ñå³Ýí»É »Ý µ³½Ù³ÃÇí Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ, áñáÝù 

å³ïÙ³·Çï³Ï³Ý ¨ ÑÝ³·Çï³Ï³Ý Ù»Í ³ñÅ»ù »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ:  

 Ծաղկասարի µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ý³ËÝÇÝ»ñÁ ·³ÕÃ»É »Ý 1905 ¨ 1918 -³Ï³Ý 

Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ` ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇó, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ`  ²É³ßÏ»ñïÇó ¨ ØáõßÇó: 

Ð³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ½µ³ÕÙáõÝùÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ ¿: ê³Ï³ÛÝ 

×ÛáõÕÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ó³Íñ ¿:  

 ì»ñçÇÝ 10 ï³ñáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹ µ³Ý³ÏÇãÝ»ñÁ 

Ù»ÏÝáõÙ »Ý ³ñï³·Ý³ ³ßË³ï³ÝùÇ: 

Բնակլիմայական պայմանները փոփոխական են, հիմնականում ցամաքային և ոչ 

բարենպաստ գյուղատնտեսության համար: Դաշտերը հիմնականում ոռոգովի չեն 

և բերքատվությունը մեծ կախում ունի տարվա տեղումներից: Ձմեռը  չափավոր 

ցուրտ է: Ամառը զով, երբեմն էլ շոգ ու երաշտ: Գարունը ուշ է բացվում, աշունը 

շուտ վերջանում: Ձնածածկույթը տարածքում տևական է լինում, ուղեկցվում է բքի 

վերածվող ուժեղ քամիներով: Գարնանը լինում են տեղատարափ անձրևներ:  

Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը տատանվում է 400-450մմ-ի 

սահմաննեում: Տարածքը քարքարոտ է, կան շատ բլուրներ, ձորեր, ձորակներ, 

լեռներ և անհարթ տարածություններ: Համայնքն ունի 475հա հողատարածք, այդ  
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թվում  վարելահող 229հա,  ³ñáï³í³Ûñ»ñ – 235 Ñ³, å»ï³Ï³Ý å³ÑáõëïÇ ÑáÕ»ñ –

40Ñ³, ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑí³Í ÑáÕեñ – 150 Ñ³,  ïÝ³Ù»ñÓ»ñ – 9. Ñ³ 

ÐáÕÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ 33 ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ, 

ê»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑí³Í Ù»Ï ÑáÕ³Ù³ëÇ ã³÷Á 4.0 Ñ»Ïï³ñ ¿: 

 Ð³Ù³ÛÝùáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý 157 ·ÉáõË Ëáßáñ »Õç»ñ³íáñ ³Ý³ëáõÝÝ»ñ, áñáÝóÇó Ïáí»ñ 

»Ý 90-Á: îÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³Ý 150 ·ÉáõË Ù³Ýñ »Õç»ñ³íáñ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ, 20 ·ÉáõË 

Ëá½»ñ ,300 Ã¨ ÃéãáõÝÝ»ñ ¨ 15 Ù»Õí³ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ: 

2016Ã.  ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ µÝ³ÏíáõÙ ¿ 98 µÝ³ÏÇã, ³Û¹ ÃíáõÙ 

ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏª 54, Ï³Ý³Ûùª 44: ÌË»ñÇ ÃÇíÁ 33 ¿: Ð³Ù³ÛÝùáõÙ ³ßË³ïáõÝ³Ï 

µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 48 Ù³ñ¹, Ï³Ù ³ÙµáÕç µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 49 %-Á: Üñ³ÝóÇó 

Ùßï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýùáí ³å³Ñáíí³Í ¿ 12-Á: ¸åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ 11-Ý ¿,  

Ãáß³Ï³éáõÝ»ñի թվը 10: 

 ì»ñçÇÝ 10 ï³ñáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹ µ³Ý³ÏÇãÝ»ñÁ 

Ù»ÏÝáõÙ »Ý ³ñï³·Ý³ ³ßË³ï³ÝùÇ: 

