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1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ 

Օհանավան գյուղական համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հնգամյա ծրագիրը 

հանդիսանում է Օհանավան համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը:Այն մշակվել է 

մասնակցային եղանակով   հաշվի առնելով համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի 

առաջարկությունները,վեր են հանվել համայնքի բնակիչներին հուզող խնդիրները:Այն  ներկայացնում 

է համայնքի սոցիալ-տնտեսական հնգամյա  զարգացման ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն և 

խնդիրների արդյունավետ լուծում , նպատակային բյուջետավորման գործընթացի իրականացում 

        ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օհանավանի համայնքի հնգամյա զարգացման (2017-2021 թթ) 

ծրագիրը    (ՀՀԶԾ Ծրագիր) կազմվել է հաշվի առնելով համայնքի սոցիալ տնտեսական 

իրավիճակը, առկա հիմնախնդիրները, տնտեսական, ֆինանսական, բնական և մարդկային 

ռեսուրսները:  

       Ծրագրի հիմնական ուղղություններն են  

1. Բժշկական ամբուլատորիայի  շենքի կառուցում  

2. Մանկապարտեզի գույքի ձեռքբերում 

3. Մարզադաշտի կապիտալ նորոգում 

 

4. Հանդիսությունների շենքի  կառուցում  

5. Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում և կապիտալ 

նորոգում 

6. Ոռոգման համակարգի ջրագծերի կառուցում և կապիտալ վերանորոգում 

7. Համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորության անցկացում 

8. Համայնքապետարանի շենքի  կապիտալ նորոգում 

9. Համայնքապետարանի շենքի գույքի ձեռքբերում 

10. Մշակույթի տան ընթացիկ և կապիտալ նորոգում 

11. Մշակույթի տան գույքի ձեռքբրում 

 

Այս ծրագրի գերակա ոլորտներն են. 

1. Բնակչության առողջության և կենցաղային մակարդակի բարձրացում 

2. Գյուղատնտեսության զարգացում 

3. Մատաղ սերնդի դաստիարակություն  

4. Սպորտի զարգացում 

5. Զբոսաշրջության զարգացում 
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  Առողջապահության բնագավառում կարևոր է նոր բուժամբուլատորիայի կառուցումը՝ 

հնարավորության դեպքում մի քանի մահճակալներով: Կարևոր խնդիր է նաև համայնքում 

կոյուղու կառուցումը: 

  Գյուղատնտեսության զարգացման հարցում կարևոր է ոռոգման նոր ջրագծերի և 

ջրատարների կառուցումը և հների վերանորոգումը. 

   Մատաղ սերնդի դաստիարակության հարցում կարևոր է արդեն կապիտալ 

վերանորոգվող մանկապարտեզի գույքի ձեռքբերումը. 

   Սպորտի զարգացման համար առաջնահերթ է համայնքում ֆուտբոլի մարզադաշտի 

կապիտալ վերանորոգումը. 

   

         Սակայն ծրագրի իրականացման համար առկա են բազմաթիվ խոչնդոտներ. 

1. Համայնքի փոքր բյուջե 

2. Բնակլիմայական պայմաններ 

3. Գյուղատնտեսության ապահովագրության բացակայություն  

4. Ոռոգման ջրի,դիզվառելիքի, պարարտանյութերի, բուժանյութերի բարձր գին 

5. Ներդրումների բացակայություն 

      Ծրագիրը մշակվել է հանրային բաց լսումների միջոցով, համայնքի անդամների 

առաջարկությունները հաշվի առնելով, որոնք քննարկվել են համայնքի ղեկավարին կից 

խորհրդակցական մարմիններում:       

 

  2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

     2.1 Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն 

 

   ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օհանավան համայնքը գտնվում է  Արայի լեռան ստորոտում, 

մարզկենտրոն Աշտարակ քաղաքից հյուսիս արևմուտք 6 կմ, Երևան քաղաքից 25 կմ 

հեռավորության վրա: Ծովի մակարդակից գտնվում է 1200- 1400 մ բարձրության վրա: 

   Զբաղեցնում է 3013,95 հա տարածք: Բնակչությունը հիմնականում տեղացիներ են, կան 

նաև այլ ազգեր և փախստականներ: 

    Բնակչության թիվը 2016 թ. հունվարի 1 –ի դրությամբ կազմում է 2477 մարդ,որից 

      Տղամարդ - 1230 

       Կին  -   1247 
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      Այլ ազգերից կան. 

