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b. ptrudu!u jr LILuLI hnqrupurp6n.-f' qurprnur(uunL[.lnLIrLbpp dlrtrlt-r iuUruLIuLlu,. !ud hnqupu.rphnL L2urhLuLlblp'

q" hulnrlnLplnLIr fuuurtlLutlrulbbpfr Lr hnqiupupbnLLLrEpfr qnpbnLtrbnLplruLr lLlurLndLudp, LUJl p{nLd

rl2un ur ryir r.n up11n LdL bp fr il[2n g n {'
[. L{bpu hu ! n r1n Lp1 n tL iuL uu du Ln Lu p

pLlnLLI d2unu4frLnupl'1dulr dfr2ngnLl'

p. bpbfuul[ r;ur u Ln fr u puulln Lpl uU p

3) uquhnr{ntd f'

Lu. pLLnuLfrpnLLI ryuuLnfrurpLuLlLlblnL bpbiuul[r frpu{nLupp'6lrnqLbpfr pLugur!ulnLpluru' trpuLLg 6LnquuLlurlr

|rpulL|nLbpUbnhgqnt]4ul6frLblnLLr&trnrlLuLlLuLhnqulunu;pnLplnLtr|rgqptlL|blnLrlbrqpbpnLd,
p. bpbl,Lullr frpr.u{nLLpIrbpfr tr 2ruhhnh ulLu2LnulutrnrplnLLp- J1''t.,11' t,,p* Lnbr*ur{npLlulr hrupgfr lnLbnLdp (

!btruupul.rLu!urLr pLLnLuLfrp Llbpiuq.uphtrbp quri puLutt'trt'r LlLud hnqLupuphnL L2urtrur!bp !Lurl futruudurLnurrr

ptrrnul[rpnLd Lnbrlru{npb;p Lluutl np4uqpn,.ifi lurd pLru!1n'p1*l ungfrLululu1 qu2LnqL'Uniplu1 hu'ruLnuunnLplnLIr
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4) pnqlLuunpnLd h'

ur. fuLuduLltufrh LlLpbl, IuL1 hnqLupurpdni[L' hrudrudurlLnLplnLtr Lnui ltrpblnL pLruthupt"llu'rLh qnuph oLnu"rpilurL'

Lbpunlurl r.hnpuuLut,lnLp.lutr !urtl LrLlfrpuLnrlnLpluuL, LlLupdu!ur1nLp1iutr, utrhLuLnnqg oqLnuqnn6dull' gnupn qnurLi

q'b1nr qnpbuppl.rbp,'npntrp htutrqbghnLd bl.r'fut^udrupLllurfrtr quLnLlLuIrnrl frprurlnLtrptrbnhg hpLudiuprlblnLu' frLlqbu

Uutr Lpuu qnUp0 pLuduUblnLL Qud q-pLutr|rg puldhllljbp u.rnLutrbLLugLb|.nL|r, |ul.ruldLupLllLuLh qnuph Ur|uqbgduUp

huUqbgbnrl gutrt4ugub u.11 qnp6Lupptrbp'

p hnqupwphnLfrL 16 LnuLplrLr lpugur6 prrurdup[urfrg runuLhfrL urLqnbl' bpb ryLu purgruuurptup 1ir

uuLrlpLu4unuu fuLuLlu.rnhuLh 4uurnl',rupur.-qnLplu-rl, Lpuu irpuLinLlptrbpir Lr 2Luhbplr qu2LnrquLnLpluL {pLu'

q. uuuhLlutrLlu6 llrupqnLl6Lnr1u!u1 ,r6urlr,1uu!Llur6 fr[u{nLlptrbpnLl6lnqLrbpfrl bpbfuLul[ hbLn 2qhnLLIp' bpb

ryru bpbfuu.rlh Llntu ptuguruuLlu'rtr ruq4bgnLplnLLr 1ir nLLbLuL'

5) pLuguhru.lLnnLd ['

u.r. runuLg 6trnrlLulurLr futrurdpfr Lltruugru6 bpbluurLbpfr LIuufrL Lnbqb!nLplnLLI]bpp'

p 6Lnrfrbpfr, sLnrlLuLlrulr lrrrr,rpp' pLugu.r!LujnLp.1ub, 6hnrlLu!uU fuLutlpfrg qp!LlblnL urjl r]bqpbnn t'r

uru1Luhnr-lnLLI bpbfuu1fr' pLLnLulrfrpnLLI uu1pb1nL IpuilnLLplr frpr'lgnLrlp'

q. hu.rdurllpnLLI bpbfuurlfr bhLqlurL' ,fuu.n1''' opbtrpnLl uurhLlur1.lLu6 LlLupqnL{ lqputrgduL, frLlqbu LruLt

bpbfuurtrbpfr LILuhLugnLp.;urL 4bqpbpp |.r qnuu dtuuirLr [puqbllnLil dupqqbLnlrtr, dfrurduLluLu! I'rurfuubbnLnLd qputtg

q bLn u lruL qp LuUg rluut-r qn pbpL pLu g p'

6) huLluulLpnLd bpbfuruLbpfr ppru$hpht,qh +bqpbnn l-, 4nu dLuufru frpr-uqb!nLd 
(( opblpnr'{ uuhdurLrLlu'r6

ih LUq.n n rfuu P LIUfrLrL b PfrL.

7) hu2ulfr bu urnhnLd 1o Lnurplrl.r ;pLugur6 bpbfuu:jlr !urnbhpn' Lrpu Iput{nLLpLbpfrL I'L 2uhbplrtr unui{nq

g.,Lt,,uugLub hu-rng ptrUrup!bflru tr npn2n.J !ru1u"rg1bftu, bpbfur-u1frl Llbpupbpnt pn'-nn hrupgbpnLd quLn2u6

nl2urrynnLpjuru bL updrutruugLnLLl lrp hLulurgpLrbpg hLrul.lbpqblnL pb4nLuutl bpbpLulf hLudnqdnLLpLbpL nL Uurnbhpn'

6trnqubprr Llpru 4pqu6 qupLnurlluLnLplnLUUbpfr t.,11!Lnr.uprluL LtluLndur|llp,'J4
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b p ur Ln u p frpfL l-L h uu u n LU n Lp1 LuLr I h u.r du q u Ln uu u fu uU.

B) ptrLnpnLd bb unLuLg
(fuLru du unLup pLLnu,rLfrpnLLI

bgtrbln r{ 6L n r1u llul.r fuL L! Llphg

6LrnrluLlLutr fuUuLlpfr LIUu.rgurb bpbfuu.rLbpirLr ptrunuL[pUbpnLrl r"nbrlu{npblnL 6l-Lbpp

futruLlp[ tr rluur-nfrupLlLlnLpluU hutrdLbLp, fuLurdLu!1u1, hnquupLlp6nL U2wLur!bp)'
qpLl L{bLnL n p n2u {..1fr h u.rLqu duuLpL bn hg

9) tfi-uuLur!gnLLI ['

ru. 4tuLnurnLrbnLd bpbfuurLbpir np4bqpLlu.rtr huuunurnduLp h np4bqpilutr ulbpLugduLp Llbpupbpnrl qnpbbpfr

pLLnLp1urUp,

p bpbfuur1hg runuLrdfrL uulnnI bLnrlfr 6Lnrlulqulr frpLuLlnLLpLbpfr frpurLlutiugdutr hupgnLtl 6uqub !ud
bpbfuulfr quruLnlru:purlnipluL hbLn l1uru4lu6 rlb6bpp pLtrnrl4uLnulu.rL Lf umbpfib,

q. 4urlnLUfiurtrnLrl &trnrlurLlutr IpuLlntLpLbp[ {bpu!tuLqLLItuL pLLnLplu:Lp,

4. 6trnr1u.r!urL frpurr-lnLtrptrbplr uLuhLIut"rur.lru!rluL dLuufrtr qnpbbpfr ptrLrnLplLuLp,

b. rluLnuupruLnLd 16 mupbL4Lutr qupdLu6 uLlur.huhuuhU Lnh4 qnpbnLLut.,l (fdurLufrqurgLlurb) 6r"utruib;nL durufrtr

qn pbbp fr pl.rL duL p' o p bLpn Ll u uu h Lluutr {ur 6 qb qpb p n LLI,

q.bpbfuurLbplr 2uhbpf qur2Lnqu.rLnLplLuL Lqurmurtin{ dunuLqnLpluL pu.rdu:LLIu"rl rlbpupbplurl
hududuultrnLplnLLp LlurqdblnLL Qutl dLunLuLqnLplnLUp pu-rdLuLblnL {bpu.rpbplLuL qnnbh qurLnurpLtrnLpluLl,

h. pnbutturL rlLupnLlpntLI npqbu opfrLu!uL LbpLltulugnLgfri inLtrbgnrl LuLlurqhuhuu rnnLdnqh, punLuBtugftulutt
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10) u2u.rlgnLd ['

u. futru.rLIu.rLnu;p pbLnu.rt,hphtr' bpbfuulfr lLiut,Bh t-L 4uuLnfruupurLlnLplLuL rulrhpudb2Ln qurlLluLtrbpI uLnbqbLlurlr
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op [LLu ! u.rtr L bp L1Lu.y urg n Lg Ii[t h bLn.,

4. bpbfuur.;frtr fuUuLIuuLnurp pLLnuLfrpnLrI ftLLnbqpriblnLL, $.r1qbu LLutr bpbfuiul[U !bUuupurtrutluuL pLLnuL[p
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4[rlnLdLbpb nL pnrlnpLbpp.