Բնակչության տարիքային կազմը  հետևյալն է՝  

0-4 տարեկան – 2 մարդ 

5-7 տարեկան – 4 մարդ 

8-15 տարեկան – 7 մարդ  

16-62 տարեկան – 75 մարդ 

63 և ավելի տարեկան- 10 մարդ 

 

Բնակչության սոցիալական կազմն այսպիսին է՝ 
- աշխատունակ բնակչություն – 75 մարդ 

- նպաստառուներ – 1 մարդ 

- կենսաթոշակառուների թիվը – 10 , 

- տնային տնտեսությունների թիվը – 38 

- ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքների թիվը – 8 ,              

այդ թվում նպաստառու ընտանիքների թիվը – 1: 

 

 

2.2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 

Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն 4456.4հազ. դրամ է, որի մեջ 

սեփական եկամուտների բաժինը  18% -ի  սահմաններում է: 

Համայնքում արտադրվող հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքը 

հացահատիկն է  (ցորեն և գարի), կաթը և միսը: Արտադրանքի ծավալները մեծ 

չեն , հիմնականում  ունեն սեփական սպառման նշանակություն, քանի որ 

ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով հացահատիկի բերքատվութըորնը 

շատ ցածր է և ոչ երաշխավորված, անասնակերը գնովի ,որի արդյունքում 
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ստացվոմ է բարձր ինքնարժեքով  գյուղատնտեսական արտադրանք ,որի 

ծավալները տնտեսապես շահավետ չէ ավելացնել: Ծաղկասար  համայնքի 

հողատեսքերի դիրքադրությունը բարենպաստ է հացահատիկային 

կուլտուրաների արտադրությյյան և անասնապահության համար: 

Հացահատիկային կուլտուրաների արտադրությունն ու անասնապահությունը 

հանդիսանում են Ծաղկասար համայնքի տնտեսական զարգացման 

կանխորոշող ոլորտ : Սակայն այս երկու ոլորտները ներկայումս ունեն ցածր 

զարգացվածության տեմպ, որը պայմանավորված է ոլորտների ցածր 

կապիտալացման աստիճանով , վերամշակման տեխնոլոգիաների ու ոռոգման 

ջրի բացակայությամբ:                                                                                                                                                                                    

Ծաղկասար համայնքում  տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են 

ընտրությունների արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությւնները՝ համայնքի 

ղեկավարն  ու համայնքի ներկայացուցչական մարմինը՝ ավագանին իր 5 անդամներով: 

Ծաղկասար համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը բաղկացած ՝ 4 հոգուց: 

Համայնքապետարանը չունի վարչական շենք, ժամամակավորապես գտնվում է դպրոցի 

շենքում ,աշխատակազմի համար պայմաները բավարար են, կահավորանքը մասամբ 

թարմացվել է: Համայնքապետարանը  մասնակի հագեցած է տեխնիկայով,սակայն այն 

բավարար չէ աշխատակազմի լիարժեք գործունեության համար 

Համապատասխան մասնագետ ուսուցիչների բացակայության պատճառով գյուղում դպրոց 

չկա, երեխաները սովորում են Մաստարայի միջնակարգ դպրոցում :  Գյուղին սպասարկում է 

Մաստարայի ամբուլատորիան 

2.3 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ  ԾՐԱԳՐԵՐԸ   

Ծաղկասար համայնքում գալիք 2017-2021 թթ. ընթացքում նախատեսվում է  

համագործակցել պետության  և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ: 

Պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով համայնքը 

նախատեսում է համագործակցել  ՀՀ Արագածոտնի  մարզպետարանի 

կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ՝ հետևյալ ծրագրերի 

իրականացման նպատակով. 

