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1.
ՀՀ ²ñÙ³íÇñÇ մարզի Մեծամոր 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 §Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ ՀՀ օրենքով սահմանված՝
տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության
բնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶՀԾ-ի մշակման և կառավարման վերաբերյալ համապատասխան
հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև ²ñÙ³íÇñÇ մարզպետի կողմից ներկայացված համայնքի հնգամյա
զարգացման ծրագրի մշակման մեթոդական ուղեցույցը:
Ներկայացվող ՀԶՀԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Մեծամոր համայնքի զարգացման
հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀԶՀԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է համայնքի ռեսուրսային
(մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով, համայնքային
ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և
ենթակառուցվածքների առկայությամբ: ՀԶՀԾ-ում հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի հանրային
ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով
պայմանավորված լրացուցիչ ծախսեր առաջանալու խնդիրները: ՀԶՀԾ-ն մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են
դիտարկվել համայնքի զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության
խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման (հատկապես՝
արտադրական կազմակերպությունների, փոքր և միջին բիզնեսի և այլնի) հնարավորությունները, արդյունավետ
կառավարման իրականացումը: Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով §Տեղական
ինքնակառավարման մասին
¦ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը` համայնքապետարանի
աշխատակազմի և Մեծամոր համայնքի ավագանու հետ միասին մշակել է համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ն, որը
քննարկվել և հաստատվել է համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:
Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ում ներառված են Սարդարապատ համայնքի տարածական զարգացումը
սահմանող` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման կամ դրանց փոփոխման (լրացման) մասին
դրույթներ, շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումներ, համայնքում գործարար
միջավայրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ, աղետների ռիսկերի կառավարման և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնական մոտեցումներ, համայնքի կոմունալ ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված
միջոցառումներ: ՀԶՀԾ-ն ներառում է նաև Մեծամոր համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների
նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները: Այն Մեծամոր համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման,
Սարդարապատի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված
ծրագիր է, որը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:

Մեծամոր համայնքի աշխատակազմը 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, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների
հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀԶՀԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ
համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

Համայնքի ղեկավար՝

Է.Միրզոյան

2.
2.1

Մեծամոր համայնքը (հիմնադրվել է` 1922 Ãí³Ï³ÝÇó, ºñ¨³ÝÇó 25ÏÙ,մարզկենտրոնից 40
կմ հեռավորություն, բարձրությունը ծովի մակերևույթից 860 Ù:

2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Հիմնական բնակչությունը զբաղվում է հողագործությամբ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔԸ



Մեծամոր համայնքի í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÁ – 376. Ñ³



¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ»ñ – 262.54 Ñ³



Բնակավայրային նշանակության հողեր –74.82Ñ³



Արդյունաբերական հողեր-6.59 հա



Էներգետիկայի և տրանսպորտի հողեր-9.48հա



հատուկ պահպանվող հողեր- 1.1հա



æñ³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñ – 25.54 Ñ³



³ÛÉ – 49.99հա



´Ý³Ï³í³ÛñÇ ï³ñ³ÍùÁ – 53.2 Ñ³



ÐáÕÇ ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑÙ³Ý Ù³ëÝ³Ïó³Í ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ÃÇíÁ -

1

7

8

7



Ø»Ï ÑáÕ³µ³ÅÝÇ ã³÷Á ÙÇÝã¨ 0.38Ñ³



Մեծամոր համայնքի ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñíáÕ ÑáÕ»ñ – 89.9 Ñ³

2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ


Մեծամոր համայնքի 2017 թվականի ընդհանուր բյուջեն կազմել է 124313.0 հազար դրամ:



Որի մեջ համայնքի սեփական եկամուտը կազմում է 24.9 %



Համայնքում հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ :
Համայնքում զարգացած է գյուղատնտեսությունը հիմնական ճյուղերն են`
1. բանջարաբուծություն տարեկան շուրջ 67.0 տոննա



Գյուղատնտեսական

արտանդրանքի

վաճառքը

իրականացվում

է տեղում և

մոտակա

շուկայում:



Մեծամոր համայնքում կա շուրջ 280 անհատական բնակելի տներ:
Մեծամոր համայնքում ³éÏ³

îºÔ²Î²Ü ÆÜøÜ²Î²è²ì²ðØ²Ü Ø²ðØÆÜÜºð
Մեծամոր համայնքի ներկայիս ղեկավարը í»ñÁÝïñí»É ¿ 2-ñ¹ ³Ý·³Ù
Համայնքի ³í³·³ÝÇÝ / µ³ÕÏ³ó³Í 5 ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó/ ÁÝïñí»É է 2016Ã. սեպտեմբերի 18-ÇÝ:
Համայնքապետարանի ³ßË³ï³Ï³½ÙÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 9 ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇó` Ñ»ï¨Û³É Ï³éáõóí³Íùáí

1.
2.
3.
4.

Համայնքի ղեկավար - 1
ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñ - 1
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñ - 5
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕ - 2

´Ü²ÎºÈÆ ºì àâ ´Ü²ÎºÈÆ î²ð²ÌøÜºðÆ êä²ê²ðÎàôØ
Համայնքում կան µÝ³ÏելÇ տն»ñÇ Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ, áñáÝք
սոցիալապես անապահով վիճակում:

գտնվում են

շրջակա միջավայրի պահպանություն ջրամատակարարում
Ջրաապահովվածության պայմաններով համայնքը գտնվում է օգտագործման համար պիտանի
ստորգետնյա ջրերով ապահովված գոտում:
Ջրամատակարարման՝ խմելու ջրի համար օգտագործվում է արտեզյան ջրհորներ:
Ջրամատակարարումը կատարվում է մեխանիկական հիմունքներով:

Հիմնախնդիրներ՝
Ջրատար կանալների մաքրում և ջրելու նորմալ ջրամատակարարում դաշտերը ոռոգելու համար:
ՏՐԱՆêäàðî, Ö²Ü²ä²ðÐ²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚàôÜ

Հիմնախնդիրներ՝
ներհամայնքային ճանապարհների անբարեկարգ վիճակ
հասարակական տրանսպորտի որոշ թերություն.շրջկենտրոնի հետ օրական տրանսպորտի հետ
կապված երթուղուների քանակը՝ որն օրեկան 4 անգամ է:

Գովազդ, առևտուր և սպասարկում
Համայնքի տարածքում առևտրի, հասարակական սննդի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտների
ընդհանուր թիվը կազմում է 5, այդ թվում՝



- ³é¨ïñÇ ÷áùñ, ÙÇçÇÝ ûµÛ»ÏïÝ»ñ -5

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԲԱԺԻՆ

Համայնքի ենթակայության տակ գործող Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý հաստատությունը չի գործում.
շենքը ունի կապիտալ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ:
Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ »Ý`



1.Þ»ÝքÇ Ï³åÇï³É í»ñ³Ýáñá·áõÙ
Համայնքի ենթակայության տակ գործող գրադարանը ³å³Ñáíí³Í է Ù³ëÝ³·ետով,
å³Ñå³Ýվում է ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ բնականոն éÇÃÙÁ առկա է հին և մաշված գրականություն:

Հիմնախնդիրներ՝
ժամանակակից ընթերցողական գրականության կարիք.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման ցածր մակարդակ.
Համայնքի ենթակայության տակ է գտնվում տիպային մշակույթի տուն
Հիմնախնդիրներ՝
մշակույթի տունը ունի վերանորոգման կարիք
մշակութային տան կահավորում, ջեռուցման համակարգի բացակայություն



երիտասարդների համար աշխատատեղերի բացակայություն.