12) lnLbnLLI bb 6LnrlUbph ,Ihph bpbfuulfr utrLiu.rtr, LuqquLrluul {bpurpbp1r.u1 hutLudulLnLpputr pugrullulnLplutr
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13) ptrLurp!nLtl btr pULnLutrfrpfr, LlLuburtrg U bpbfuuLbp[, [U1qbu tru,rLr hudu.rltrpnLd u,rn!u.r qbL4bpLrlfrlr
hItrLufuUa[nLbnn

14) tr2urLul.lnLLI blr pur[urpLUgnL oqLLu!uU (rqurr"npnL)'u1L iur..hu:hruu qnpbnLLuLl purpupurgnL futrrypuLpnrl Lr

hurduudrullrnLppudp, npp r{uLnunnrp frtrblnL quLn6LunnLl 1[ Llupnrl ILptrnLpnqL IptuQuLuugLbpnL ulu2Lnqurtrbl frp
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15) !LuLnupnLLI bL hrutlrultrpnLLI bpbfuruLbpfr irpu;r{nLLpLbplr tr 2Luhbpfr qu2LnqurtrnLplutr {h6u,rtfh
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16) irpLl!urlugLnLLI bL Lu2fuuinLuLpbbp bpbfuuLbpfr frpurrlnLLpLrbpfr fuuluLnnLrlLbpp U 2urhbpft
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1B) LlLpnLd f'
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frpu.rLluLugLnq,pLruuLllnLp.lurtr ungfrLuluuLlurl qu2LnqutrnLplurL llud Lr-lLlLonhLull Lul;. huur-nuLnnLp.;nLLnLd

Lnbrlurlnpb;[ru, bpb ryur lh hLu!uuunLtl fuUurduptlluufi 2uhbp[1,
q.huupqbfr uluLn6Luntrbpfr ( h[riluL4nLplnLL, qnLlpLullrU 4pnLpluL {nr.lrnlunLp1nLL,[uLurdLupLluft hbLn

r.hnfuprlpnLdub pLugu-r!u-rlnLpliuL l.r ru11L ) unQu.rlnLp.yurl qbqpnLd' [uLuLIurQLufr LIuLI hnqupupdnL[ fuLqpuLpnul,

4.futrLuLiuLluh tturd hnqupurpbnLfr qnqdfig Ip qLrpLniulutrnLplnLL[rbpb uLuluLn2u6 LluLnLupblnL Lbpunlu;

luLLutlLu!Ll;.nLplnLLp llud hnqupuupdniplnLLp 2uhu4frLnLulluL trquLnLuLlLrbpn{ oqLnLuqnpbb1.nL LIuLI luLuLILunhLi,LhIr
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6bnLup!bLnLltrpurL uLuhtluLriub qurLnurufuLuLrnLplutr bLpu;pl;b1nL hudir:p.

22) bpbfuu.rlfr tllurUpirtr Llud u.rnnqgnLpluLL uuLLIirgu!r"uU rlLnuLq uqu.rnLu,rlnL 4brqpnLLI bpbfuul[L LlbpgLnLLI btr

bLnrttrbphg LluLi urlL LuLburLgfrg, npnLg fuLrudpfrL I huuLdt-rLlLu6 bpbfuruL,ulrhuqurl uqLuhnLlnLd bL bpbfuulft

dLudLuLu!urlnp LnbqurlnpnLdp Lr 7-op.1ur du"rtlLlbmnLd 4frdnLLI r;uLnupuL' 6UnqUbpfrh /LpurLrghg LlbL,lhb / 6LrnrlLu-QLuLr

frpuLlnLtrpfrg qpLlblnr Llud UpLuLg 6LnrpuLlLuL frpu"rLlnitrptrbpp uurhLIurLLur.hLu!b1-nL hurpgnrl.

23) 4frdnLd bL 4LuLnrupurtl 14-18 LnupbLluL bpbfuLulfr' frp ur2fuuLnu.rulupdp, Llppu.rpn2urllp !ud 1u.11

bllLurlnLunLbptr [LpLnLplnLL LnLnpfrlblnL frpu{nLLBp uLuhdu.rlu"rr.hLuLlblnL L1u:LI LpuL tu14 f puLlnLLp[g qpllblnL

dfrptrnpqnLp.luLIp.

24) LlurpqurlnpnLd ULr LrLlur{rLuhu.ru bpbfuulfr Lr bpbfuLllfr fuLurlullurgh dhlU runu-r2u.rgrub

Ln Lu pu-r6ulL n Lpl n LLL bp l.

25) tlbpdurlnp u.rqqLu!utrbplr hbLn bpbfuLulfrLr 2fL{b1nL hLrupurlnpnLplnLL LnLulnLg 6LnrlUbp[ !uLI LpLuLghg ,Ibtfh

dbpddurtr rlbulpnLtl UunnrL bL qupLnLuLlnpbglbl6LnqLbpirLr LlLirrl LrpLuLghg LIbqhb lfuuuLqupblnL uJ4 2qhdLuLp.



26) opbtrpnLl uLuhdLrLLlud Qupqn{ tr2urtrLu!nirl Lr u.rqLur-nnLtl bL fuLuLiullulUbpir nL hnqu.rpurpdnLLbpfr.

27) bpbfuul[ 6LnqLbp[, nprlbqpnqLbpf ltu;LI hnqurpupdnLfr hLutlu,rbulLnLp.yuLIp pLrlnL[rnLLI blr npn2nLtl

uLlur.huhu-ruhL Lnh4 qnpbnLLuLl 6LuLLulblnL / hdurtruhutLugfru / LILuufrL.

2B)pt"r4nLLntdbLnpn2nLdpIrLnp{u6bpb!Ll1irL|uLLudurrrupptrLnuL[p|rIrhuitidIrb1nLLIuu|rL.<<
!LunuilupnLpluL 2008p.-f LIulf uI B-h N 459-L npn2durl hududultr.

29) Lnurlfru bU hudurdLulLnLplnLL u.rUlu.rrf,ruhuu 6LnlLbpI bpb[uLulftL np4bqpblfu' ilbpg[rliru 6Lnfl.rbpfr lqud

fuLudu!u1f /hnqurpurpbnLf / pugLrQLrlnLplulr rlbqpnLLI.

30) <<UngIu1ut!uL u9u!gnLp.1urlr LIuu[L>> (( opbLp[ 30-n+ hn4{ubfr 2-pr; duuunLd uuhLIu"rLLlur6 rybr4pnLLI
LlLu.lLugLrnLd btr npn2nLrl unLulrg LuLd[ !uuLI Lpu opfrtrutltuL LbpQu:1urgnLgfrlfr hurdLubu.rllnLplurL uutrd[tr ptrurLlinLplLut-r

ungILuluQurL quu2LnqLutrnLpluU hu;uLnuLnnLplnLb LnbrlLuLlnpblnL i{bpuipbplLui ungfru.rlu.r!urL u2uLlgnLplulr
Lnu.rpu.rbBrulfrL qnp6uLlLulnLpnLLtrbpfr /pudfrLLbpir/ bqpuQrugnLplu;tr hIdurL r{pLu.

3l) fpbLg qnp6urnnqpLbpL ftpul.lutrLugtrbfiu hurZ4h bU LunLnLd (( LlunLuLlurpnLpluU 2015p.-[ ubqLnbLlpbpfr
10-h N 1044-1r npn2duLIp uuhtlu;trrlu;b dfigqbpurLnbuluu!uuU ungf urlu!LrL huduqnpbu!gnLplurtr npLr[ qnqllhg
uLnLugLuLlLu6 tlLuuLurqfLnLrLluL bqpuLlugnLplnLLp untluut fut,+nh ilbprupbplu.rL, hult Lultr hu,r2Llfr luntrbpnL qbrqpnLd

npn2rfuul tlbg ubpLuryunLnLLI btr u.r14 qhuuLnfL' L2blnLl Lu.iL huLquLIurLpLbnn npnlrp hfrtlp bL huU4fruurgbl
tlfigqbpurLnbuiu!ub ungIulurQuL huLILrqnpbu.r!gnLplLrL nnUh qnnr"lhg uLnLugrluub LIuruLu.rqfrmLu!rutr

bqpuLlugnLplnLLp tluuudp Llu.rLI urLlpnrpntplurLlp huZ{h lurnLb1.nL hurLlup ,[r1qbu truLr l.1upn11 bU urnuguupLlbl
bqpuLltugnLpluuL rlbpur[rulnLd Lluud LullpbLnpurlpur1htr bqpuLlugnrplnLLr'trbpL1u.r.1r"ugt{urb uu.1l Ll-uulrurqbLnfr qnqdfrg.

