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1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք 

 

Սիրելի համաքաղաքացիներ 

 

Ալավերդու 2018-2022թթ զարգացման տեսլականի կենտրոնում քաղաքացին է և նրա 

կյանքի որակի բարելավումը, արժանապատիվ կյանքի համար բավարար պայմանների 

ստեղծումն ու ապահովումը: Ալավերդի խոշորացված համայնքի յուրաքանչյուր բնակավայր 

ունի ձևավորված ավանդույթներ, ազգային դիմագիծ, իրեն բնորոշ բնութագիր։ Դրա հետ 

մեկտեղ անժխտելի է արդի կյանքին ու աշխարհին ներդաշնակ և համահունչ քայլելու 

հրամայականը: Կոչված լինելով ապահովելու համայնքի համաչափ և կայուն զարգացումը՝ 

համայնքի ղեկավարը և ավագանին միաժամանակ պարտավոր են համահունչ քայլեր 

ձեռնարկել ժամանակի պահանջներին համապատասխան բարելավված համայնքայի 

միջավայր ունենալու համար:  

Այդ նպատակների իրականացմանն է միտված Ալավերդի համայնքի զարգացման 

հնգամյա ծրագիրը: Այն իր մեջ ներառում է համայնքի ներկա սոցիալ-տնտեսական 

իրավիճակի վերլուծությունը, համայնքի ներուժի, ուժեղ և թույլ կողմերի գնահատականը և 

զարգացման ռազմավարական ուղղությունները: 

Ալավերդի համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի հիմնական նպատակն է 

իրականացնել ՏԻՄ-երի առաքելությունը` բարձրացնել համայնքի բնակիչների կյանքի 

որակը, բարեկարգել և բարելավել նրանց կենսագործունեության միջավայրը, համայնքի 

բնական հարստությունը և պատմամշակութային ժառանգությունը ծառայեցնել համայնքի 

կարիքների բավարարմանը` նպաստելով համայնքի ներդրումային գրավչության 

բարձրացմանն ու բարենպաստ բիզնես-միջավայրի ձևավորմանը: Ալավերդցու շահերից 

բխող այս բոլոր ծրագրերը իրականացնելու ենք միասին, համատեղ միասնական ջանքերով, 

փոխադարձ վստահությամբ՝ ի նպաստ համայնքի յուրաքանչյուր բնակչի և հանուն 

Ալավերդի համայնքի: 

Որպես ժողովրդավարական կառույց` համայնքապետարանը զարգացման 

ռազմավարական պլանը մշակել է համայնքի ավագանու անդամների, բնակիչների, 

հասարակական կազմակերպությունների և այլ շահագրիգիռ կողմերի հետ միասին: 
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2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն 

 

2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն 

Ալավերդին բազմաբնակավայր համայնք է: Ալավերդի համայնքի կազմում ընդգրկված 

բնակավայրերն են` քաղաք Ալավերդին և Աքորի, Կաճաճկուտ, Հաղպատ, Ծաղկաշատ, 

Ջիլիզա գյուղերը: Համայնքի կենտրոնն է հանդիսանում Ալավերդի քաղաքը: 

Ստորև ներկայացվում է համառոտ տեղեկատվություն համայնքի կազմում ընգրկված 

բնակավայրերի մասին: 

 