       Եզդիներ – 0 

       Ռուսներ  -  8 

       Գերմանուհի   -   1 

   Համայնքում կան փախստականներ՝ չորս ընտանիք, որոնք ստացել են  հողամասեր և 

Օգտվել են սեփականաշնորհման իրավունքից:  

  2.2 Համայնքի սոցիալ  տնտեսական իրավիճակը 

 

    ՀՀ Արագածոտնի մարզիՕհանավան  համայնքի 2017 թ-ի վարչական  բյուջեն կազմում է 

59114,6 հազ. դրամ, որտեղ համայնքի սեփական եկանուտների բաժինը կազմում է 48,2%, 

իսկ ընդհանուր բյուջեն ֆոնդային բյուջեի հետ միասին կազմում է 59114,6 հազար դրամ, 

դեֆիցիտը կազմում է0  դրամ: 

   Համայնքում արդյունաբերական ձեռնարկություններ չեն գործում : Գործում էր մեկ կարի 

արտադրամաս, որը բիզնես տեսակետից շահավետ չլինելու պատճառով արդեն քսան տարի 

է չի գործում: Համայնքում կա տուֆ քարի և բազալտի  հանքավայր, որը չի շահագործվում: 

  Ծառայությունների մատուցման գծով.  Համայնքապետարանի  կողմից կատարվում է 

աղբահանություն, << Քասախ>> ՋՕԸ կողմից՝ ոռոգման ջրի մատակարարում: Համայնքում 

գործում  են հինգ  փոքր խանութներ : Համայնքը գազաֆիկացված է : 

   Համայնքում գյուղատնտեսության բնագավառում առաջատար ճյուղ է 

պտղաբուծությունը,որին բաժին է ընկնում գյուղատնտեսական արտադրանքի մոտ 80%, 

մնացածը բաժին է ընկնում բանջարաբուծությանը և անասնապահությանը: Լինելով Երևան 

քաղաքին մոտ, գյուղատնտեսական արտադրանքի հիմնական մասը սպառվում է Երևան 

քաղաքի շուկաներում և խանութներում: 

   Օհանավան համայնքը հարուստ է զբոսաշրջային մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող 

բնական, պատմական և մշակույթային հուշարձաններով 

(ամրոցներով,քարանձավներով,դամբարանադաշտերով,պատմական կամուրջներով): 

Գյուղի տարածքում կան տարբեր դարերում կառուցված  եկեղեցիներ, ևսչորս եկեղեցիների 

ավերակներ և բազմաթիվ խաչքարեր: Որոշակի ներդրումների դեպքում Օհանավան 

համայնքը ունի մեծ պոտենցիալ զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու համար,որում իր ուրույն 

տեղը կունենա  Հովհանավանք եկեղեցին:  

      

    Օհանավան համայնքում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց՝ ուր հաճախում են համայնքի 

352 աշակերտ: Դպրոցը կառուցվել է 450 աշակերտների համար: Դպրոցում գործում է նաև 

նախակրթարան,ուր հաճախում է 30 երեխա: 

     Համայնքում գործում է մեկ ԲՄԿ, որը սպասարկում է համայնքի բնակիչներին:  
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     Համայնքում ընտանեկան նպաստների համակարգում և սոցիալական ծրագրերում 

ընդգրկված են 90 ընտանիք: 

 

 

2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը 

    Համայնքում պետության կողմից շարունակվող ծրագիր է մանկապարտեզի կապիտալ 

նորոգումը,որը կավարտվի 2017թ. երկրորդ կիսամյակում: Սա շատ սպասված ծրագիր է 

Օհանավանի  բնակիչների համար, քանի որ մանկապարտեզը  մոտ  18 չի գործում: 

Վերանորոգումից հետո մանկապարտեզ կհաճախեն  գյուղի մոտ 110 երեխա:  

    Համայնքում գալիք հինգ տարաիների համար պետության աջակցությամբ կամ այլ 

ծրագրերով նախատեսվում է կառուցել  բժշկական ամբուլատորիա մի քանի 

մահճակալներով: Ծրագրի իրականացման համար համայնքը պատրաստ է կատարել իր 

ներդրումը և ֆինանսապես և նյութապես:Ամբուլատորիայի կառուցումը մեծ ազդեցություն 

կունենա բնակիչների առողջական մակարդակի բարձրացման վրա: 

    Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված է այլ ծրագրերով կառուցել 