32) frpul..lurLugtrnLLi bL (uulurur-nuL[ (ul.rpLuqbrnnLp.lu.rtr opbLptrbpnLl hnbtrg tlbpuLquhL{urb LuJl

fiLuqnpnLplnLbUbp.

10. bpbfuulftL ptruLllnLplurl ungIurlurLlLuL qur2Lnqu.rLnLplr"utr hurumu;mniplnLLnLrl LnbrlLur{npb1.nL 4bqpnitl
fuluLiulqulnLplLrL Lr hnqupurpbnLplLuL tluLpdfrLLbpp 2upnrtrurQnLd bL bpbfuu.1irl frp LlbLuLupLuLulluulr pLLnu:Lfrp
LlbpLu4upbtrblnL ,Urr"l ful-ruuLIu!Lu1.nLp.;nLL uurhtlulblnL, llurLI np4bqpbgnL, [1ur'I fuLuLfuuLnu,rp pUrruulfrpnLrl
LnbqurulnpblnL,fruLl qnLutrg urLhLu.rpirLnrplutr rybulpnLLI'ptrLnu.rtrbQruL dlrpLuL{rulpnLd nphh ur11 dfrgngnLl fuLudp
ruqruhnr{b1nLnLr1qnLp.1udpu2[uuLnui[rpLbnn.hurIulqnp&u:qgbLnL{<<
rugu!gnLplurtr unuprugpulfrL qnpbLlQLrlnLplnLLLbp[ / pud[LUbpfr /, ,,UngfruluLluL u.r2LuLlgnLplu.rb dLuufrU,, ((
opbtrpnrl uuhtlu.rtrrlLu&' u2LuLlgnq gLuLgh urJl urtrryLurltrbpfr,frLlqbu LLIL"L bpbfuutrbpirb futrtuLlp Lnpurdu4pnrl
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UngulurUrutr urqurhn{{nnr}aprL rl2rnuQutr qnpbnrl hurtrdLurdnqn{h ur!huruntuQutr
ttuq.d

1.(utppbLluL Uhbp trufuuqurh / hunilurhplr qh\uqurFfr 1-frh rnhr[u\ur1/

2.Uur+nlurh Zur\np /ur2furuurur\*q.Ih l-frh \urpqfrriurutrurqhur/

3.'tlnqnulurh Suphfrll urrlurqurtilr

4.'Iurlp3urh Uhurhfrur urrlurqurbfr
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hbn. 023332550

nrncnhu
ul1, U'llr'I_h 2022 rdququLF N 35-u

ZUUU3L€U3f'L UbOUr{ULnf'f€nf'L ZUL'}F,UU3fl1 ZU'IUqSnfLbI-C
CL')I-U3LUUL L'l USUq nq nf.1'\Uq h .{UdUft € nq OSUlbLnf' UUUhL

1t\unlurprtrhL"rl 22 "Zn{url}rh ophuqppfr' 66-p4 hn4r{urbfr 1-hl, \h*h 8-n+

hhpur\htnru]_, 2-Ir4 !hurnr{, .Shrlur\urh frhphur\urnun{urpdruh tlurufrh' 18-fq hn4{ubfr
21-prt bhpur\hrnntl, 22 Qrunun{rupnrp3urh 18-06-2016p, p}nl 550-h npn2r.Iurh l-hl,

\h*1, 2-prt htrpur\hurnr{, }rh2qhu hurh hlrrlp ptr4nrtrhlnr{ hunlurlhpfr r1h\ut{upfr

urnur2rup\nrplnrhp, (bI-b.{UL UU|UCLbS.^} f'L'}CUfd{-hU) U.rlC - fr urhophtr' Zp*lp
Zur\npSruhir afrtinrdp h trurrlpurillurh hurr"turltrpfr r1h\ul{urpfr urnru2rup\ntplntLp'

tru'\fuu3uL zuuuSL€r' uququLr,L nfncnr'u h

1. U-Fq Uprlun{frp hurtfrulhp trurrlprutllurh qlnr-r1 €urpur\bprn Zfrhq huip\hpfr ttltg,
frtnl 13 hurughnttl qrnhr{nr1 qnpburpurhfrL \ltg hurilurlhprulfrtr uhr}urilurLntp3nrh

hurtr4frurugnrl 0,02874 htu, 0,10226 hur, 0,01222 hu tiru\hphuhtp"rl
rup4lnrhruphpnrp3url-r, ph4hppoqunuqnpbrlurh l, *lL rupr.nr.urlpur\url-r hqunnur\urlFh
tr2urhur\nr-p1urh," urprllnr-hruphp\uib oplh\rnhhpfr \urnnr-gurquruilurh qnpburnhur\urh

h2utrur\nrp3ruh hnrpur.Iuruhpp, nr-r1qru\|r {urdurnpfr d}r2ngnrl ornurphl (blbqUL
UUI-UCLb3'I hL'ICUfdI-hU)) UQC-frh:: L2t{urb hnrlullurup )h ptr4qp\i{nr-rl ZZ

hn4urlfrtr ophhuqppfr 60-p+ hn4rlurbnrl uurhiltnu{urb hnrlurduuhpfr gurtr\nr-d tl
hhurpun{np 2t urltr ornruphl npqhu urnruh&frh qnr-3 purl frh ri}rur{np:



2. bf'b.luL UUI.UCLb3.I r'L'ICUOIhU UqC-p hhrn blrphf hnquriluruhpfr nuFlur\fr

{urdurnpfr ululilurirurqlrp, nIrE hhpu\ur k trnrnurpur\rutr {ur{hpu-rgriu-rh, Itt\ 4FulLbg

burqnrl frpurrlnttrplrhnp qhurur\urh qpurtrgtftuh

3. Oururp{nr1hnrluriluruhp|t nuppu\fr {uidurnpfr q}rh uurhriurhhlulfuurlhurrluriluruhplt

\ur4uruurpu{hh urpdhp, npp hnrlurtluruhpfr ornurptlurh qurhfrtr \ruqrinui t367 (hphp

tt*p3".p .{.up.rnrq np) Z|4fruil 1 (ilbq) purnru\ntufr rlburpfr hurtfurp, ph4hurLntp

{udrunpfr ehLp \urqrinu.I L 526 618 (hfrtrq hurpSnr-p puurhhfrhq hruqurp r{hg huplntp

rnuruhnrp) ZZ 4purd

4. Unrlh npn2nufp mdfr tlh2 k tfi.nbnr-il (blb.{UL UU|UCLb3'} hL'}CUfdlI-'U)) U'[C-

frh qurr.n2urd frpurqh\h1nt oprlurtr hru2nprlnrl op{urhfg

qN.IU ebrbLqtuz

l.Unuphgurh CurtrP

2.Zrupphtr3urtr Uhhp

3.Zur\np1urh'lrupntdruh

4.'Iun[a3urh Uhurhfrur .

5.Uurprnlrpnu3urh 2*t\

6.Uhnnhlurh UpuhLr

7. U\purSrutr ft nr-qurLhur

8. UurSurplurh Urupfrhh

9. Uurrpuphl urb'tlurPqtr

10.9rupn1urh l-tnb[\

Il.UntpurrllurL Qhnpq

I2.'Ilhurpnu3urh bqhZ

I 3.'tlnr1nu1urh Surphir\
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frtrpLur!urnur{uptlurL rlurufrtrn 10 pry hn4r{rubh 11-nr} LIuiunr.l, 1B-ntt

hn4{u6[r 1-hr.l rlurufr 42-pry lbmnr{ l.r hfrrlp pb4nrLbln{ pLuQftlubpfr

4frdnLrlUbpp

FUnnuu3uL <uuu3l,€h u{uquur'L nnncnFu E

l.Puqpurllutr hurr.hu1ltpl2022 pr{urQurtrfr plnLgbllr <<Ungirwgu!urL oqLnLplnLtrLbf' tt
purdL fr g un p ru rlu r1.p b1 oqtr n Lp1 n LL h ru dd u1L h u rlb1{u6fr

2. Unqu npn2nLdL nLdfr dbl b LlintrnLrl quu2rnnLuultrtr hpruqupurLlLlurtrp hugnpqnrl

oprluttIg:
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l.Unruphgtutr CruhP