ՔԱՂԱՔ ԱԼԱՎԵՐԴԻ 

Ալավերդին ՀՀ միջին մեծության քաղաքային համայնք է, գտնվում է հանրապետության 

հյուսիսային մասում, վարչականորեն մտնում է Լոռու մարզի մեջ, մարզկենտրոն 

Վանաձորից հեռավորությունը 44 կմ է, Երևանից` մոտ 167 կմ: Ալավերդի համայնքը 

տնտեսաաշխարհագրական բարենպաստ դիրք ունի: Սահմանակից է Վրաստանի 

Հանրապետությանը (հեռավորությունը սահմանից՝ 43 կմ), ինչը կարևոր առավելություն է՝ 

ցանկացած արտադրանք հարևան հանրապետություն արտահանելու համար: Համայնքի 

միջով է անցնում հանրապետության երկաթուղային հաղորդակցության գլխավոր երակը՝ 

Թբիլիսի–Երևան երկաթգիծը, հանրապետության արտահանման և ներկրման 

ավտոտրանսպորտային գլխավոր՝ Թբիլիսի-Ալավերդի-Երևան մայրուղին, ինչպես նաև՝ 

Հայաստանի ամենաջրառատ անդրսահմանային Դեբեդ գետը: Ալավերդու երկաթուղային 

երկու կայարաններից մեկում՝ «Ալավերդի» կայարանում, կան բեռնաթափման և 

բեռնաբարձման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները: 

Ալավերդի համայնքի մակերեսը 47.99 քառ. կմ է, տարածվում է Դեբեդ գետի երկու 

ափերին: Կտրտված ու բարդ ռելիեֆի պատճառով քաղաքի թաղամասերն իրարից 

բավականին հեռու են: Ռելիեֆին բնորոշ են տարբեր մակարդակի բարձրություններ (750-

1400 մ), խիստ մեծ թեքություններ (մինչև 350): Համայնքն ունի բարեխառն ու մեղմ կլիմա` 

պայմանավորված մակերևույթի համեմատաբար ոչ մեծ բարձրությամբ: 

Ամենաբարձրջերմաստիճանըդիտվումէհուլիսամսին` +30°C, +35 °C, ամենացածրը` հունվար, 

փետրվար ամիսներին` - 17-18 °C: Տեղումների քանակը 800 մմ է: 

Բնակչության թիվը, ըստ Ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ)՝ 2011-ին 

անցկացված մարդահամարի տվյալների, 20 180 է, որից 9554 (47,3%) տղամարդ և 10 626 

(52,7%) կին: Ըստ ԱՎԾ-ի տվյալների՝ նույն թվականին համայնքի փաստացի բնակվողների 

թիվը եղել է 13 324 (66,02%): 2016թ-ին համայնքում հաշվառված է 20052 մարդ, որից 

փաստացի բնակիչների թիվը 13863 է:  

Դեռևս 1960-ականներին համայնքին հարակից 3 գյուղեր՝ Ակները, Սանահինը և 

Մադանը, համայնքների խոշորացման արդյունքում վարչականորեն մտել են Ալավերդու 

տարածքի մեջ:  

Ալավերդի համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 6795.82 հա, որից՝ 

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր՝ 3130.32 հա, բնակավայրի հողեր՝ 588.17 հա, 

արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական օբյեկտների հողեր՝93.72 

հա, էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր՝ 40.88 
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հա, հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր՝ 23.9 հա, հատուկ նշանակության հողեր - 

անտառային հողեր՝ 2862.92 հա, ջրային հողեր՝ 55.91 հա:  

Համայնքային սեփականության հողերը կազմում են ընդամենը 2305.26 հա, որից 

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր՝ 1952.67 հա, այդ թվում վարելահող՝ 28.33 հա, 

խոտհարք՝ 165. 76 հա, արոտ՝ 1161.11 հա, այլ հողատեսքեր՝ 597.47 հա, բնակավայրի հողեր՝ 

327.83 հա, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական օբյեկտների 

հողեր՝ 10.89 հա, էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ ենթակառուցվածքների 

օբյեկտների հողեր՝ 1.38 հա, հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր՝ 12.25 հա, ջրային 

հողեր՝ 0.24 հա: 

Ալավերդին Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից է, աչքի է ընկնում պատմական և 

ճարտարապետական հուշարձանների առատությամբ: 

Ալավերդին եղել է բազմաճյուղ տնտեսություն ունեցող արդյունաբերական քաղաք, 

տնտեսության մեջ առանցքային դեր է խաղացել պղնձի արտադրութունը:  