ոռոգման նոր ջրոգծեր և վերանորոգել հները: Այս ծրագրի իրականացման արդյունքում 

ոռոգման ջրի կորուստները կհասցվի մինիմումի և կավելացվի ոռոգվող տարածքների 

քանակը: 

    Համայնքի զարգացման համար մեծ ազդեցություն կունենա հակակարկակտային    նոր և 

ավելի արդյունավետ համակարգի տեղադրում և մրգերի վերամշակման  արտադրամասի 

կառուցում : 

  2.4 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական 

կանխատեսումներ 

 

   ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օհանավան համայնքի 2017 թ. բյուջեն կազմվել է ելնելով 
համայնքի զարգացման հնգամյա պլանից: 
  1.  Համայնքի բյուջեն եկամուտների մասով կազմում է – 59114,6հազար դրամ 
   2.Ծախսային մասով բյուջեն կազմում է – 59114,6 հազար դրամ 

   3.Դեֆիցիտը՝ 0 հազար դրամ 
   Համայնքում ծրագրերի իրականացման համար կանխատեսվում է. 

1. Մանկապարտեզի կապիտալ վերանորոգման ծախսերը կազմում է 185000,0 հազար 

դրամ, իսկ համայնքի ներդրումը կազմում է 13 613,0 հազար դրամ: Վերանորոգումը 

կավարտվի 2017 թ. երկրորդ կիսամյակում: 

2.  Մանկապարտեզի գույքի ձեռքբերման համար 2017 թ. նախատեսվում է 13 000,0 հազար 

դրամ, որից համայնքի ներդրում կկազմի 3 000,0 հազար դրամ: 
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3. Նոր բուժամբուլատորիայի կառուցման համար համանքը նախատեսել է 80000,0 հազար 

դրամ: Մնացած գումարի ֆինանսավորման հարցը դեռևս լուծված չէ: 

4. Համայնքում Հանդիսությունների սրահի  կառուցման համար նախատեսվում  50 000,0 

հազար դրամ, ֆինանսավորման աղբյուրը լուծված չէ: Համայնքի բյուջեից 2018 թ. 

նախատեսվում է ներդնել 20000,0 հազար դրամ: 

 Համայնքում առաջիկա հինգ տարիներին կանխատեսվում է. 

  2017 թ.  -  59114,6հազար դրամ 

  2018 թ.  –  63 000,0 հազար  դրամ  

  2019 թ.  -  65 000,0 հազար դրամ  

      2020 թ.  -  68000,0 հազար դրամ 

      2021 թ.  -   68000,0 հազար դրամ 

     Ծանոթություն - 2017 թ. բյուջեում ֆոնդային բյուջեի գումարը կազմում է 19200,0 հազար 

դրամ. 

      Կանխատեսումները արվել են ելնելով սեփական եկամուտների ավելացման, անշարժ գույքի, 

օտարումից, հողերի նպատակային նշանակության փոփոխությունից և պետբյուջեից տրվող ներքին 

դոտացիայի ավելացման հաշվին:  

 

 2.5 Համայնքի զարգացման խոչնդոտներ և դժվարություններ 

 

      Օհանավան հանայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի իրականացման համար առկա են 
բազմաթիվ խոչնդոտներ և դժվարություններ, որոնք կարծես փոխկապակցված լինեն միմյանց հետ և 
ծրագրի մի խնդրի լուծումը կարող է օգնել նաև մյուսների լուծման գործընթացին:  
     Այսպես՝ գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռնարկատիրության խթանումը կարող է 

բերել գյուղատնտեսության զարգացմանը,որտեղ հիմնական խոչնդոտներն են .   

      1.Տեխնիկայի բացակայություն  

     2. Մասնագետների պակաս 

     3. Հողերի ցածր բերիություն  

     4.Ֆինանսների անբավարարության պատճառով ժամանակակից տեխնոլոգիաների        

ներդրման անհնարինություն.  