2.Zurpphblruh UhhP

3.Zur\nplruh'{uPntdurh

4.nunlp3uih Uhurhfnn

5. Urupurfrpnulurh Zurl\

6.Utnnnblrutr UPuhh

7. U\prn5urh ftntqurhhur

8. UruQurplurh UurPfrhh

9. Uurrlurphg rutr tlurPqh

10.guipnSurh i-hnhlr\

1t.Untpruqlurh QhnPq

1 2.'Ilhurpnut 
"t_lt 

bttltZ

1 3.'tlnqnuluili Stuphf\

1 4.'l'lnr1nu1 rutr Upb|\

l5.epfqnplurh UntPhh

ebftLquz

Cutlry UnuphyutftzUUU?l'.Fh ',lbvu.{ur
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"', .Zutlhlttutt
Zuquutnwhlz hutryutry huntplwtt Updu{lzprt d-pql,

F\n41rud1uth hufirytryi u|uquhnt
2022 p{ult*ttl, uqprtflt t t-Jz

N 36-U nnaqdutt

'IfUUUTTUL UAUqSnhfagnhL

h/h (lJnul uue Qntrlurp lh]r/ 4pruil
I I.hnburqtq Zur\nplutr Gnr-2urtr Uhpl ndurS|r 20000 /puurtr hurqrup/

2 Lh.ntnugq Urupqul urtr Uurnqb\ Slrqpurblr 30000/tptunttr hmqrup/

3 I.b.nlruqpq Ulrlnuuprtr .{r\urnp}nu Ufuut$\}t 30000/hptunttr hruqrup/

4 I.hntrurqtq furuluurFurJurtr Qphurur'{,uqqhttft 30000/hphunth hruqrup/

5 'Iu1up[\ Uruhurlllurtr dnrllhptr trhtr1uil|rttlt 20000/puurh hruqup/

6 'Iurlup[r\ trurputqruir 9urluhh n*q.th!h 30000/hphunr-tr hruqrup/

7 'Iu1uppl Uuruurplutr .{urhruh QunL}\}t 30000/tphunrh hruqup/

8 'Iurluplr\ .{urpnu3ruh U2nur 9ntpqhtr}r 200@/puruh hutqup/

9 'Iurlup[r\ U[rur5ruh €pfrutn]rtrh tru4\ht{t 20000/puurtr hruqrup/

10 'Iurlup[\ Umpquyuh Uurlurpulni Urupqult 30000/tphunttr hutqup/

11 'Iurluplt\ trnrtr3urpputr druhhru grupqurh4|r 30000/hphunr-tr hruqup/

t2 €rupru\tpu 1nr-\ruuluh Lu:nur Ir*>Jt\It 20000/purutr hurqrup/

13 €urpurlhprn 9rulnprtr Zru1l1 Snft\lt 30000/hphuntb huqup/

l4 Prupu\hpu Urupquprtr ahupqhnrhfr Ulhpuuttlt 20000/purutr huqutp/

15 €urpur\hptn Urubnuluh Snlu\ n*q.ilttft 20000/puurh hurqurp/

16 trurqurpurh $pfrq+1urh flnrft utr qmdnllt 20000/purutr hutqup/

t7 trruqurprutr Zur\nplutr qfhZ* L"ph\h 30000/hphunr-tr hruqrup/

18 Uphur4ur2u Urupqbunq Gn+\ Utulgur\urblr 20000/purutr hruqup/

19 bptlurtr4ut2urn aplrq+p1urL Uurlrnt2ur\ erunttfr\]t 30000/tphunttr hutqurp/

20 bptlurh4u2tuut U{hur}ruSurh Untntt tth bbrrplt 30000/tphr:mh hruqup/

2l bpr{urtr4u2urur Upqruplutr Qruluhh bhnptt 30000/tphunttr hurqrup/

ZUUUALPh tbrrU'LUf' cuLo unugblSuL
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hhn. 023332550

nI-nGnhu
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Utfdnh I- ZI- USI. f' qULUSgULh\, UbOUr{ ULn f.f€UL h{- U.{nf.L€ n.{
'DUSqULnr\ SUL.{nI.f,q q3nh'\nf'U qsLqn.I ZnrIUUUllh L.IIUSUr{U3hL bq

qnI.OUf}LUq UL LCULUTT nhf€nf.Lc CIOtubl_n f' UUUhL

't h\u{up{h1nr{.Shrpu\urh frhptlu\urnul{urpr.Iurh rfurufrh" Zur3urur-nurhfr

Zurhurpurqhrnnrplurh opbhpfr 18-p.t hn4r{rubnr{ , "Zn{ru1bh ophuqppfr" 7-fr4 hn4r{urbfr 9-
p4 15-frtr \ttnhpf u1urhruh2hhp..l, "€rulurBur2frhnrplurh rlurufrh" ZurSurur.nurhlr

Zurhpurqhtnnrplurh ohbpfr 14-3-p4 hn4r{urbfr 9-[t4, 12-ftl riuruhpfr u1u:hurh2hhpn{ l"r

hhrlp p4nthhln{ p- bphurh f}nrpfrhlurhg rfrnqng 2/3 2t\ry, ftt,{ 58 pLrur\urprutrfr phru\fr2
Uppntp lp*:ph Qurlurnlurhfr 4]rtlnnip h hrurlurlbpfr r1h\ur,l-ph urnur2urp\nrplnrhp-

trurrlpunlSurh hulirujhpfr ur{urqurhfrtr

ntncnr.u k

1. Zur,furd.urlhnrplnrh mulp- bphruh flnr-pfrh}utrg rlrnrlng 213 2E\:p, pfrq 58
pbur\tuptubf pbu\f2 Uppntp Zp*:nh Qrulutnlurtrfrh utrfrru\urhnrpjurh frpur{nr-ltp..tr
ulunnllurhnrl /hfilp urh2urpd qnllph h\urulfurtfp frpul{nr-trptrhntt qbmur\urb qpurhgdurh

fhq 05A42021-04-0037 r{\urlur\rut/ 04-091-0106-0030 \ur4urur-npurltttr burb\ruqpnr{
24-'286I hur q3nrrlunnhr-nbuur\ruh hquruur\urlfrL h2urhurllnrplurL hnquliurufrg

0,03000 hur r-lruphlurh.ttlp r{rnfuurrlpbl urp4jnr-hruphpur\urtr, ph4bppoqnurqnpbriuh h
ruJ L urFuur4pru\urh hq unnur\url hh h2urhur\nrpl ruh qlnulurr.nhurhuur\urh
urFuur4nur\rutr qnpburnhur\urh h2urLur\nr-plurh hnrltpfr \urr-nhqnplrur qlnuplphppLhpfr
{bpuri2ru\tiurh, uurnhurpurhurlfrtr rnhr.nhunrplnrh lurnnr-gh1nr- hqrurnur\nr{:



2l "€rulurpru2frhnrplurl-r tlurufrho Zru1ururnurtrfr Zurhpurqhrnntplurh ohtrpfr l4r'3-p4
hnar{urbfr 14-p+ , 30-p4 duruhpn{ uurhilurhrlrub \rupqnrl hrlu:ilurufr hqurmur\*tlttt
b2urhur\mplruh rlrnrJrnfunr-plnthp qhrnur\url-r qpurtrgnui uunuhurlntg hhurn Clt+qp\ht
hunlurlhpfr hnqu{bh Srtr+tt ururph\ruh nhfo*gh\ hru2{rundurh unfuurfrhpnttf, hnrlurlfrh
hur2rlh\2nntd:

3. Untlh npn2ntrlp nrdfr ilh2 k ritnhnrd npn2mrip ph4nr-hrftuh hur2np4nr1op{urhfrg:

ebnLau2

l.Unurphgurh Cruhp

2.Zurpphhlurh Uhhp

3. Zur\np3 urh .lrupntdurh

4.'IurtlpS rutr Utruhfrur

5.Uurpufrpnulurh Z-:\

6.Uhurnh3urtr Upuhh

7.U\pu5ruh flmqrullhur

8. Uur$rupl urtr Urupfrtrh

9. Uurrlurph5 urtr'lhupqtr

l0.9rupn;urh Lhnhfr\

1LUnr-ptu4lurL Qhnpq

1 2.'tl hrnpnul urh btlfrZ

1 3.'tlnqnu3 ruh Stuphfr\

14.'tlnrlnuluL Upbfr\

15.$plrqnplruh Unrphh
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ   

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ      
 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022  ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 
 

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ  Է ԱՎԱԳՆՈՒ ՆԻՍՏԻ ՈՐՈՇՄԱՄԲ 11.04.2022Թ. 