երիտասարդների համար ժամանցի կազմակերպման անբավարար վիճակ:

Ֆիզկուլտուրա և սպորտ
Հիմնախնդիրներ՝
ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի արմատավորման ոչ բավարար մակարդակ:
² è à Ô æ ² ä ² Ð àô Â Ú àô Ü



Համայնքի ï³ñ³ÍùáõÙ կա բուժամանկաբարձական կետ 2 աշխատողով:

Ð²Ü¶êîÆ ¶àîÆÜºð, ¼´àê²Ú¶ÆÜºð, Ê²Ô²Ðð²ä²ð²ÎÜºð
Համայնքում խաղահրապարակ չկա

Էներգամատակարարում
Մեծամոր համայնքի էներգահամակարգը կառավարվում է Հայաստանի էլցանցներ ընկերության
կողմից:
Մեծամոր համայնքում բացակայում է գազամատակարարումը: Համայնքը ընդհանրապես
գազաֆիկացված ոչ եղել է ոչ էլ կա:

Արտաքին լուսավորություն
2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Մեծամորի լուսավորվող փողոցների թիվը կազմել է 2, իսկ
լուսավորության ցանցը՝ 3կմ, 23հենասյան վրա տեղադրվել են լուսատուներ

Հիմնախնդիրներ՝
Փողոցներում գիշերային լուսավորության լուսակետերի անբավարար քանակ.

2.3 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ
Համայնքում իրականացվում են ծրագրեր համայնքապետարանի կողմից`
1.Մանկապարտեզի շենքի մասնակի վերանորոգում
2.Արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացում
3.ներհամայնքային փողոցների նորոգում

2.4

,

,

:
,
:

(2017 . 75.0%, 2018 . 75.3%,

2019 . 75.6 %, 2020 . 76.0%, 2021 . 76.3%,)
(

4):
,

:
3.

Մուտքերի անվանումը

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ
ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Հողի հարկ

1.2

Գույքահարկ շենք շինությունների
և փոխադրամիջոցների համար
Տեղական տուրքեր

2017թ.
կանխ.

2018թ.
կանխ.

2019թ.
կանխ.

2020թ.
կանխ.

2021թ.
կանխ.

129520.
0

131370.0

134980.0

17333.8

19044.8

21800.0

22130.0

6843.4

21170.
0
8200.0

21480.0

6085.0

20855.
0
7054.0

8320.0

8450.0

8580.0

520.0

620.0

620.0

620.0

620.0

620.0

620.0

715.0

490.0

450.0

500.0

500.0

500.0

86087.1

94303.0

98600.0

101600.0

Պետական բյուջեից ֆինանսական
համահարթեցման սկզբունքով
տրամադրվող դոտացիաներ

86087.1

943030

98600.0

100000.0

4.
(

94303.0 96100.
0
94303.0 96100.
0

2017-2021

500.0

103000.
0
100000.
0

.

2015

.
%

2015

2021 .
.

.
%

2015

2020 .
.

.
%

2015

2019 .
.

.
%

2015

)
2018 .
.

2.1

Ընթացիկ ներքին պաշտոնական
դրամաշնորհներ/2.1+2.2/

2017 .
.

2

2016թ.
փաստացի

.

124313.0 126590.0

Գույքի վարձակալությունից
եկամուտներ
Համայնքի սեփականություն
համարվող հողերի
վարձակալության
վարձավճարներ

2015 .

1.4

2017-2021

ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ

1.1

1.3

.

117849.2 121301.2

.
%

1

2015թ.
փաստ.

2015

Հ/հ

2015-2016

/

/

.

126590.
0

7.4%

129520.
0

9.9%

131370.0 11.5%

131830.0

11.9%

30490.
0

20.5
%

30920.
0

22.2
%

31370.0

31830.0

25.7%

117849.2

124313.0

5.5%

25312.9

30010.0

18.5%

17333.8

20855.0

21170.
0

21480.
0

21800.0

22130.0

6744.1

8085.0

8200.0

8320.0

8450.0

8580.0

520.0

620.0

620.0

620.0

620.0

620.0

715.0

450.0

500.0

500.0

500.0

500.0

86087.1

94303.0

96100.0

98600.0

100000.
0

100000.
0

23.9%

2.5.
Î³åÇï³É í»ñ³Ýոñá·Ù³Ý ¨ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý մանկապարտեզը. Մշակույթի տունը
ներհամայնային , ճանապարհները.
-

·áñÍ³½ñÏáõÃÛուն,ëáóÇ³É³å»ë ³Ý³å³Ñáí ³Õù³ï µÝ³ÏãáõÃÛուÝ, ó³Íñ ³ßË³ï³í³ñÓÇ
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ
ոռոգման համակարգի ³ÝÙËÇÃ³ñ íÇ×³Ï

Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման խնդիրը ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ³é³ç³óրել համայնքի
µÛáõç» Ùáõïù³·ñíáÕ ÑáÕÇ Ñ³ñÏÇ ¨ ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ ·³ÝÓÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ:
:
:

2.6.Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների
(ՈւԹՀՍ) վերլուծություն
Համայնքի զարգացումն ապահովող միջոցառումների մշակման և իրատեսական
արդյունքների հասնելու համար իրականացվել է համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, արտաքին
միջավայրի կողմից ընձեռնված հնարավորությունների և սպառնալիքների գնահատում

1.հողագործություն, բուսաբուծություն
2. Խմելու ջրի ներհամայնքային համակարգի
առկայություն
3. Հեռախոսակապի և առկայություն
առկայություն
4.Ժամանակակից առևտրի օբյեկտների
առկայություն
5. Համայնքային իշխանությունը
պատրաստակամ է համայնքում
ներդրողներին նպաստավոր
պայմաններ առաջարկելիս
6. Նորակառույց ուսումնական
հաստատությունների առկայություն
7. Ոռոգման ցանցի առկայություն

-

Հ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ
Íñ³·ñ»ñ,
որոնք
Ïµ»ñեն ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý
Ø»Í ¿ ³ßË³ïáõÅÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝը
Համայնքի ղեկավարն áõ ³í³·³ÝÇÝ
վայելում են µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
íëï³ÑáõÃÛáõÝը

1.Համայնքի գազաֆիկացում
2.Անբարեկարգ փողոցների առկայություն
3.Համայնքային ենթակայության
կառույցների վերանորոգման
4.Առկա գործազրկություն
5.Բնակչության վարկունակության անկում
6. ժամանցի սահմանափակ
հնարավորություն հատկապես երեկոյան
ժամերին
7. Ներդրումային ծրագրերի և
արտասահմանյան ներդրողների
բացակայություն
8.Գյուղատնտեսական մթերքների իրացման
խնդիր
9.Ոռոգման ցանցի բարեկարգում

-

Համայնքում ·áñÍ³½ñÏáõÃÛունÁ
´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ³Ýí×³ñáõÝ³Ï ÉÇÝ»ÉÁ

3.

3.1
Մեծամոր համայնքի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի
բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային տարածքային զարգացման
հնարավորություններից:
Համայնքի զարգացման ռազմավարությունն է՝ բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն
բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները և մաքուր,
բարեկարգ, կանաչապատ և գրավիչ բնակավայրը:
Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական
իշխանությունների, համայնքի բնակչության, լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը,

ինչպես նաև համագործակցությունը պետական կառավարման մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների
հետ:Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներն են՝
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին
(արտահայտված տոկոսով),
Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով,
Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա
համեմատ, արտահայտված տոկոսով:
Ցուցանիշների արժեքները հինգ տարիների համար ներկայացված է աղյուսակ 5-ում:

5.
(2017-2021
/

.)

2017

2018

2019

2020

2021

10%

10%

9.0%

9.0%

8.0%

0.7%

2.0%

1.7 %

1.8%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

1.

(

)

2.
,

1.7 %

3.
(
)