      5. Ոռոգման ջրի բարձր սակագին 
 
     6.Ոռոգման ցանցում ջրի մեծ կորուստներ 
 
     7.Բուժանյութերի պիտանելիության անբավարարություն 
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     8.Արտադրանքի իրացման դժվարություններ 
 
      9.Հակակարկտային կայանների պակաս 
 
      10.Բնակչության անվճարունակ լինելը 
 
      
 
    Այս խոչնդոտները մեղմելու դեպքում գյուղատնտեսությունը կարելի է  հասցնել այնպիսի 
մակարդակի, որը հնարավորություն կտա ավելի արդյունավետ դարձնել հողերի   
օգտագործումը, կբերի համայնքի կայուն զարգացման, կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր, 
կներդրվեն հողերի մշակման նոր տեխնոլոգիաներ, կբարձրանա բնակչության 
կենսամակարդակը, կավելանա համայնքի սեփական եկամուտները, կհեշտանա    հարկերի և 
տուրքերի հավաքագրումը,որն էլ կնպաստի  բիզնես միջավայրի բարելավմանը և 
կոպերացիաների ստեղծմանը: 
 
   Օհանավան համայնքը առայժմ չունի բուժամբուլատորիա և բնակիչները օգտվում են 
հարևան գյուղի բուժամբուլատորիայից: Բնակչության առողջության մակարդակի 
բարձրացման գործում կարևոր նշանակություն ունի  բուժամբուլատորիայի կառուցումը, որը 
հնարավորություն կտա տրամադրել ավելի արդյունավետ և մատչելի սպասարկում: 
Բուժամբուլատորիայի կառուցման համար խոչնդոտ է նաև ֆինանսավորման 
բացակայությունը , որի հարցը դեռևս լուծված չէ: 
  
   Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար կան նպաստավոր 
պայմաններ(պատմամշակույթային հուշարձաններ, եկեղեցիներ,: Զարգացման համար մեծ 
խոչնդոտ է ներդրումների բացակայությունը: Այս հարցում կարևոր է բարեգործության 
խթանումը և այլ ծրագրերի ներգրավումը:  
     
   Համայնքում սպորտի զարգացման համար մեծ նշանակություն կունենա սպորտդահլիճի 
կառուցումը և , որի համար խոչնդոտ է բարեգործական, մասնավոր և պետական 
ներդրումների բացակայությունը:Համայնքում ունենք գործող կառատեի խմբակ ,որի սաները 
արդեն իսկ հասել են որոշակի բարձունքների:Սակայն դահլիճի բացակայությունը  շատ վատ  
է անդրադառնում  մարզումների վրա,երեխաները առայժմ մարզվում են դպրոցում: 
   
   Մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում մեծ նշանակություն ունի նոր հիմնանորոգվող 
մանկապարտեզի գույքի ձեռքբերումը: 
 
      
 

      

  2.6 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈՒԹՀՍ) 

վերլուծություն 

     1. Համայնքի ուժեղ կողմերը  

      1.1 Երևան քաղաքին մոտ լինելը 
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      1.2 Արզնի- Շամիրամ ոռոգման ջրանցքի  և Ապարանի .ջրամբարի առկայությունը 

      1.3 Միջմարզային ճանապարհների բավարար վիճակ 

      1.4 Գյուղատնտոսության զարգացման մեծ հնարավորություն 

       

   2. Համայնքի թույլ կողմերը 

      2.1 Հողերի ցածր բերիություն  

      2.2 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի և մասնագետների պակաս 

      2.3 Վարկերի բարձր տոկոսներ 

      2.4  Ոռոգման ջրի բարձր սակագին 

      2.5 Դիզելային վառելիքի, պարարտանյութերի, բուժանյութերի բարձր գին  

      2.6 Գյուղատնտեսական մթերքների իրացման շուկաների փոքր հնարավորությունները 

      2.7 Արտադրական և վերամշակող  ձեռնարկությունների բացակայությունը   

   3 Համայնքի հնարավորությունները  

      3.1 Բնակլիմայական բարենպաստ պայմաններ գյուղատնտեսական կուլտուրաների լայն 

տեսականու արտադրության համար 

   4. Համայնքի սպառնալիքները 

      4.1 Կարկտահարության և ցրտահարության սպառնալիք 

 

   3.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 

    3.1 Համայնքի զարգացման տեսլական 

     ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օհանավան համայնքի զարգացման ծրագիրը կազմված է 

առաջիկա հինգ տարիների համար և փոփոխություններ սպասվում են այդ տարիների 

ընթացքում: 

      Համայնքի զարգացման հիմնական ուղղություններն են՝ 

      1.Համայնքի բնակիչների առողջության մակարդակի բարձրացում: Այս հարցում կարևոր 

խնդիր է բժշկական ամբուլատորիայի կառուցումը, որի համար համայնքը նախատեսել է իր 

մասնաբաժինը: Դեռևս ֆինանսավորման հարցը լուծված չէ: 
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      2. Մատաղ սերնդի դաստիարակության հարցում կարևոր է մանկապարտեզի կապիտալ 