Բովանդակություն 
 

ԿԱԶՄԵԼ Է ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՇԱՆԹ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԸ 

Ներածություն

Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Համայնքի 202 թ. ծրագրերի ցանկը Եվ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Համայնքի ՏԱՊ-ի ծրագրեր, որոնք ապահովված են ֆինանսական միջոցներով

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

Համայնքային գույքի կառավարման թ. ծրագիրը

․     ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ՈՐՊԵՍ     

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼՐԱՑՎԻ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻՆ  

 

 



                                                              Ներածություն 
 

ՏԱՊ ը տեղական ժողովրդավարության զարգացման տեղական ինքանակառավարմանը

բնակիչների մասնակցության համայնքի ծրագրային և ֆինանսական կառավարման ինչպես

նաև համայնքը արտաքին աշխարհին ներկայացնելու գործող հիմնական ծրագրային

փաստաթուղթն է։ Համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները դրանց

իրականացման համար նախատեսված ներդրումային մարդկային ֆինանսական գույքային և

տեխնիկական ռեսուրսները ճշգրտվում և պլանավորվում են ՏԱՊ ում արտացոլված

նպատակների խնդիրների մուտքային և ելքային ստույգ հաշվարկների ու արդյունքային

ցուցանիշների ինչպես նաև մոնիթորինգի և գնահատման համակարգի թելադրանքով

Բաղրամյան  համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝  

 համակարգել համայնքապետարանի աշխատակազմի և ավագանու տվյալ տարվա 

անելիքները, պատասխանատուները և  ժամկետները: 

 համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և 

միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական 

նպատակների իրականացման շուրջ, 

 շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման 

արդյունքների հետ: 

 որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման 

ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել 

տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։ 

 

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

 
 

Բաղրամյանի բարեկարգ  համայնք է՝ հագեցած ժամանակակից ենթակառուցվածքներով: 

Գյուղային համայնքում գործում են փոքր և միջին բիզնեսով զբաղվող բազմաթիվ արտադրական 

և սպասարկման ծառայություններ իրականացնող ձեռնարկություններ: Համայնքի բնակչությանը 

մատուցվում են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր 

քաղաքացիական հասարակություն: Բաղրամյանի համայնքի տեսլականն է՝ համայնքը դարձնել 

գյուղմթերքների վերամշակման և արդյունաբերական տարածաշրջանային կենտրոն. ձևավորել 

բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող, գրավիչ, բարեկարգ և մաքուր 

բնակավայր: Համայնքի զարգացման հիմնական նպատակներն են՝ 



 Համայնքի բնակչության գործազրկության մակարդակի նվազեցում՝ խթանելով 

գյուղմթերքի վերամշակման և արդյունաբերական ձեռնարկությունների 

վերագործակցման հնարավորությունները: 

 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ակտիվացում և 

բարելավում՝ համայնքի ենթակառուցվածքների  ընդլայնման և զարգացման, 

մասնակցության կարգի մշակման և ընդունման, մասնակցության մեթոդների և ձևերի 

աստիճանական զարգացման միջոցով: 

 Բաղրամյան գյուղին միացած թվով տասնչորս  համայնքներում ապահովել բոլոր 

նախապայմանները՝ բնակիչների համար  բարեկեցիկ միջավայր ստեղծելու համար։ 

ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԵՆ ԳՈՅԱՆՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

 

 
 

 
 

 

                                                                    

Սեփական եկամուտներ 211082,5 հազար ՀՀ դրամ 

Անշարժ գույքի հարկ 88367,5հազար ՀՀ դրամ 

Փոխադրամիջոցների գույքահարկ 71022,0  հազար ՀՀ դրամ 

Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարների 

գծով՝ տեղական տուրքերը նախատեսվել է 2103,0 հազար ՀՀ դրամ 

Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից  այլ պարտադիր վճարների 

գծով՝ պետական տուրք  նախատեսվել է 1500,0 հազար ՀՀ դրամ՝ հիմք նոտարի և ՔԿԱԳ-ի կողմից 

տարված կանխատեսման հաշվարկները: 

Պաշտոնական դրամաշնորհի, որից համահարթեցման դոտացիա  399027,9  հազար ՀՀ դրամ՝ 

հիմք « 2022թ պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքը և նպատակային հատկացումներ : Այլ 

եկամուտների գծով նախատեսվել է36090,0 հազար ՀՀ դրամ 

Հողի հարկի ապառք 12000,0 հազար ՀՀ դրամ 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

№ 
Աշխատանքի 

բովանդակությունը 

Կատարման 

ժամկետը 

Պատասխանատու 

բաժին 

Պատասխանա

տու անձ 

Համայնքի 2022թ. բյուջեի 

կանխատեսվող մուտքերը  

 

 

610110,4  հազար ՀՀ դրամ 
 



1 Ավագանու նիստերի 

նախապատրաստում և 

անցկացում՝ ավագանու 

կանոնակարգին 

համաձայն: 

Նստաշրջանով՝ 

փետրվարի 

երկրորդ 

երեքշաբթի 

օրվանից մինչև 

հունիսի վերջին 

չորեքշաբթի և 

սեպտեմբերի 

երկրորդ 

երեքշաբթի 

օրվանից մինչև 

դեկտեմբերի 

վերջին 

չորեքշաբթին։ 

Նստաշրջանի 

ընթացքում՝ 

յուրաքանչյուր 

ամիս առնվազն 1 

նիստ: 

Արտահերթի 

դեպքում՝ ըստ 

անհրաժեշտությ

ան: 

Աշխատակազմի 

քարտուղար 

Ա. Խաչատրյան 

2 Ավագանու կողմից 

քաղաքացիների 

ընդունելության 

կազմակերպում: 

Տարվա 

ընթացքում 

Ավագանի 

3 Համայնքի ղեկավարի 

որոշումների և 

կարգադրությունների 

նախապատրաստում: 

Աշխատակազմի 

քարտուղարի 

հրամանների 

նախապատրաստում: 

Տարվա 

ընթացքում 

Իրավաբանական  

բաժին, 

Բաժինների պետեր 

 

4 Համայնքի ղեկավարի, 

տեղակալների, 

խորհրդականի և 

աշխատակազմի 

քարտուղարի կողմից 

քաղաքացիների 

ընդունելության 

կազմակերպում և 

անցկացում: 

Յուրաքանչյուր 

շաբաթվա 

երեքշաբթի օրը, 

ժամը 14:00-16:00 

Քարտուղարության, 

անձնակազմի 

կառավարման, 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների բաժին 

Հ. Հարութունյան 

5 Համայնքային 

ծառայության մասին ՀՀ 

օրենքին 

6 ամիսը մեկ 

անգամ 

Աշխատակազմի 

քարտուղար, բաժինների 

պետեր 

Ա.Խաչատրյան 



համապատասխան 

հաշվետվությունների 

ներկայացում և 

ամփոփում: 
6 Համայնքային 

ծառայության թափուր 

հաստիքների մրցույթների 

և ատեստացիաների 

կազմակերպում: 

Տարվա 

ընթացքում, ըստ 

անհրաժեշտությ

ան: 

Աշխատակազմ Ա.Խաչատրյան 

7 Բյուջեի եկամուտների 

հավաքագրման հետ 

կապված 

աշխատաժողովներ: 

Պարբերաբար  Վարչական 

ղեկավարներ, 

համապատասխան 

բաժիններ 

Հ. Ավետիսյան 

Ա.Կարաապետյ

ան 

8 Վարչական վարույթների 

և վարչական 

պատասխանատվության 

հետ կապված գործերի 

վարում: 

Տարվա 

ընթացքում 

Իրավաբանական բաժին  

9 Համայնքապետարանում 

տարվող 

փաստաթղթաշրջանառու

թյան աշխատանքների 

կազմակերպում: 

Տարվա 

ընթացքում 

Վարչական ղեկավարներ 

Քարտուղարության, 

անձնակազմի 

կառավարման, 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների բաժին 

Հ. Հարությունյան 

 

10 Հանրային լսումների 

կազմակերպում և 

անցկացում: 

Տարվա 

ընթացքում՝ ըստ 

անհրաժեշտությ

ան 

Աշխատակազմի 

քարտուղար 

Ա. Խաչատրյան 

11 Համայնքի 

սեփականություն 

հանդիսացող 

հողամասերի աճուրդների 

և մրցույթների 

կազմակերպում: 

Տարվա 

ընթացքում 

Իրավաբանական բաժին, 

Քաղաքաշինության, 

հողաշինության, 

կոմունալ տնտեսության, 

համատիրությունների 

աշխատանքների 

համակարգման բաժին 

 

1

2 
Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

կարիքների համար 

գնումների գործընթացի 

կազմակերպում 

Տարվա 

ընթացքում 

Գնումների 

պատասխանատու 

ստորաբաժանում 

Զ. Մկրտումյան 

 

1

3 

Աշխատակազմի 

ֆինանuական և 

հաշվապահական 

ծառայությունների 

կատարման ապահովում 

Տարվա 

ընթացքում  

Ֆինանսատնտեսագիտա

կան բաժին 

Ա. Կարապետյան 

1

4 

Գույքահարկի, հողի հարկի 

բազաների վարման, 

համայնքի գույքի 

Տարվա 

ընթացքում 

Գույքահարկի 

հաշվառման, 

Ա. Կարապետյան 



հաշվառման, 

աշխատանքների 

կազմակերպում 

սպասարկման և 

հավաքագրման բաժին 

1

5 
Համայնքի 

քաղաքաշինական 

գործունեության 

կազմակերպում և 

վերահսկում: 