0.5%

,

3.2
Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական նպատակներն են`
- Համայնքում հետևողականորեն բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով բարելավել
բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել
բարեկեցիկ
Համայնքի ղեկավարի իրավասության շրջանակներում միջոցներ ձեռնարկել պաշտպանելու համայնքի
բնակիչների ու տնտեսավարող սուբյեկտների իրավունքներն ու շահերը.
ապահովել
համայնքի
նախադպրոցական,
մշակույթի
և
սպորտի
բնագավառների
կազմակերպությունների
անխափան
և
նպատակային
գործունեությունը,
իրականացնել
այդ
կազմակերպությունների
շենքերի
հիմնական
վերանորոգման,
ջեռուցման,
ջրամատակարարման
վերականգնման և գույքի ձեռք բերման աշխատանքներ
համայնքում
պայմաններ ստեղծել` զարգացնելու փոքր և միջին բիզնեսը` ստեղծելով նոր
աշխատատեղեր մասնավոր սեկտորում
միջոցներ ձեռնարկել համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական, կոմունալկենցաղային պայմանների բարելավման համար
բարձրացնել համայնքի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների և սպասարկումների մակարդակն
ու որակը` բարելավելով համայնքի բյուջեի եկամուտների հավաքման աշխատանքները և նպատակային
օգտագործելով բյուջեի միջոցները
համայնքի
բնակչության մշակութային կյանքի և աշխատանքից ազատ ժամերին հանգստի
կազմակերպում
բարելավել համայնքի բյուջեի ֆինանսական վիճակը` բարձրացնելով եկամուտների հավաքագրման
մակարդակը` ճշտելով հողի հարկի և գույքահարկի բազաները

-

համայնքում իրականացնել բարեկարգման և կանաչապատման ընդգրկուն աշխատանքներ
համայնքի ճանապարհների հիմնանորոգում:

Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական ծրագրերն են`

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐN1
Մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝
Մանկապարտեզի
վերանորոգում
Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ
1.Փաստաթղթերի կազմում
2. Մանկապարտեզի
վերանորոգում

Մանկապարտեզի

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016
-

վերանորոգում

Թիրախային արժեքներ
2017
21000.0

2018
40000.0

2019

2020

2021

1.
Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016
-

Թիրախային արժեքներ
2017
1000.0

2018

2019

2020

2021

2.
Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ
2017
20000.0

2018
40000.0

2019

2020

2021

11.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ, իրականացնել
աշխատանքները
22.1. Իրականացնել աշխատանքները
2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական
ակտը

10000.0
61000.0
Բարեգործություն և պետության կողմից ֆինանսական աջակցություն

,

2017-2021

.
,

,

(Ծրագրի անվանում)

N2
Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝
ՈՒնենալ նորգված
բարեկարգված փողոցներ
և ճանապարհներ
Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ
1.Փաստաթղթերի
կազմում

Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ
2017
5100.0

2018
5100.0

2019
5100.0

2020
5100.0

2021
5100.0

1.
Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ
2017
100.0

2018
100.0

2019
100.0

2020
100.0

2021
100.0

2.
2. Փողոցների և
ճանապարհների
բարեկարգում,
հիմնանորոգում և
նորոգում
Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ
2017
5000.0

2018
5000.0

2019
5000.0

2020
5000.0

2021
5000.0

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը
1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել
աշխատանքները
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Իրականացնել աշխատանքները
2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական
ակտը

Ծրագրի բյուջեն

Ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ այլ
ռեսուրսներ

Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝
Ընդհանուր բյուջեն՝

500.0
25000.0
25500.0

հազար դրամ
հազար դրամ
հազար դրամ

Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծրագրի համառոտ
նկարագրություն

Համայնքի բնակչները
2017-2021թթ.
Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐN3
Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի վերականգնում
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝
Ունենալ գիշերային
լուսատուներով
լուսավորոված,
բարեկարգված փողոցներ
Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ
1.Փաստաթղթերի կազմում

2. լուսավորության ցանցի
վերականգնում

Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի վերականգնում

Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ
2017
2050.0

2018
2570.0

2019
3080.0

2020
3080.0

2021
3080.0

1.
Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016
-

Թիրախային արժեքներ
2017
50.0

2018
70.0

2019
80.0

2020
80.0

2021
80.0

2.
Ցուցանիշներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Ելակետային
արժեք
2016

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ

2017
2018
2019
2000.0
2500.0
3000.0
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

2020
3000.0

2021
3000.0

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Իրականացնել աշխատանքները
2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական
ակտը

Ծրագրի բյուջեն

Ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ այլ
ռեսուրսներ

Ընթացիկ ծախսեր՝
360.0
Կապիտալ ծախսեր՝ 135000.0
Ընդհանուր բյուջեն՝ 13860 .0

հազար դրամ
հազար դրամ
հազար դրամ

Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծրագրի համառոտ
նկարագրություն

Համայնքի բնակչները
2017-2021թթ.
Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի վերականգնում