վերանորոգումը, որը նախատեսված է ավարտել 2017թ. երկրորդ կիսամյակում: Գումարը 

կազմում է 185 000 հազար դրամ, որտեղ համայնքի մասնաբաժինը կազմում է 13613,0 

հազար դրամ: 

      3. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար կարևոր խնդիր է ոռոգման նոր 

համակարգերի կառուցումը և հների կապիտալ նորոգումը: Խնդրի լուծման դեպքում 

սպասվում է գյուղատնտեսության կայուն զարգացում: 

      4. Սպորտի զարգացման հարցում կարևոր է մարզադաշտի հիմնանորոգումը և     

մարզասրահի  կառուցումը: Համոզված ենք, որ մարզադաշտի հիմնանորոգումով և 

մարզասրահի կառուցմամբ սպորտը ավելի մեծ մասսայականություն կունենա համայնքում, 

կբացվեն նոր աշխատատեղեր, կունենոնք ավելի առողջ երիտասարդություն և առաջնակարգ 

մարզիկներ: 

      5. Համայնքի զարգացման և կայուն եկամուտների ապահովման գործում կարևոր  

նշանակություն կունենա զբոսաշրջության զարգացումը,որի համար կան նպաստավոր 

պայմաններ:  

      Համայնքի կայուն զարգացման գործում կարևոր խնդիրներ են նաև համայնքի 

ներհամայնքային ճանապարհների կապիտալ նորոգումը, փողոցների լուսավորության 

անցկացումը,մշակույթի տան և համայնքապետարանի   նորոգումը, գույքի ձեռքբերումը:  

6.Համայնքի զարգացման համար նաև մեծ նշանակություն ունի համայնքում 

հանդիսությունների սրահի կառուցումն ու շահագործումը, որը հնարավորություն կտա շատ 

ավելի քիչ դրամական միջոցներով  կազմակերպել համայնքի բնակիչների և ուրախության և 

սգո առիթները: 

      Համանքի զարգացման հնգամյա ծրագրի իրականացումը նախատեսում է համայնքի կայուն 

զարգացում, որը կբերի. 

     ա/ համայնքում աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի նվազման -  8 % 

     բ/  Սեփական եկամուտների տարեկան աճի   - 5 % 

     գ/ Բնակիչների թվի ավելացման   -  1 %: 

 

     3.2 Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ     

   ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օհանավանի համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի շրջանակներում 

յուրաքանչյուր պարտադիր խնդրի լուծման համար համայնքը սահմանել է անմիջական նպատակներ, 

որոնց իրականացումը կերաշխավորի համայնքի հեռահար նպատակների իրագործումը և համայնքին 

կբերի կայուն զարգացում: 

Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ են. 

   1.Համայնքի գույքի կառավարում . 
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   2. Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում. 

   3.Ակտիվ մշակույթային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ. 

   4. Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն.  

   5. Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում. 

   6. Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի 

աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների 

ապահովումը, նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը. 

   7. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային 

ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում. 

   8. պետության պաշտպանության իրականացման աջակցում. 

   9. Աղետի ռիսկերի նվազեցում և արտակարգ  իրավիճակներում բնակչության ու քաղաքացիական 

պաշտպանության իրականացում. 

    10. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում. 

    11.  Շրջակա միջավայրի պահպանություն. 

    12. Երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումներ.  

     13. Բնակչության առողջական մակարդակի բարձրացում. 

     14.Բարեգործության խթանում. 

Ծրագրի անմիջական նպատակների չափելիությունն ապահովելու համար սահմանվել է 

կատարողականի առանցքային ցուցանիշներ և ցուցանիշների թիրախային արժեքներ, որոնք 

ներկայացված են ՀՀԶԾ  ծրագրերի  անձնագրերում: 

1. Նոր բժշկական ամբուլատորիայի կառուցում. 

 

Ծրագրի իրականացման դեպքում կբարելավվի շենքային պայմանները,  կներդրվի նոր 

ժամանակակից  բժշկական սարքավորումներ, որը կնպաստի համայնքի և հարակից 

համայնքների բնակիչների բժշկական սպասարկման ծառայությունների որակը,կբարձրանա 

աճող սերնդի առողջ ապրելակերպի մակարդակը:  

 Այս ծրագրի իրականացման համար նախատեսված է 80 000,0 հազար դրամ: 

 

2.Հանդիսությունների սրահի կառուցում. 