Տարվա 

ընթացքում 

Քաղաքաշինության, 

հողաշինության, 

կոմունալ տնտեսության, 

համատիրությունների 

աշխատանքների 

համակարգման բաժին 

Ա.Գրիգորյան 

 

1

6 
Համայնքի տարածքում 

ոգելից խմիչքների և 

ծխախոտի արտադրանքի 

վաճառքի, արտաքին 

գովազդի տեղադրման 

մանրածախ և բացօթյա 

վաճառքի և այլ 

թույտվությունների 

տրամադրման 

ապահովում: 

Մասնակցություն 

համայնքի տարածքում 

հաստատված 

երթուղիների մրցույթների 

կազմակերպմանը:  

Տարվա 

ընթացքում 

Վարչական ղեկավարներ 

Բյուջետային 

եկամուտների 

հաշվառման, 

հավաքագրման և 

տրանսպորտի 

վերահսկողության 

բաժին, 

 

Ա.Գրիգորյան 

 

1

7 

Համայնքի կողմից 

իրականացվող 

ծրագրերի(սուբվենցիոն և 

այլ) աշխատանքների 

կազմակերպում: 

Տարվա 

ընթացքում 

Աշխատակազմի 

գլխավոր մասնագետ 

Լ. Գասպարյան 

 

1

8 

Համայնքի կողմից 

մատուցվող 

ծառայությունների, 

քաղաքացիների և 

տնտեսվարող սուբյեկտների 

հետ կապված 

հարաբերությունների 

իրականացմանն ուղղված 

գործընթացներում 

օրանականության 

ապահովում: 

Տարվա 

ընթացքում 

Վարչական ղեկավարներ 

Իրավաբանական բաժին 

 

1

9 

Համայնքի տարածքում 

նախադպրոցական 

կրթության, 

արտադպրոցական 

դաստիարակության, 

մշակույթի սպորտի և 

երիտասարդության հետ 

կապված հարցերի 

իրականացում:  

Տարվա 

ընթացքում 

Կրթության, մշակույթի, 

սպորտի և  

երիտասարդության 

հարցերի բաժին 

Մ. Հարթենյան 



2

0 

Համայնքի տարածքում 

խնամակալության և 

հոգաբարձության հետ 

կապված 

հարաբերությունների 

կարգավորում: 

Տարվա 

ընթացքում 

Խնամակալության և 

հոգաբարձության 

հանձնաժողով 

Հ.Մադոյան 

2

1 

Համայնքապետարանի 

կողմից սոցիալական 

ոլորտում մատուցվող 

աշխատանքների 

իրականացում 

Տարվա 

ընթացքում 

Սոցիալական աշխատող 

Սոց. անապահով 

խավերի կողմից 

ներկայացվող 

դիմումներն 

ուսումնասիրող 

հանձնաժողով: 

Ա.  Խաչատրյան 

2

2 

Արտասահմանյան 

քաղաքների հետ 

բարեկամական կապերի 

հաստատման և զարգացման 

աշխատանքների 

իրականացում: 

Տարվա 

ընթացքում 

 Լ.Գասպարյան 

2

3 

Քաղաքացիական 

կացության ակտերի 

պետական գրանցումների 

իրականացում 

Տարվա 

ընթացքում 

 

Իրավաբանական բաժին 

բաժին 

 

2

4 

Գյուղատնտեսության 

ոլորտի հետ կապված 

աշխատանքների 

իրականացում 

Տարվա 

ընթացքում 

 

Աշխատակազմի 

մասնագետ 

Ա. Դավթյան 

2

5 

Առողջապահության ոլորտի 

հետ կապված 

աշխատանքների 

իրականացում 

Տարվա 

ընթացքում 

 

Աշխատակազմի 

մասնագետ 

 

2

5 

Պաշտպանության ոլորտի 

հետ կապված 

աշխատանքների 

իրականացում 

Տարվա 

ընթացքում 

 

Աշխատակազմի 

մասնագետ 

Ս.Պողոսյան 

2

5 

Աշխատակազմի 

տեխնիկական 

սպասարկման հետ կապված 

աշխատանքների 

իրականացում 

Տարվա 

ընթացքում 

 

 Ա. Մկրտչյան 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները 

 
 

Ոլորտային նպատակ Վերջնական արդյունքի ցուցանիշ 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

 

Ապահովել տեղական ինքնակառավարման 

իրականացումը Բաղրամյանի  համայնքում, ունենալ 

բնակչությանը համայնքային ծառայությունների 

մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, 

նպատակային և թափանցիկ համակարգ։ Ստեղծել 

բարեկարգ ու զարգացած ենթակառուցվածքներով 

համայնք բնակիչների համար։ 
 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը (հարցումների 

հիման վրա) ՏԻՄ-երի 

գործունեությունից, մատուցվող 

հանրային ծառայություններից: 

Համայնքի բնակիչների 

մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի 

ղեկավարի, համայնքի ավագանու) 

կողմից կայացված որոշումների թվի 

տեսակարար կշիռը կայացված 

որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 

Համայնքի բյուջեի սեփական 

եկամուտների տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի ընդհանուր 

եկամուտների կազմում,  

Ոլորտ 2.Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն - 

Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և 

շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական 

ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել 

բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես 

անվտանգ պայմաններ 

Աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման ծառայությունների 

մատուցումից բնակչության 

բավարարվածության աստիճանի 

բարձրացումը (հարցումների հիման 

վրա), %-ով 

Ոլորտ 3. Արտակարգ  իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանություն և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպում 

- 

2022 թվականին արտակարգ իրավիճակներից 

բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ  նախատեսվում են. այն է՝   

- 



Բաղրամյանի համայնքապետարանի ղեկավար 

կազմի, աշխատակազմի մասնագետների ինչպես նաև 

ենթակա կառույցների աշխատակիցների 

մասնակցությունը ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության <<Ճգնաժամային կառավարման 

պետական ակադեմիա>> ՊՈԱԿ-ում կազմակերպված 

դասաընթացներին: 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 

տնտեսություն 
 

 Հիմնանորոգել և բարեկարգել  ներհամայնքային 

ճանապարհները։ 

 Իրականացնել գյուղական բնակավայրերի խմելու 

ջրի և ոռոգման համակարգերի բարելավման 

աշխատանքներ։ 

 Իրականացնել փողոցների գիշերային 

լուսավորության ցանցի և բազմաբնակարան բնակելի 

շենքերի տանիքների, բակային տարածքների, 

մանկական խաղահրապարակների կառուցման և 

նորոգման աշխատանքներ։ 

 Իրականացնել համայնքի սանիտարական 

մաքրմանը և աղբահանությանը վերաբերող 

բարեփոխումներ։ 

 Համալրել գոյություն ունեցող ավտոպարկը նոր 

տեխնիկայով՝ հաշվի առնելով խոշորացված 

համայնքի աղբահանության ծավալները։ 

  Շարունակել համայնքի տարածքում աղբամանների 

տեղադրման աշխատանքները։ 

 Կանոնակարգել աղբավայրերի շահագործման 

աշխատանքները՝ ելնելով բնակավայրի դիրքից և 

բնապահպանական պահանջներից։ 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

քաղաքաշինության և կոմունալ 

տնտեսության ոլորտում մատուցվող 

ծառայություններից:  

Ոլորտ 5. Տրանսպորտ, առևտուր, սպասարկում  

 Ապահովել ներհամայնքային երթուղիների 

կանոնավոր սպասարկումը՝ ելնելով բնակավայրերի 

առանձնահատկություններից։ 

 Կահավորել ներհամայնքային ճանապարհները 

ճանապարհային նշաններով, գծանշումներով և 

տրանսպորտային լուսաֆորներով, կանգառներով և 

սպասասրահներով։ 

 Նպաստել առևտրի և սպասարկման կետերի 

ստեղծմանը՝ կանոնակարգված առևտուր և 

սպասարկում իրականացնելու նպատակով։ 

Բարեկարգ ներբնակավայրային 

փողոցների մակերեսի տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի կազմում: 

Ոլորտ 6. Կրթություն  



Ապահովել համայնքում կրթական 

ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը: 

Աջակցել համայնքում նոր մանկապարտեզների 

կառուցմանը, վերանորոգել գոյություն ունեցող 

մանկապարտեզները, ավելացնել 

մանկապարտեզներում խմբերի թիվը։ 

 Իրականացնել նախադպրոցական կրթության 

որակի բարելաման և մատչելիության ապահովման 

աշխատանքներ։ 

 