Պղնձաձուլական գործարանի կենսագրության առավել փառահեղ էջերն անցյալ դարի 

70-80-ական թվականներն էին, երբ տարեկան արտադրվում էր մինչև 55 հազար տոննա 

զտված պղինձ: Թեև այդ տարիներին գործարանն աշխատում էր միութենական հսկա 

տնտեսության համակարգում, սակայն արդյունաբերական համալիրի հզորացումն ու 

արդյունաբերական ծավալների ավելացումն ուղեկցվեցին Ալավերդու և տարածաշրջանի 

տնտեսության պայմանների զգալի բարելավմամբ, մշակութային կյանքի ակտիվացմամբ: 

Լավ ավանդույթներ է ունեցել նաև քաղաքի թեթև արդունաբերությունը: Կարի 

արտադրական միավորումում և Տեքստիլ ֆաբրիկայում աշխատանքով ապահովված էր 

3000 կին: Հիմնականում լուծված էր կանանց աշխատատեղերի հարցը: Անցյալ դարի 80-

ական թվականների վերջում ստեղծված սոցիալ տնտեսական դժվարությունների և 

երկարատև շրջափակումների պատճառով Կարի արտադրական միավորումը և Տեքստիլ 

ֆաբրիկան դադարեցրին իրենց գործունեությունը, հետագայում սեփականաշնորհվեցին և 

մինչև օրս չեն աշխատում:  

 

ԳՅՈՒՂ ԱՔՈՐԻ 

Աքորի գյուղը գտնվում է Ալավերդի քաղաքի հարավ-արևմուտքում: Մայրաքաղաքից 

հեռավորությունը 180 կմ է, մարզկենտրոնից՝ 50 կմ, Ալավերդի քաղաքից՝ 5 կմ: 

Գյուղը գտնվում է Լալվար լեռան հարավ-արևելյան ստորոտին, սարավանդում`   ծովի 

մակարդակից 1050-1100մ բարձրության վրա: Կլիման բարեխառն լեռնային է, տևական, 

ցուրտ ձմեռներով: Ամեն տարի հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ: Ամառները տաք են, 

համեմատաբար խոնավ: Տարեկան թափվում են 600-700մմ մթնոլորտային տեղումներ:  

Գյուղի վարչական տարածքը 5394 հա է, այդ թվում` վարելահողերը՝ 222.0 հա, 

խոտհարքները՝ 191.0 հա, անտառները՝ 1145.97 հա, արոտավայրերը՝ 3356.0 հա, 

բնակավայրերը՝ 140.72 հա, տնամերձերը՝ 107 հա: 

Գյուղի հարավ-արևելքում է գտնվում Սուրբ Գևորգ եկեղեցին: Գյուղում է տեղակայված 

նաև Բգավոր եկեղեցին:  

Գյուղում առկա են 649 առանձնատներ և 37 ժամանակավոր կացարաններ: Գյուղն ունի 

850 տնային տնտեսություն և 2788 բնակիչ, որից 1489 (53,4%) տղամարդ և 1299 (46,6%) 

կին: 
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Գյուղի բնակիչները հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ և 

հողագործությամբ: Գյուղի տարածքում մշակվում է հացահատիկ, եգիպտացորեն, կարտոֆիլ 

և մշակաբույսեր: Այգիները հիմնականում մշակվում են տնամերձ հողամասերում: Համայնքի 

անհատական և ֆերմերային տնտեսություններում պահվում է 1087 գլուխ անասուն: Այդ 

թվում. 