 ÑÇÙÝ³Ï³Ý í»ñ³Ýáñ³·Ù³Ý »ÝÃ³ñÏ»É Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³ÝÇ ß»ÝùÁ, 

³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍ»É ÝáñÙ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 

 ì»ñ³Ýáñá·»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ ó³ÝÏ³å³ïÁ   

 Փողոցների լուսավորության անցկացում 

 Մշակույթի տան հիմնանորոգում 

 Գյուղատնտեսական կոպերատիվի ստեղծում գյուղտեխնիկայի ձեռք բերում 

 Ներհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում 
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 Հակակարկտային կայաններ ձեռք բերում 

 ´³ñÓñ³óÝ»É ·ÛáõÕïÝï»ëáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ: Ð³Ù³ÛÝùáõÙ ëï»ÕÍ»É 

ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: 

 Ð³Ù³ÛÝùáõÙ ³ßËáõÅ³óÝ»É Ù³ñ½³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ, µ³ñ»É³í»É 

µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µáõÅëå³ë³ñÏáõÙÁ 

 Ð³Ù³ÛÝùáõÙ ³ßËáõÅ³óÝ»É Ù³ñ½³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ, µ³ñ»É³í»É 

µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µáõÅëå³ë³ñÏáõÙÁ 

2.4.ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԵՎ       ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

 

Համայնքի բյուջեի եկամուտները ձվավորվում են վարչական և ֆոնդային բյուջեների 

միջոցների հաշվին: Համայնքում գալիք հինգ տարիներին ակնկալվում է կապիտալի 

գործառնություններից եկամուտների ստացում: Վարչական բյուջեի եկամուտները 

ձևավորվում են հարկերի, տուրքերի և  ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների 

հաշվին: Սեփական եկամուտները 2016 թ. կազմում են համայնքի բյուջեի եկամուտների 18 %-

ը, իսկ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները՝ 82 %-ը: Ելնելով համայնքի 

իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում ներկայում 

արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ ՏԻՄ-երի կողմից ընտրված 

ռազմավարությունից և առաջիկա հինգ տարիների համար սահմանված հիմնական 

նպատակներից, ՀՀԶԾ-ի կառավարման հանձնաժողովի կողմից քննարկվել և որոշվել է 

առաջարկվող ծրագրերի ցանկը՝ ընդգրկելու համայնքի 2017-2021թթ. ՀՀԶԾ-ում: Այդ 

ծրագրերի իրականացումը  դուրս է տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

լիազորությունների շրջանակից, սակայն դրանց իրականացումը խիստ կարևոր 

նշանակություն ունի բնակչության բարեկեցության ապահովման համար:   
 

 Ìñ³·Çñ 1. 2017-2021թթ ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý í»ñ³Ýáñ³·Ù³Ý »ÝÃ³ñÏ»É 

Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³ÝÇ ß»ÝùÁ, ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍ»É ÝáñÙ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 

 Î³½Ù»É Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³ÝÇ ß»ÝùÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ý³Ë³Ñ³ßí³- Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñ: 

Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2018 Ã. Ù³ñï 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï 

 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»áõÙ ß»ÝùÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³óÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï 

·áõÙ³ñÝ»ñ: 

Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2019 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –³í³·³ÝÇ, ·ÉË. Ñ³ßí³å³Ñ 
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 ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: 

 

Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2020 Ã. մարտ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ – Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï 

 

 êÏë»É ß»ÝùÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ: 

Ä³ÙÏ»ï –2020Ã. Ù³ÛÇë 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ – Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï 

 ²í³ñï»É ß»ÝùÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ: 

 

Ä³ÙÏ»ï –2020 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ – Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï 

 

 Ò»éù µ»ñ»É Ýáñ ·áõÛù ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, Ï³Ñ³íáñ»É Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³ÝÁ: 

 

Ä³ÙÏ»ï –2020 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ – Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï, ·ÉË. Ñ³ßí³å³Ñ 

 Ü»ñÏ³Û³óÝ»É Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ: 

 

Ä³ÙÏ»ï –2020 Ã. դեÏï»Ùµ»ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ – Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï, ·ÉË. Ñ³ßí³å³Ñ 

 

Ìñ³·Çñ 2.  ì»ñ³Ýáñá·»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ ó³ÝÏ³å³ïÁ                      

 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»áõÙ  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³óÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï 

·áõÙ³ñÝ»ñ: 
Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2017 Ã. ÑáõÝí³ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –³í³·³ÝÇ, ·ÉË. Ñ³ßí³å³Ñ 
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.Î³½Ù»É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßÇí 