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐN4
Մշակույթի տան կահավորում
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝
Ունենալ կահավորված
մշակույթի
տուն,համայնքում
մշակույթի զարգացման
համար

Աղբավերամշակման ձեռնարկության կառուցում

Ցուցանիշներ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ելակետային
արժեք
2016
-

Թիրախային արժեքներ
2017

2018

2019
8300.0

2020

2021

1.
Ցուցանիշներ

1.Փաստաթղթերի
կազմում

Ելակետային
արժեք
2016
-

Թիրախային արժեքներ
2017

2018

2019
300.0

2020

2021

2.
2. Գույքի ձեռքբերում,
Ցուցանիշներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ
2017

2018

2019
2020
2021
8000.0
7000.0
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
1.2. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ, իրականացնել
աշխատանքները
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Իրականացնել աշխատանքները
2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական
ակտը

Ծրագրի բյուջեն

Ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ այլ
ռեսուրսներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծրագրի համառոտ
նկարագրություն

Ընթացիկ ծախսեր՝
300.0
հազար դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝
15000.0
հազար դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝
15300.0
հազար դրամ
Ֆինասավորման մի մասի աջակցություն

Համայնքի բնակչները
2017-2021թթ.
Մշակույթի տան կահավորում

4. ՀԶՀԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶՀԾ-ում
համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց
իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր:
Գործնականում, ՀԶՀԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ
աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների
կատարմանը։
Մեծամոր համայնքի ՀԶՀԾ-Ի ֆինանսավորումն ամփոփված է կից ֆայլում:

5. ՀԶՀԾ-Ի մոնիթորինգ

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄի կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։
ՀԶՀԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների
աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:
Կից ֆայլում ներկայացված է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և
գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

Աղյուսակ 5. ՀԶՀԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
(Մեծամոր համայնք)
(2017-2021 թթ.)
Պարտադիր խնդիր

Բյուջե
տավորվա

Ծրագրի
կատարումն ըստ
տարիների

Ֆինանսավորման աղբյուրներ

Ծախսերի
դասեր

Ֆինանսավորման
կարգավիճակ

Ներկայացվել է
ֆինանսավորման
Ֆինանսավորման հայտ
հարցը լուծված չէ

Ֆինանսավորման շուրջ
ընթանում են բանակցություններ

V

Ֆինանսավորումն առկա է

Այլ աղբյուրներ

V

Ընթացիկ ծախսեր
Կապիտալ ծախսեր

Պետություն-համայնք-մասնավոր
հատված համագործակցություն

Բարեգործություն
/նվիրատվություն

V

Արտաքին պաշտոնական
դրամաշնորհներ

V

Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ

V

8300.0
7000.0

Համայնքի սեփական եկամուտներ

5100.0
5100.0
5100.0
5100.0

2019
2020
2021

2018
40000.0

V

2570.0
3080.0
3080.0
3080.0

V
V

V

V

5. ՀԶՀԾ-Ի մոնիթորինգ

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով
ԽՄ-ի կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։
ՀԶՀԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների
աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:
Կից ֆայլում ներկայացված է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և
գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

Լուծված չէ

Մշակույթի
տան
կահավորում և
ջեռուցման
համակարգի
անցկացում

2017
Համայնքի
արտաքին
լուսավորությա
ն ցանցի
վերականգնում

21000.0

Համայնքի
փողոցների և
ճանապարհներ
ի նորոգում և
հիմնանորոգում
»

5100.0

Մանկապարտե
զի շենքի
վերանորոգում

2050.0

ծ
միջոցն
եր

6.