Համանքի բնակիչների համար կրթական 

ծառայությունների հասանելիության 

մակարդակի բարձրացում: 

Բնակիչների բավարարվածությունը 

մատուցվող նախադպրոցական 

կրթության ծառայությունից: 

Մատուցվող նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 

հասանելիությունը համայնքի 

բնակիչներին: 

Արտադպրոցական դաստիարակության 

խմբակներում ընդգրկված երեխաների 

թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական 

տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի 

մեջ։ 

Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ 

տարվող աշխատանքներ 
 

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 

բնակչությանը՝ մշակույթի և երիտասարդության հետ 

տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների 

մատուցումը։ 

 Հիմնանորոգել համայնքի մշակութային օբյեկտները՝ 

համալրելով նոր գույքով։ 

 Ակտիվացնել մշակութային ծրագրերի 

միջոցառումներին ուղղված աշխատանքները։ 

Մատուցվող մշակութային 

ծառայությունների հասանելիությունը 

համայնքի բնակավայրերի բնակիչներին, 

գրադարանից օգտվողների թվի 

տարեկան աճը, 

համայնքում մշակութային հիմնարկ 

հաճախող երեխաների տեսակարար 

կշիռը դպրոցահասակ երեխաների 

ընդհանուր թվի մեջ։ 

Ոլորտ 8. Սպորտ  



Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

բնագավառում որակյալ ծառայությունների 

մատուցումը։ 

 Կազմակերպել ներհամայնքային մարզական 

միջոցառումներ։ 

Ընդլայնել մարզադպրոցներում գործող խմբերի 

քանակները։ 

 Բարելավել մարզադպրոցների շենքային 

պայմանները, նորացնել մարզական գույքը։ 

Մարզական խմբակներում ընդգրկված 

երեխաների թվի տեսակարար կշիռը 

համապատասխան տարիքի երեխաների 

թվի կազմում։ 

Մատուցվող մարզական 

ծառայությունների մատչելիությունը 

բնակավայրերի բնակիչներին,։ 

 

Ոլորտ 9.Սոցիալական պաշտպանություն 
 

 Օգնել համայնքի անապահով,  բազմազավակ, 

պատերազմում զոհվածների և վիրավորների 

ընտանիքներին, հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց, տարեցներին, բարելավել նրանց  

սոցիալական վիճակը։ 

 Համագործակցել տարբեր հասարակական 

կազմակերպությունների հետ՝ համայնքում 

սոցիալական աջակցության ծառայությունների որակը 

բարելավելու նպատակով։ 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների 

բավարարվածությունը իրականացվող 

ծրագրերից։ 

Ոլորտ 10. Գյուղատնտեսություն  

Աջակցել գյուղատնտեսական նոր տեխնոլոգիաների 

ներդրմանը համայնքում։ 

 Խթանել գյուղատնտեսական ծրագրերի 

իրականացմանը համայնքում։ 

 Աջակցել գյուղմթերքի իրացմանը և վերամշակող 

արտադրությունների ստեղծմանը։ 

 Աջակցել գյուղոլորտում մատուցվող 

ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ 

Գյուղական համայնքների բնակիչների 

համար շոշափելի աջակցությունը 

Տեղական ինքնակառավարման մարմնի 

կողմից։ 

Ոլորտ 11. Տեղական ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցություն 
 

2022 թվականի ընթացքում տեղական 

ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության 

ապահովում: 

Հանրային քննարկումներ, բաց լսումներ, 

ընդունելությունների կազմակերպում, 

ինչպես նաև ավագանու նիստերին 

բնակիչների մասնակցություն։ 

Ոլորտ 12. ՏԻՄ-երի կողմից Պաշտպանության ոլորտի 

հետ կապված աշխատանքների կազմակերպում և 

իրականացում  

2022 թվականի ընթացքում Զինկոմիսարիատի հետ 

համագործակցված համապատասխան 

աշխատանքների իրականացում։ 
Օրենքով սահմանված և վերապահված 

լիազորությունների իրականացում։ 

 



 

 

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով  
 

Հ/

հ 
Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 

արժեքը (հազ. 

դրամ) 

Ծրագրի 

ֆինանսավոր-

ման աղբյուրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 

 
 

Համայնքի բյուջե 

1.  

<<Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ>> ծրագիր 

.Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ ծրագիր 

.Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ ծրագիր 

265182.0 
1700.0 
7700.0 

 

Ընդամենը 

 
274582.0 

 

Ոլորտ 2. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն  Համայնքի բյուջե 

1.  Աղբահանում 22500.0 

 

Ընդամենը 22500.0  

Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն  Համայնքի բյուջե 

1.  

<<Բնակարանային շինարարության և կոմունալ 

ծառայություններ>> (այլ դասերին չպատկանող) 

  

45600 

 

2.  <<Փողոցների լուսավորություն>> 7232.0  

3.  <<Ջրամատակարարում>> 124245.0  

Ընդամենը 

 
177077.0 

 

Ոլորտ 4. Տնտեսական հարաբերություններ  Համայնքի բյուջե 

1. 
Ճանապարհային տրանսպորտ ծրագիր՝ ճանապարհների 

ընթացիկ նորոգում, նշագծում 
122900.0 

 

2. Ոռոգում 
31000 

 

 

3. Գյուղատնտեսություն 5748.0  

4. Նավթամթերք և բնական գազ 16600.0 
 

5. Էներգետիկա 15300.0 
 

Ընդամենը 17383.0  

Ոլորտ 5.Կրթություն  Համայնքի բյուջե 

1.  Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում 
99000.0 

 

 

2.   Արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում 17000.0  

3. Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 1700.0  



Ընդամենը 117700.0  

Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 

աշխատանքներ 
 

Համայնքի բյուջե 

1.  

 

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ ծրագրիր 

 

 

27156.0 

 

 

2.  
Գրադարաններ ծրագրով 

 
27156.0 

 

3.  Այլ մշակույթային կազմակերպություն 7000.0 
 

Ընդամենը 40356.0  

Ոլորտ 7.Սոցիալական պաշտպանություն  Համայնքի բյուջե 

1.  

<<Սոցալական հատուկ արտոնություններ>> ծրագիր, 

որում ընդգրկված են՝  

Թաղման ծախսերի մասնակի հատուցման համար,  

սոցիալապես անապահով խավերին մասնակի 

օգնություններ տրամադրելու համար՝ համայնքի 

ղեկավարի և ավագանու որոշումներով: 

 

20000,0 

 

 

Ընդամենը 
20000.0 

 

 

Ոլորտ 8. ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդեր Համայնքի բյուջե 

1, ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդեր 10102.0  

Ընդամենը 10102.0  

Որից 9. Առողյապահություն  
 

1. Հանրային առեղջապահության ծառայությու 1200.0  

Ընդամենը 1200.0  

Աղյուսակ 4. Կապիտալ ծախսեր 

Հոդված Ծախսի անվանումը Կապալառու Կիսամյակ Ինն ամիս Տարեկան 

5122 Վարչական սարքավորումներ  3500,0 4000,0 5000,0 

5121 Մեքենաների ձեռք 

բերումտրանսպորտային 

սարքավորումներ 

 6000,0 10000,0 10000,0 

5134 Նախագծահետազոտական 

ծախսեր 

 500,0 6800,0 6800,0 

8411 Հողի իրացումից մուտքեր  16000,0 17865 17865,0 

5129 Այլ մեք  սարքավորումների 

ձեռք բերում 

 3000,0 3000,0  

 



 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի ցուցանիշ 

 



  

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

Ապահովել տեղական ինքնակառավարման 

իրականացումը Բաղրամյան համայնքում, ունենալ 

բնակչությանը համայնքային ծառայությունների 

մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, 

նպատակային և թափանցիկ համակարգ։ Ստեղծել 

բարեկարգ ու զարգացած ենթակառուցվածքներով 

համայնք բնակիչների համար։ 
 

  

Ոլորտ 2.Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն - 

Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և 

շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական 

ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել 

բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես 

անվտանգ պայմաններ 

 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանություն և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպում 

- 

2022 թվականին արտակարգ իրավիճակներից 

բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ  նախատեսվում են. այն է՝   

Բաղրամյանի համայնքապետարանի ղեկավար 

կազմի, աշխատակազմի մասնագետների ինչպես նաև 

ենթակա կառույցների աշխատակիցների 

մասնակցությունը ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության <<Ճգնաժամային կառավարման 

պետական ակադեմիա>> ՊՈԱԿ-ում կազմակերպված 

դասաընթացներին: 