Խոշոր եղջերավոր անասուններ՝  304 

Մանր եղջերավոր անասուններ՝   394 

Խոզեր՝                                        340 

Ձիեր՝                                             49 

Աքորի գյուղն ունի 1 միջնակարգ դպրոց, գրադարան, բուժկետ, մանկապարտեզ, 

երաժշտական դպրոց, մշակույթի տուն: 

 

ԳՅՈՒՂ ԿԱՃԱՃԿՈՒՏ 

Կաճաճկուտ գյուղը գտնվում է Լալվար սարի հարավային լանջին՝ Ալավերդի քաղաքից 

12 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 67 կմ հեռավորության վրա: Գյուղը գտնվում է ծովի 

մակերևույթից 1300-1500 մ բարձրության վրա: Գյուղն ավելի հին է, քան ենթադրվում է, որի 

վկայությունն են գյուղի տարածքում գտնվող Սեդվու Սուրբ նշան եկեղեցին, որը կառուցվել է 

12-13-րդ դարերում և նույն տարածքի գերեզմանատունը: 

Գյուղի վարչական տարածքը կազմում է 4332.85 հա, որից վարելահողեր՝ 119.07 հա, 

խոտհարք՝ 87.98 հա, տնամերձ հողամասեր՝ 40.85 հա, արոտավայր՝ 937.45 հա, 

անտառային հողեր՝ 343.89 հա: 

Գյուղում առկա են 128 առանձնատներ և 2 ժամանակավոր կացարաններ: Գյուղի 

բնակելի տարածքը ամբողջությամբ գտնվում է սողանքների լեզվակների վրա, այդ է 

պատճառը, որ գյուղում կան բազմաթիվ վթարային տներ: Գյուղն ունի 105 տնային 

տնտեսություն և 353 բնակիչ, որից 174 (49,3%) տղամարդ և 179 (50,7%) կին: 

Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ: Հողագործությամբ և 

այգեգործությամբ զբաղվում են տնամերձ հողամասերում, կաթի վերամշակումն 

իրականացվում է տներում: Գյուղն ունի խմելու ջրի ջրագիծ, որն ապահովում է միայն 

բնակչության 60 տոկոսի կարիքները: Մնացած 40 տոկոսն օգտվում է բնական 

աղբյուրներից: Սողանքավտանգ տարածքի պատճառով ոռոգման ցանց գոյություն չունի: 

Չկա գազամատակարարման համակարգ: 

Հասարակական տրանսպորտ գյուղում չի գործում /պատճառը՝ շահութաբեր չէ/՝ 

կապված ճանապարհների հողածածկ լինելու հետ: Ալավերդու հետ կապն իրականացվում է 

մասնավոր տաքսի մեքենաների միջոցով: 

Կաճաճկուտ գյուղն ունի կոսմետիկ նորոգման կարիք ունեցող ակումբի շենք, 

հիմնանորոգված և բուժսպասարկման անհրաժեշտ սարքավորումներով հագեցած բուժկետ, 

հիմնական դպրոց 1 մասնաշենքով, սակայն չկա նախնական կրթական հաստատություն: 

 

ԳՅՈՒՂ ՀԱՂՊԱՏ 

Հաղպատ գյուղը գտնվում է Հայաստանի հյուսիս-արևելյան տարածքում, 

վարչականորեն մտնում է Լոռու մարզի մեջ, մարզկենտրոն Վանաձորից հեռավորությունը 



8 
 

60 կմ է: Գյուղի տարածքով է անցնում պետական մայրուղին, որի հետ համայնքը կապված է 

5 կմ երկարությամբ ճանապարհով: 

Հաղպատը գտնվում է ծովի մակերևույթից 950-1050 մ բարձրության վրա: Արևմտյան 

կողմից գյուղը երիզված է անդնդախոր ձորերով, իսկ արևելյան կողմից շրջափակված է 

Սուրբլիսև Տերունական սարերով, որոնք բերդ են հանդիսացել ասպատակողների համար: 

Գյուղում առկա են 222 առանձնատներ և 1 բազմաբնակարան շենք: Գյուղն ունի 222 

տնային տնտեսություն և 926 բնակիչ, որից 447 (48,3%) տղամարդ և 479 (51,7%) կին: 