                                                                                                 Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2017 Ã. Ù³ñï 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –³í³·³ÝÇ, Ñ³Ù³յքի ղեկավար 

 ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ ëÏë»É   2017 Ã. Ù³ÛÇëÇÝ ¨   ³í³ñï»É   2017Ã.  ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ:  

  

Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2017 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –Ñ³Ù³ÛÝùապետ 

 

 Հետևել      պարսպի և ցանկապատի պահպանմանը: 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –Ñ³Ù³ÛÝùապետ 

Ìñ³·Çñ 3 Փողոցների լուսավորության անցկացում 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»áõÙ  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³óÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï 

·áõÙ³ñÝ»ñ: 

Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2018 Ã. ÑáõÝí³ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –³í³·³ÝÇ, ·ÉË. Ñ³ßí³å³Ñ 

 Î³½Ù»É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßÇí ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ìàðÈ¸ ՎԻԺՆ միջազգային 

բարեգործական կազմակերպությանը : 

 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –³í³·³ÝÇ, Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï                              

                                                                                                 Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2018 Ã. Ù³ñï 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ ÏáÕÙÇó ³å³Ñáí»É ßÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ 10 %-Ç 

ã³÷áí Ý»ñ¹ñáõÙ: 

 Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2018 Ã. Ù³ñï 

 ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –³í³·³ÝÇ, Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï 

.ՇÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ ëÏë»É   2018 Ã. Ù³ÛÇëÇÝ ¨   ³í³ñï»É   2018թ հոկտեմբերին 

Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2018 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –Ñ³Ù³ÛÝùապետ 
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Ծրագիր 4  Մշակույթի տան հիմնանորոգում  

.   Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»áõÙ  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³óÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï ·áõÙ³ñÝ»ñ: 

                                                             Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2020 Ã. ÑáõÝí³ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –³í³·³ÝÇ, ·ÉË. Ñ³ßí³å³Ñ 

.Î³½Ù»É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßÇí  ներկայացնել  ՀՀ կառավարություն                           

                                                                                                 Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2020 Ã. Ù³ñï 

                                                        Պատասխանատու համայնքի  ավագանի և համայնքապետ 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ ÏáÕÙÇó ³å³Ñáí»É ßÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ 10 %-Ç 

ã³÷áí Ý»ñ¹ñáõÙ: 

                                                                                              Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2020 Ã. Ù³ñï 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –³í³·³ÝÇ, Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï 

 ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ ëÏë»É   2020 Ã. Ù³ÛÇëÇÝ ¨   ³í³ñï»É   2021Ã.  ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ:   

Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2021 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –Ñ³Ù³ÛÝùապետ 

Ծրագիր 5    Գյուղատնտեսական կոպերատիվի ստեղծում գյուղտեխնիկայի ձեռք բերում 

.   Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»áõÙ   ձեռք բերման   Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³óÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï ·áõÙ³ñÝ»ñ: 

                                                               ժ³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2018 Ã. ÑáõÝí³ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –³í³·³ÝÇ, ·ÉË. Ñ³ßí³å³Ñ 

.Դիմել Գյուղատնտեսության զարգացման  մարզային գործակալություն /ԾԻԳ/ 

                                                                                                        Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2018 Ã. փետրվար       

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –Ñ³Ù³ÛÝùապետ 
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.Համայնքում ստեղծել գյուղատնտեսական կոոպերատիվ  

                                                                                                         ժ³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2018 Ã. Մարտ 

                                     Պատասխանատու կոպերատիվի  նախագահ,    համայնքապետ      

. Օժանդակել կոպերատիվի աշխատանքներին  

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –Ñ³Ù³ÛÝùապետ     

 

Ìñ³·Çñ 6   Ներհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում               

.   Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»áõÙ     Ñ³ïÏ³óÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï ·áõÙ³ñÝ»ñ: 

                                                               ժ³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2017Ã. ÑáõÝí³ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –³í³·³ÝÇ, ·ÉË. Ñ³ßí³å³Ñ 

 

 Î³½Ù»É , Ý³Ë³·Í³Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ: 

Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2017 Ã.  ³åñÇÉ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï, ·ÉË. Ñ³ßí³å³Ñ 

 

 ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ ëÏë»É 2017 Ã. Ù³ÛÇëÇÝ ¨ ³í³ñï»É  2018 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ:  

Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2018Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ – ³í³·³ÝÇ, Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï 

 

Ìñ³·Çñ 7   Հակակարկտային կայաններ ձեռք բերում 
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.   Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»áõÙ     Ñ³ïÏ³óÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï ·áõÙ³ñÝ»ñ.ապահովել 10տոկոս 

ներդրոմ 

                                                               ժ³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2017Ã. ÑáõÝí³ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –³í³·³ÝÇ, ·ÉË. Ñ³ßí³å³Ñ 

.Դիմել Գյուղատնտեսության զարգացման  մարզային գործակալություն /ԾԻԳ/ 

                                                                                                      Ä³ÙÏ»ï – ÙÇÝã¨ 2017 Ã. փետրվար       

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –Ñ³Ù³ÛÝùապետ 

 Հետևել կայանների աշխատանքին 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ –Ñ³Ù³ÛÝùապետ 

Ìñ³·Çñ 8. ´³ñÓñ³óÝ»É ·ÛáõÕïÝï»ëáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ: 

 àõëáõÙÝ³ëÇñ»É ë»ñÙ»ñÇ, å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³Ù³ÛÝùÇ å³Ñ³ÝçÁ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ` Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï 

Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ, ÷»ïñí³ñÇÝ 

 Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñí³ ÷»ïñí³ñÇÝ Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ë»ñÙ»ñÇ ¨ 

å³ñ³ñï³ÝÛáõÃÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ñ³Ûï, 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ` Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï 

Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ, ÙÇÝã¨ ³åñÇÉ 

 Î³å»ñ Ñ³ëï³ï»É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ ¨ ë»ñÙ»ñ Ý»ñÏñáÕ  ¨ 

³ñï³¹ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ Ñ»ï, ï³É Ý³ËÝ³Ï³Ý å³ïí»ñÝ»ñ, 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ` Ñ³Ù³ÛÝù³å»ïÇ 

Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ, ÙÇÝã¨ ³åñÇÉ 

 ä³ÛÙ³Ý³íáñí»É ·ÛáõÕï»ËÝÇÏ³ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï ³ßË³ï³ÝùÇ Í³í³ÉÇ, 

Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ¨ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ, 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ` Ñ³Ù³ÛÝù³å»ïÇ 

Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ, ÙÇÝã¨ ³åñÇÉ 

 ²å³Ñáí»É å³ñ³ñï³ÝÛáõÃÇ ¨ ë»ñÙ³óáõÇ Ý»ñÏñáõÙÝ áõ µ³Å³ÝáõÙÁ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ, 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ` Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï 
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Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ, ÙÇÝã¨ ³åñÇÉ 

 ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»É ÙÃ»ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ Ñ»ï` 

Ï»ÝïñáÝ³óí³Í Ï³ñ·áí ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÙÃ»ñáõÙÝ»ñ 

Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ð»ï¨»É å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ 

 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ` ·ÛáõÕ³å»ï 

Ä³ÙÏ»ï`ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 

Ìñ³·Çñ 9. Ð³Ù³ÛÝùáõÙ ëï»ÕÍ»É ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: 

 

 Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ Ù³ñï ¨ ÑáÏï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå»É 

ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ù³ùñÙ³Ý ï³ëÝûñÛ³ÏÝ»ñ, 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ` Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï 

Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ 

 

 Î³½Ù»É ß³µ³ÃûñÛ³ÏÝ»ñÇ ·ñ³ýÇÏ, Ý³Ë³Ñ³ßÇí, Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ 

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ ¨ ³í³·³ÝáõÝ, 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ` Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï, ·ÉË. Ñ³ßí³å³Ñ 

Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ, Ù³ñï 

 

 Ößï»É ³ÝÑñ³Å»ßï Ù»ù»Ý³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¨ å³Ñ³ÝçíáÕ í³é»ÉÇùÇ 

Í³ËëÁ: ì³é»ÉÇùÁ Ó»éù µ»ñ»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ¨ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ÙÇçáóÝ»ñáí, 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ` Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï, ·ÉË. Ñ³ßí³å³Ñ 

Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ, Ù³ñï 

 Î³éáõó»É å³ñ½ ïÇåÇ ³Õµ³Ýáó ¨ ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù Ï³½Ù³Ï»ñå»É ³Õµ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝ 

Ñ³Ù³ÛÝùÇ áõÅ»ñáí: 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ` Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï, ·ÉË. Ñ³ßí³å³Ñ 

Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ 

Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ, ÷»ïñí³ñ 

Ìñ³·Çñ 10. Ð³Ù³ÛÝùáõÙ ³ßËáõÅ³óÝ»É Ù³ñ½³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ, µ³ñ»É³í»É 

µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µáõÅëå³ë³ñÏáõÙÁ 
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 Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ ÷»ïñí³ñ ³ÙëÇÝ Éë»É ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ 

Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ù³ñ½³Ï³Ý, ³éáÕç³ñ³ñ³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Ù³ëÇÝ 

å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÁ ¨ Ñ³ëï³ï»É ¹ñ³Ýù: 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ` ³í³·³ÝÇ, Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï 

Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ, ÷»ïñí³ñ 

 

 Ð»ï¨»É Ù³ñ½³Ï³Ý, ³éáÕç³ñ³ñ³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ 

Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÇÝ: 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ – Ñ³Ù³ÛÝù³å»ïÇ û·Ý³Ï³Ý 

Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ, Ù³ñï 

 Î³½Ù³Ï»ñå»É Ñ³Ù³Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ³éáÕç³ñ³ñ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ Ù³ñ½³Ï³Ý 

ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: ²Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³ÝÇ ÙÇçáóÝ»ñÇó Ñ³ïÏ³óÝ»É 

³ÝÑñ³Å»ßï ·áõÙ³ñÝ»ñ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ – Øß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý ¨ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝ 

Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ, å³ñµ»ñ³µ³ñ 

 Ø³ëÝ³Ïó»É Ù³ñ½áõÙ ¨ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ Ù³ñ½³Ï³Ý ¨ 

Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ: ¶ÛáõÕáõÙ ³ÙµáÕç³å»ë Ï³ï³ñ»É ³éáÕç³ñ³ñ³Ï³Ý 

Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ¨ Ù³ñ½³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³½Ùí³Í 

½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ: 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ – êïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñ 

Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ, å³ñµ»ñ³µ³ñ 

 

 Êñ³Ëáõë»É Ù³ñ½³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ É³í³·áõÛÝ Ó¨áí Ù³ëÝ³Ïó³Í 

Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ ¨ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇÝ 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ – Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï 

Ä³ÙÏ»ï` ³Ù»Ý ï³ñÇ, ¹»Ïï»Ùµ»ñ 

 

 

 ԶԱՐԳԱՑՆԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Համայնքի զարգացման  համար հիմնական խոչընդոտներն ու դժվարություններն են՝  

-համայնքի ֆինանսական միջոցների սղությունը 

-գյուղատնտեսական տեխնիկայի անբավարար վիճակը կամ բացակայությունը 

-ներհամայնքային ճանապարհների անբավարար վիճակը: 

Վերը նշվածի արդյունքում հանայնքում բարձր է գործազրկության և արտագաղթի 

մակարդակը: 
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2.6.ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՈՒԺԵՂ ԵՎ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ,  ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   

ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ  (ՈՒԹՀՍ)  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ð³Ù³ÛÝùÇ  áõÅ»Õ ÏáÕÙ»ñÁ  

 

 Ð³Ù³ÛÝùáõÙ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ù»Í ù³Ý³ÏÁ, å³Ñáõëï³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:  

 ¾ÏáÉá·Ç³å»ë Ù³ùáõñ µÝáõÃÛáõÝ ¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³Ûñ, 

 ²Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ,, 

 ¶ÛáõÕÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý 

ÑÝ³ñ³íáñáõõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

 Îááå»ñ³óÇ³ÛÇ Ù»Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

 

Ð³Ù³ÛÝùÇ  ÃáõÛÉ ÏáÕÙ»ñÁ ¨ íï³Ý·Ý»ñÁ 

 

 Համայնքի աշխարհագրական դիրքը   
 Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ûµÛ»ÏïÇ áã µ³ñíáù íÇ×³ÏÁ: 