- 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 

տնտեսություն 
 



 Հիմնանորոգել և բարեկարգել  ներհամայնքային 

ճանապարհները։ 

 Իրականացնել գյուղական բնակավայրերի խմելու 

ջրի և ոռոգման համակարգերի բարելավման 

աշխատանքներ։ 

 Իրականացնել փողոցների գիշերային 

լուսավորության ցանցի և բազմաբնակարան բնակելի 

շենքերի տանիքների, բակային տարածքների, 

մանկական խաղահրապարակների կառուցման և 

նորոգման աշխատանքներ։ 

 Իրականացնել համայնքի սանիտարական մաքրմանը 

աղբահանությանը վերաբերող բարեփոխումներ։ 

 Համալրել գոյություն ունեցող ավտոպարկը նոր 

տեխնիկայով՝ հաշվի առնելով խոշորացված համայնքի 

աղբահանության ծավալները։ 

  Շարունակել համայնքի տարածքում աղբամանների 

տեղադրման աշխատանքները։ 

 Կանոնակարգել աղբավայրերի շահագործման 

աշխատանքները՝ ելնելով բնակավայրի դիրքից և 

բնապահպանական պահանջներից։և  

 

 

Ոլորտ 5. Տրանսպորտ, առևտուր, սպասարկում  

 Ապահովել ներհամայնքային երթուղիների 

կանոնավոր սպասարկումը՝ ելնելով բնակավայրերի 

առանձնահատկություններից։ 

 Կահավորել ներհամայնքային ճանապարհները 

ճանապարհային նշաններով, գծանշումներով և 

տրանսպորտային լուսաֆորներով, կանգառներով և 

սպասասրահներով։ 

 Նպաստել առևտրի և սպասարկման կետերի 

ստեղծմանը՝ կանոնակարգված առևտուր և 

սպասարկում իրականացնելու նպատակով։ 

 

Ոլորտ 6. Կրթություն  



Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների 

արդյունավետ մատուցումը: 

Աջակցել համայնքում նոր մանկապարտեզների 

կառուցմանը, վերանորոգել գոյություն ունեցող 

մանկապարտեզները, ավելացնել 

մանկապարտեզներում խմբերի թիվը։ 

 Իրականացնել նախադպրոցական կրթության որակի 

բարելաման և մատչելիության ապահովման 

աշխատանքներ։ 
 

 

Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ 

տարվող աշխատանքներ 
 

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը՝ 

մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ 

և մատչելի ծառայությունների մատուցումը։ 

 Հիմնանորոգել համայնքի մշակութային օբյեկտները՝ 

համալրելով նոր գույքով։ 

 Ակտիվացնել մշակութային ծրագրերի 

միջոցառումներին ուղղված աշխատանքները։ 

 

Ոլորտ 8. Սպորտ  

Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

բնագավառում որակյալ ծառայությունների 

մատուցումը։ 

 Կազմակերպել ներհամայնքային մարզական 

միջոցառումներ։ 

Ընդլայնել մարզադպրոցներում գործող խմբերի 

քանակները։ 

 Բարելավել մարզադպրոցների շենքային 

պայմանները, նորացնել մարզական գույքը։ 

 

 

Ոլորտ 9.Սոցիալական պաշտպանություն 
 



 

 

ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով  
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 

արժեքը 

(հազ. 

դրամ) 

Ծրագրի 

ֆինանսավ

որման 

աղբյուրը 

Վերջնական 

ցուցանիշ  

 

 

 

 
 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 
 

 

Համայնքի 

բյուջե 

 

 Օգնել համայնքի անապահով,  բազմազավակ, 

պատերազմում զոհվածների և վիրավորների 

ընտանիքներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, 

տարեցներին, բարելավել նրանց  սոցիալական վիճակը։ 

 Համագործակցել տարբեր հասարակական 

կազմակերպությունների հետ՝ համայնքում 

սոցիալական աջակցության ծառայությունների որակը 

բարելավելու նպատակով։ 

 

Ոլորտ 10. Գյուղատնտեսություն  

Աջակցել գյուղատնտեսական նոր տեխնոլոգիաների 

ներդրմանը համայնքում։ 

 Խթանել գյուղատնտեսական ծրագրերի 

իրականացմանը համայնքում։ 

 Աջակցել գյուղմթերքի իրացմանը և վերամշակող 

արտադրությունների ստեղծմանը։ 

 Աջակցել գյուղոլորտում մատուցվող 

ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ 

 

Ոլորտ 11. Տեղական ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցություն 
 

2022 թվականի ընթացքում տեղական 

ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության 

ապահովում: 
 

Ոլորտ 12. ՏԻՄ-երի կողմից Պաշտպանության 

ոլորտի հետ կապված աշխատանքների 

կազմակերպում և իրականացում 

 

2022 թվականի ընթացքում Զինկոմիսարիատի հետ 

համագործակցված համապատասխան 

աշխատանքների իրականացում։ 
 



1. 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ>> ծրագիր 

.Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ. ծրագիր 

.Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ. ծրագիր 

.Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ. 

ծրագիր 

417529,1 
7734,4 

76196,5 

  

Ընդամենը 

 
501460,0 

  

Ոլորտ 2. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն  
Համայնքի 

բյուջե 

 

1. Աղբահանում 246197,6 
  

Ընդամենը 246197,6 
  

Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն  
Համայնքի 

բյուջե 

 

1 

<<Բնակարանային շինարարության և կոմունալ 

ծառայություններ>> (այլ դասերին չպատկանող) 

  

7380,0 

  

2 <<Փողոցների լուսավորություն>> 53620,5 
  

3 <<Ջրամատակարարում>> 112145,0   

Ընդամենը 

 
173145,5 

  

Ոլորտ 4. Տնտեսական հարաբերություններ  
Համայնքի 

բյուջե 

 

1. 
Ճանապարհային տրանսպորտ ծրագիր՝ 

ճանապարհների ընթացիկ նորոգում, նշագծում 
258923,6 

  

2. Ոռոգում 37182,6 
  

Ընդամենը 296106,2 
  

Ոլորտ 5.Կրթություն  
Համայնքի 

բյուջե 

 

1 

Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում 

 Արտադպրոցական դաստիարակության 

կազմակերպում 

614126,0 

151905,9 

  

Ընդամենը 766031,9 
  

Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 

աշխատանքներ 
 

Համայնքի 

բյուջե 

 

1 

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ ծրագրիր 

 

Այլ մշակույթային հիմնարկներ ծրագրում ընդգրկվել 

է Արմավիր համայնքի զբոսայգու ծախսերը 15301,9 

հազար ՀՀ դրամ և համայնքային և պաշտոնական 

տոների և միջոցառումների գծով ծախսերը 18550,0 

հազար  ՀՀ դրամ 

 

7000 

  

2 
Գրադարաններ ծրագրով 

 
6200,0 

  



Ընդամենը 40356,0 
  

Ոլորտ 7.Սոցիալական պաշտպանություն  
Համայնքի 

բյուջե 

 

1 

<<Սոցալական հատուկ արտոնություններ>> ծրագիր, 

որում ընդգրկված են՝  

Թաղման ծախսերի մասնակի հատուցման համար,  

սոցիալապես անապահով խավերին մասնակի 

օգնություններ տրամադրելու համար՝ համայնքի 

ղեկավարի և ավագանու որոշումներով: 

 

20000,0 

 

  

Ընդամենը 
20000,0 

 

  

Ընդհանուրը  
  

Ոլորտ 8. ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդեր 10102,0 Համայնքի 

բյուջե 
 

1 ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդեր 10102,0 
  

Ընդհանուրը 10102,0 
  

Ոլորտ . 9 Առողյապահություն 

 
1200,0 

  

1. Հանրային առողյապահության ծառայություն 1200,0   

 1200,0   

Աղյուսակ 4. Կապիտալ ծախսեր 

Հոդված Ծախսի անվանումը 
Կապալառո

ւ 
Կիսամյակ Ինն ամիս 

Տարեկ

ան 

Վերջնա

րդյունք 
5112 Շենքերի 

շինարարությունների 

կառուցում 

 150000,0 180000,0 285400,0  

5113 Շենքերի և շինությունների 

կապիտալ վերանորոգում 

 30000,0 60000,0 67,941,0  

 

 

Մոնիթորինգի և գնահատման պլանը կազմվում է կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:  

 Աղյուսակում ներկայացվում են ՏԱՊ-ում ներկայացվող բոլոր ծրագրերը: Որպես 

արդյունքային՝ միջոցառումների մուտքային, ելքային (քանակական, որակական և 

ժամկետայնության) և ծրագրի վերջնական ցուցանիշների թիրախային արժեքներ նշվում են 

նույն աղյուսակի համապատասխան ցուցանիշները, իսկ որպես դրանց փաստացի արժեքներ՝ 

ծրագրի իրականացումից հետո կամ ծրագրի մոնիթորինգի իրականացման պահին ստացված 

փաստացի արժեքները:  

 Ցուցանիշի արժեքի շեղումը փաստացի և թիրախային արժեքների տարբերությունն է։  

 Ցուցանիշի արժեքի շեղումը կամ դրա պատճառները մեկնաբանվում է «Մեկնաբանություն» 

սյունակում։ 

 