Գյուղի վարչական տարածքը 5745,6 հա է, այդ թվում` գյուղատնտեսական 

նշանակության հողեր՝ 667,77 հա, բնակավայրի հողեր՝ 95,43 հա, արդյունաբերական, 

արտադրական հողեր՝ 23,8 հա, էներգետիկայի, տրանսպորտի հողեր՝ 126,65 հա, 

առողջապահական, հանգստավայրերի, մարզական ու պատմամշակութային նշանակության 

հողեր՝ 29,15 հա, անտառային հողեր՝ 4780,12 հա, ջրային հողեր՝ 22,68 հա: 

Հաղպատը որպես բնակավայր թվագրվում է մոտավորապես մ.թ.ա. 8-7-րդ դարերին:  

Միջնադարում Հաղպատը անվանվել է նաև մայրաքաղաք, բայց ոչ թե մարդաշատ կամ 

քաղաքական տեսակետից, այլ որպես հոգևոր մեծ կենտրոն: Հաղպատն աշխարհին հայտնի 

է իր պատմաճարտարապետական կառույցներով` Հաղպատավանքով, որը եզակի կառույց է 

և գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում: Հաղպատավանքը 

հիմնադրվել է 976 թ. Բագրատունյաց Աշոտ ողորմածի կնոջ` Խոսրովանուշ թագուհու 

միջոցներով: Վանքն ունեցել է 500 հոգևորական: 1820-1828թթ. Եփրեմ կաթողիկոսի օրոք 

Մայր Աթոռը Էջմիածնից տեղափոխվել է Հաղպատ: 

Գյուղի անունը եղել է Հաղբատ, հետագայում ընդհանրական է դարձել Հաղպատ ձևը:  

Հաղբատ անունը կազմված է Հաղբ և ատ արմատներից: Հաղբ նշանակում է որոգայթ, 

թակարդ, իսկ ատ` ատել բառի բառարմատն է: Ստացվում է` ատում եմ որոգայթը, ծուղակը, 

թակարդը: Այս անունը վանքին տվել են Բյուզանդիայի Ռոմանոս կայսրից հալածված 

կրոնավորները: 

Ներկայիս հաղպատցիների նախնիները Արցախի Խաչեն գավառից են: 

Վերջին տարիներին գյուղում ակտիվացել է հյուրանոցային գործունեությունը: 

Յուրաքանչյուր տարի Հաղպատ են այցելում հազարավոր զբոսաշրջիկներ, որոնց մեծ մասը 

օթևան են գտնում գյուղի հյուրատներում և հյուրանոցներում: 

Գյուղում գործում է վերանորոգված համայնքային կենտրոն, որտեղ գտնվում են 

վարչական ղեկավարի նստավայրը, մշակույթի տունը, փոստային բաժանմունքը և 

բուժկետը: 

 

 

ԳՅՈՒՂ ԾԱՂԿԱՇԱՏ 

Ծաղկաշատ գյուղը գտնվում է Ալավերդի քաղաքից 12կմ հարավ-արևելք Գուգարաց 

լեռնաշղթայի արևմտյան լանջերին, վարչականորեն մտնում է Լոռու մարզի մեջ, 

մարզկենտրոն Վանաձորից հեռավորությունը 64 կմ է: Գյուղը գտնվում է ծովի մակերևույթից 

1500մ բարձրության վրա, չորս կողմից շրջափակված է գեղատեսիլ անտառներով և 

սարերով:  

Գյուղում առկա են 75 առանձնատներ: Գյուղն ունի 75 տնային տնտեսություն և 274 

բնակիչ, որից 136 (49,6%) տղամարդ և 138 (50,4%) կին: 
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Որպես գյուղ Ծաղկաշատն ունի հին պատմական արմատներ. ստույգ տվայլներ չեն 

արձանագրվել, սակայն 1927 թվականից պաշտոնապես այն անվանվել է Խաչի դուռ: 