Այս ծրագրի իրականացման համար համայնքը նախատեսում է  հուշահամալիրի կից տարածքում 

կառուցել հանդիսությունների սրահ,որը կնպաստի համայնքի բնակիչներին ավելի քիչ դրամական 

միջոցներով  կազմակերպել իրենց տխրության և ուրախության  առիթները: Հանդիսությունների սրահի 

կառուցումով  կստեղծվեն  նոր աշխատատեղեր: 
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3.ՀՀԶԾ  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 

   Օհանավան համայնքի ՀՀԶԾ – ում ընդգրկված ծրագրերն նախատեսված է իրականացնել . 

1. Համայնքի սեփական միջոցներով. 

2. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներով.  

3. Պետություն – համայնք – մասնավոր հատված համագործակցության շրջանակներում 

մասնավոր ընկերությունների կողմից արված ներդրումներ. 

4. Բարեգործություն և նվիրատվություն. 

5. Այլ աղբյուրներ. 

 ՀՀԶԾ – ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացման համար առկա և անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցները ներկայացված են ՀՀԶԾ ծրագրերի ֆինանսավորման ամփոփաթերթում: 

    Համայնքը իր միջոցներով պատրաստ է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը. 

    1.Ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ և կարիտալ նորոգում, որի համար համայնքի 

վարչական և ֆոնդային բյուջեից  2017 – 2018 թթ. նախատեսել է 15 000,0 հազար դրամ: Ելակետային 

տարվա արժեքն է 15 000,0 հազար դրամ: 

    2. Ներհամայնքային փողոցների լուսավորության անցկացման համար 2017 – 2018 թթ.  Համայնքի 

վարչական և ֆոնդային բյուջեից  նախատսված է 3100,0 հազար դրամ: Ելակետային տարվա արժեքն 

է՝ 3100,0 հազար դրամ: 

    3. Համայնքապետարանի շենքի ընթացիկ և կապիտալ նորոգման, գույքի ձեռքբերման համար 2017 

– 2018 թթ. համար համայնքի վարչական և ֆոնդային բյուջեից նախատեսված է 6000,0 հազար դրամ: 

Ելակետային տարվա արժեքն է 6 000,0 հազար դրամ: 

     Պետություն – համայնք – մասնավոր հատված համագործակցության շրջանակներում, այլ 

ծրագրերով համայնքը նախատեսում է իրականացնել. 

1. Բժշկական ամբուլատորիայի նոր շենքի կառուցում՝ գումարը - 80 000,0 հազար դրամ,որից 

այլ ծրագրերով – 80 000,0 հազար դրամ (գումարի հարցը լուծված չէ). 

   2.Հանդիսությունների սրահի  կառուցման համար անհրաժեշտ գումար - 50 000,0 հազար դրամ   

      Համայնքի ֆոնդային բյուջեից – 20000,0 հազար դրամ. 

      Այլ ծրագրերով – 30 000,0 հազար դրամ (գումարի հարցը լուծված չէ) 

   3.Ոռոգման ցանցի ընթացիկ և կապիտալ նորոգման համար գումարը – 70 000,0 հազար դրամ,    

որից . 

         Ներդրումային ծրագրով մինչև  70 000,0 հազար դրամ. 

  4.Մանկապարտեզի գույքի ձեռքբերման համար գումարը – 13 000,0 հազար դրամ, որից 

    Համայնքի վարչական և ֆոնդային բյուջեից – 3 000,0 հազար դրամ 

     Այլ ծրագրերով – 10000,0 հազար դրամ (ֆինանսավորման հարցը լուծվածչէ) 
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   5.Մշակույթի տան ընթացիկ և կապիտալ նորոգման, գույքի ձեռքբերման համար – 10 000,0 հազար 

դրամ, որից 

    Համայնքի բյուջեից – 2000,0 հազար դրամ 

    Այլ ծրագրերով – 8000,0 հազար դրամ (գումարի հարցը լուծված չէ). 

 

 5.ՀՀԶԾ   ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ 

ՀՀԶԾ մոնիթորինգի ծրագիրը, մոնիթորինգի ենթարկվող ցուցանիշները,ցուցանիշների 

հավաքագրման հաճախականությունը, տեղեկատվության աղբյութներն ամփոփված է ՀՀԶԾ 

մոնիթորինգի անձնագրում:
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