1.Աղքատության շեմից
ցածր գտնվող
ընտանիքների
հարաբերությունը
համայնքի
ընտանիքների
ընդհանուր թվին
(արտահայտված
տոկոսով)

2.Համայնքի սեփական
եկամուտների
տարեկան
աճ,արտահայտված
տոկոսով

(2021)

(2021)

(2021)

(2020)

(2020)

(2020)

(2019)

(2019)

(2019)

(2018)

(2018)

(2018)

(2017)

(2017)

(2017)

(2016)

ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
( 2017-2021
)

X

Մարզպետարան,
համայնքապե
տարան)

Փաստաթղթայի
ն
ուսումնասիրու
թյուն/հարցազր
ույց

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

3.Համայնքում
գրանցված բնակիչների
թվի փոփոխությունը
նախորդ տարվա
համեմատ,
արտահայտված
տոկոսով, չհաշված
համայնքի
բնակչության
փոփոխությունը
բնական աճի
պատճառով
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
1.Ակտիվ մշակութային
և մարզական կյանքի
կազմակերպումը՝
երիտասարդության
ներգրավմամբ
1.1.Համայնքի
մշակույթի տան
կահավորում և
ջեռուցման
համակարգի
անցկացում
2. Համայնքի
կառուցապատումը,
բարեկարգումը և
կանաչապատումը,
համայնքի
աղբահանությունը և
սանիտարական
մաքրումը, կոմունալ
տնտեսության
աշխատանքների
ապահովումը, ինչպես
նաև համայնքային
գերեզմանատան
պահպանումը և
գործունեության
ապահովումը
2.2. Համայնքի
փողոցների
բարեկարգում
2.5.Համայնքի հանգստի
գոտու կառուցում

4.Համայնքում
ֆիզիկական
կուլտուրայի և սպորտի
զարգացմանը

X

ՀՀ
Ոստիկանություն

Հարցում

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

X

Համայնքապետարան

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն
Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն
Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

նպաստում,
սպորտային
հրապարակների և
մարզական այլ
կառույցների
շինարարության
իրականացում,
հանգստի գոտիների
ստեղծումը
4.7. Համայնքի
մարզադպրոցի
կառուցում

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

5.Բարեգործության
խթանումը`
համայնքում
մշակութային,
կրթական, գիտական,
առողջապահական,
մարզական,
սոցիալական և այլ
հաստատությունների
հիմնադրման,
ֆինանսավորման,
ինչպես նաև դրանց
ֆինանսական
անկախության
ապահովման
նպատակով

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
Համայնքի ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý հնգամյա Íñ³·ÇñÁ ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ
համայնքի ï³ñ»Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ¨ µÛáõç»Ý»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Ï³ï³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
Ï³½Ù³Ï»ñå»ÉÇë:
ºÉÝ»Éáí Մեծամոր համայնքի ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý հնգամյա Íñ³·ñÇ
é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÇó ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó` ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ ë»÷³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ
Éñ³óáõóÇã ³ÕµÛáõñÝ»ñ ·ïÝ»ÉÁ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ áõ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍáõÙÁ: 2017-2021թÃ. համայնքային µÛáõç»Ý»ñÁ
å»ïù ¿ Ùß³Ï»É` áñå»ë ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ³ÛÇÝ µÛáõç»Ý»ñ, áñáÝóáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÇÝãå»ë ÁÝÃ³óÇÏ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ³ÛÝå»ë ¿É
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ Íñ³·ñ»ñ:
Համայնù³պետարանը կմշակի ½³ñ·³óÙ³Ý ÏáÝÏñ»ï ծñ³·ñ»ñ, áñáÝù Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ, Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý: Èñ³óáõóÇã
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ÷Ýïñ»É ÇÝí»ëïÇóÇ³Ý»ñÇ Ýáñ
³ÕµÛáõñÝ»ñ, Ý»ñ·ñ³í»É ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, ï³ñµ»ñ ëáóÇ³É³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ:
ՀԶՀԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք հինգ տարիների գործունեության ուղեցույցը:
2017-2021թթ. ընթացքում ՀԶՀԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված
լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի
ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶՀԾ-ի
իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի

տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶՀԾ-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:
ՀԶՀԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն
համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶՀԾ-ի ներքին վերահսկողության
արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:
Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶՀԾ-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:
Հիմնվելով ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի
ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀԶՀԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում,
համայնքի ղեկավարը ՀԶՀԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր
և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները
ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:
Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ)
լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶՀԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու
որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և
ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:
ՀԶՀԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո,
հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Աշխատակազմի քարտուղար

Ա. Գրիգորյան