Անվանումն առաջացել է գյուղի հարավ-արևմտյան կողմում, ոչ մեծ բլրի վրա 

հայտնաբերված 9-10-րդ դարերում կառուցված Խաչի Դուռ մատուռի անվանումից: Երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմից հետո գյուղը վերանվանվել է Ծաղկաշատ անունով, 

ընդգրկելով նաև հարակից տարածքները՝ Ջարդ, Գեղատեղ, Կախմախուտ փոքր 

բնակավայրերը: Ծաղկաշատ անունն առաջացել է բազմաթիվ և բազմերանգ ծաղիկների 

բազմազանությունից: 

Գյուղում կա 9-10-րդ դարերում կառուցված մատուռ, 70-ականներին կառուցված 2-րդ 

համաշխարհային պատերազմում զոհված մարտիկների հիշատակին նվիրված հուշարձան-

կոթող, կան խաչքարեր և կացարանների մնացորդներ, միջնադարյան գերեզմանոցներ և 

այլն: 

Գյուղի վարչական տարածքը կազմում է 2764 հա, որից վարելահողեր՝ 85 հա, 

խոտհարք՝ 232 հա, տնամերձ հողամասեր՝ 52 հա, արոտավայր և քարքարոտ՝ 384 հա, 

սեփականաշնորհված՝ 238 հա, մեկ հողաբաժին՝ 1.45 հա: 

Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, որի համար համեմատաբար 

բարենպաստ պայմաններ կան: Հողագործությամբ և այգեգործությամբ զբաղվում են 

տնամերձ հողամասերում: 

Գյուղն ունի 8-ամյա դպրոց, հիմնանորոգման կարիք ունեցող մշակույթի տուն, մեկ 

ամբուլատոր շենք, որը պատկանում է Ալավերդու բժշկական կենտրոնին: 

 

ԳՅՈՒՂ ՋԻԼԻԶԱ 

Ջիլիզա գյուղը գտնվում է Վրաստանի Հանրապետության սահմանի մոտ, 

մայրաքաղաքից 200 կմ, մարզկենտրոնից 80 կմ, հայկական ամենամոտ բնակավայրից` 

Ալավերդուց, 30 կմ հեռավորության վրա: 

Ջիլիզա (բառ. բացատրություն` սիզախոտով հարուստ վայր, ժող. բաց.` շատ հեռու) 

գյուղը հիմնադրվել է 1910թ., Հայկի որդի Խոռի կառուցած Խորակերտ կամ Խոռակերտ 

գյուղաքաղաքի տեղում, որից պահապանվել է համանուն եկեղեցին (XIIդ) և բազմաթիվ այլ 

հուշարձաններ, գերեզմանոցներ և ավերված բնակատեղիներ: Պահպանվել է նաև 

Չախալաբերդ (պատմույթան մեջ` Բազաբերդ կամ Բազկերտ) ամրոցի մի մասը (IX-X): 

Գյուղը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1250 մ բարձրության վրա` Լալվարի ստորոտում: 

Գյուղի կլիման ձմռանը դաժան է, անանցանելի է դառնում գյուղի միակ լեռնային 

ճանապարհը, և գյուղն ամիսներով կտրվում է արտաքին աշխարհից: Ամառը հաճախակի 

չորային է, որի պատճառով ջիլիզցին նորմալ բերք չի ստանում: 

Հողերն անջրդի են, հաճախակի երաշտ է լինում: Բնակիչները հիմնականում զբաղվում 

են եգիպտացորենի, կարտոֆիլի մշակությամբ, որը կախված է բնության քմահաճույքից: 

Բնակլիմայական պայմանները դժվարացնում են նաև անասնապահության 

աշխատանքները:  