 Ö³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ³ÝÙËÇÃ³ñ íÇ×³ÏÁ: 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇó  

 Ð³Ù³ÛÝùáõÙ ³ñï³¹ñí³Í ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: 

 òñï³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ï³ñÏáõï: 

 Ð³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³ÝÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý áã µ³í³ñ³ñ ÙÇçáóÝ»ñ: 

 ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý áã µ³ñíáù å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: 

 ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñáëù ¨ ·áñÍ³½ñÏáõÃÛáõÝ: 
 

             Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝ 

 Գյուղատնտեսության զարգացումը և դրա հիման վրա  գյուղմթերքների 

վերամշակման փոքր արտադրությունների ընդլայնման հնարավորությունը 

Համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգներն են՝ 

 Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները 

(երկրաշարժ,  երաշտ, կարկուտ) 

 Գործազրկության մակարդակի աճը 

 Արտագաղթը 
 

3.     ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ  ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ  ԵՎ  ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 

          3.1.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ 

 

Համայնքի զարգացման տեսլականն է՝  

Ծաղկասարը  բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին որակյալ ծառայություններ 
մատուցող և սոցիալ – տնտեսական բնականոն զարգացում ապահովող համայնք է, 
որտեղ զարգացած են միջազգային տուրիզմն ու էկոտուրիզմը, և որտեղ ստեղծված է 
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ներդրումների համար մրցունակ միջավայր, իսկ բնակիչներն ապրում են բարեկեցիկ 
կյանքով:  

Նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ 

ռազմավարությունը՝  

 Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` 

իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման 

արդյունավետ քաղաքականություն 

 Իրականացնել սոցիալական տարաբնույթ ծրագրեր 

 Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր 

կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական 

կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց 

ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել 

բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը 

 Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ 

կարեւորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական 

հասարակության և գործարարների սերտ համագործակցությունը: 

 

                3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

1. ÐÇÙÝ³Ï³Ý í»ñ³Ýáñ³·Ù³Ý »ÝÃ³ñÏ»É Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³ÝÇ ß»ÝùÁ,կահավորել, 

³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍ»É ÝáñÙ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, 

2. Գյուղտեխնիկայի ձեռք բերում 

3. Գերազմանատան ցանկապատի  վերնորոգում 

4. Կենտրոնական փողոցների լուսավորության անցկացում 

5.  Øß³ÏáõÛÃÇ տան հիմնանորոգում  

6.  Ü»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ¨  ¹³ßï³ÙÇçÛ³Ý ×³Ý³å³ñÝ»ñÇ í»ñÝáñá·áõÙ 

7. Ð³Ï³Ï³ñÏï³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñáõÙ, 

8. ´³ñÓñ³óÝ»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, 

9. ²å³Ñáí»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÁ, 

10. ´³ñ»É³í»É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µáõÅëå³ë³ñÏáõÙÁ ¨ ³ÏïÇí Ñ³Ý·ÇëïÁ                                     

Համայնքի իրավիճակի վերլուծության արդյունքում վեր են հանվել մի շարք հիմնահարցեր, 

որոնք ամփոփ կերպով ներկայացված են ստորև.  

 Գյուղմթերքների իրացման դժվարություններ  

 Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների անբարեկարգ վիճակ  

 Ներհամայնքային փողոցների գիշերային լուսավորվածության ընդլայնման 

անհրաժեշտություն  

 Համայնքում մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի 

պահպանման և հետագա զարգացման անհրաժեշտություն  
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ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ 
  

ՀԶՔԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք հինգ տարիների գործունեության 

ուղեցույցը: 2017-2021թթ. ընթացքում ՀԶՔԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են 

ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի 

ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶՔԾ-ի 

իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն 

ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր 

բնակիչ: ՀԶՔԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա 

հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:  

Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և 

արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր 

կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:  

ՀԶՔԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն 

համապատասխանաբար համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶՔԾ-ի ներքին 

վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն: 

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶՔԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա 

արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և 

թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա 

համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ  տարիների ծրագրերում:  