Գյուղի վարչական տարածքը կազմում է 4481.13 հա, որից վարելահողեր՝ 66.69 հա, 

խոտհարք՝ 46.18 հա, տնամերձ հողամասեր՝ 27.78 հա, արոտավայր՝ 77.24 հա, անտառային՝ 

4193.98 հա, ջրային՝ 14.87 հա, փողոցներ՝ 3.0 հա, գերեզմանատուն՝ 00.615 հա, 

բնակավայրերի՝ 41.835 հա, հատուկ պահպանվող՝ 8.94 հա: 
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Գյուղն ունի 75 տնային տնտեսություն և 115 բնակիչ, որից 52 (45,2%) տղամարդ և 63 

(54,8%) կին: 

Գյուղում մարդիկ զբաղվում են անասնապահությամբ և հողագործությամբ: Գյուղում 100 

տոկոս խմելու ջրով ապահովելու համար անհրաժեշտ է ջրի պաշարների ավելացում, 

ջրատարի ու ներքին ցանցի վերանորոգում: Չկա գազամատակարարման համակարգ և 

ամենամոտ գազատարը գտնվում է գյուղից 15 կմ հեռավորության վրա: 

Գյուղում գործում է առաջնային անհրաժեշտ պարագաներով մեկ բուժկետ, որը չունի 

շտապ օգնության մեքենա: Գյուղի միջնակարգ դպրոցը, ակումբը, գրադարանը և բուժկետը 

տեղակայված են նախկին գյուղապետարանի շենքում, որը կոսմետիկ վերանորոգման 

կարիք ունի: 
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 Ալավերդի համայնքը գտնվում է  հանրապետության հյուսիսային մասում, 

վարչականորեն մտնում է Լոռու մարզի մեջ,  մարզկենտրոն Վանաձորից  հեռավորությունը 

44 կմ է, Երևանից` մոտ 167 կմ: Ալավերդի համայնքը տնտեսաաշխարհագրական 

բարենպաստ դիրք ունի: Սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը,  ինչը կարևոր 

առավելություն է՝ ցանկացած արտադրանք հարևան հանրապետություն արտահանելու 

համար:  Համայնքի միջով է անցնում հանրապետության երկաթուղային հաղորդակցության 

գլխավոր երակը՝ Թբիլիսի–Երևան երկաթգիծը, հանրապետության արտահանման և 

ներկրման ավտոտրանսպորտային գլխավոր՝ Թբիլիսի-Ալավերդի-Երևան մայրուղին, ինչպես 

նաև՝ Հայաստանի ամենաջրառատ անդրսահմանային Դեբեդ գետը: Ալավերդի համայնքի 

երկաթուղային  երկու կայարաններից մեկում՝ «Ալավերդի» կայարանում, կան 

բեռնաթափման և բեռնաբարձման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները: 

Ալավերդի համայնքի մակերեսը  295,134 քառ. կմ է: Կտրտված ու բարդ ռելիեֆի 

պատճառով համայնքի թաղամասերն ու բնակավայրերը իրարից բավականին հեռու են: 

Ռելիեֆին բնորոշ են տարբեր մակարդակի բարձրություններ (750-1500 մ), խիստ մեծ 

թեքություններ (մինչև 350): Տեղումների քանակը 600-800 մմ է: 

Ըստ Ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ)՝ 2017թ-ին համայնքում 

հաշվառված է եղել 24 935 մարդ, որից 12 370 (49,6%) տղամարդ  և  12 565 (50,4%) կին: 

Ըստ ԱՎԾ-ի տվյալների՝ նույն թվականին համայնքի փաստացի բնակվողների թիվը եղել է 

18 156 (72,8%): Այդ թվում Ալավերդի քաղաքի բնակչություն՝ 13 863 մարդ, Աքորի գյուղի 

բնակչություն՝ 2 788 մարդ, Հաղպատ գյուղի բնակչություն՝ 926 մարդ, Ջիլիզա գյուղի 

բնակչություն՝ 92 մարդ, Կաճաճկուտ գյուղի բնակչություն՝ 295 մարդ, Ծաղկաշատ գյուղի 

բնակչություն՝ 192 մարդ: 

  

Բնակչությու

ն 

Ալավեր

դի 
Աքորի 

Հաղպա

տ 

Ջիլիզ

ա 

Կաճաճկու

տ 

Ծաղկաշա

տ 

Ընդամե

նը 

Մինչև 5 

տարեկան 
651 135 76 17 19 10 908 

6-16 

տարեկան 
1752 253 93 10 37 10 2155 

17-62 

տարեկան 
9364 1968 614 53 196 141 12336 

63-ից բարձր 2096 432 143 12 43 31 2757 

Ընդամենը 13863 2788 926 92 295 192 18156 

 

 

Դեռևս 1960-ականներին համայնքին հարակից 3 գյուղեր՝ Ակները, Սանահինը և 

Մադանը, համայնքների խոշորացման արդյունքում վարչականորեն մտել են Ալավերդու 

տարածքի մեջ:  2017թ-ին համայնքին են միացել ևս 5 գյուղական համայնքներ՝ Աքորին, 

Հաղպատը, Կաճաճկուտը, Ջիլիզան և Ծաղկաշատը: Համայնքի բնակավայրերը 

շրջապատված են անտառներով: Անտառները հարուստ են պտղատու և դեկորատիվ 

ծառատեսակներով, հատապտուղներով, բժշկության մեջ օգտագործվող դեղաբույսերով: 
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Ալավերդի համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 29513.40 հա, որից՝  

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր՝ 9993.58  հա, որը կազմում է վարչական 

տարածքի 33,9%-ը, բնակավայրի հողեր՝  980.37 հա, որը կազմում է վարչական տարածքի 

3,3%-ը, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական օբյեկտների 

հողեր՝  172.34  հա, որը կազմում է վարչական տարածքի 0,6%-ը,  էներգետիկայի, կապի, 

տրանսպորտի և կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր՝ 177.93 հա, որը կազմում է 

վարչական տարածքի 0,6%-ը, հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր՝ 110.27  հա, որը 

կազմում է վարչական տարածքի 0,4%-ը,  հատուկ նշանակության հողեր, անտառային 

հողեր՝  17973.72 հա, որը կազմում է վարչական տարածքի 60,9%-ը, ջրային հողեր՝ 105.67 

հա, որը կազմում է վարչական տարածքի 0,3%-ը:  

 

Ալավերդի համայնքի վարչական տարածք 

հ/հ Անվանումը 
Չափման 

միավոր 
Քանակ % 

1 Ալավերդի համայնքի տարածք  հա 29513.88 100.0 

1.1. 
Գյուղատնտեսական նշանակության 

հողեր 
հա 9993.58 33.9 

1.2. Բնակավայրի հողեր հա 980.37 3.3 

1.3. 

Արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և այլ 

արտադրական օբյեկտների հողեր 

հա 172.34 0.6 

1.4. 

էներգետիկայի, կապի, 

տրանսպորտի և կոմունալ 

ենթակառուցվածքների հողեր 

հա 177.93 0.6 

1.5. 
Հատուկ պահպանվող տարածքների 

հողեր 
հա 110.27 0.4 

1.6. 
Հատուկ նշանակության հողեր, 

անտառային հողեր 
հա 17973.72 60.9 

1.7. Ջրային հողեր հա 105.67 0.3 
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Համայնքային  սեփականության հողերը կազմում են ընդամենը 5941.95  հա, որից՝  

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր՝ 5450.41  հա, որը կազմում է համայնքային 

սեփականության հողերի 91,73%-ը,  բնակավայրի հողեր՝  417.99 հա, որը կազմում է 

համայնքային սեփականության հողերի 7,02%-ը, արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական օբյեկտների հողեր՝  47.33  հա, որը կազմում է 

համայնքային սեփականության հողերի 0,8%-ը, էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և 

կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր՝ 2.21 հա, որը կազմում է համայնքային 

սեփականության հողերի 0,04%-ը, հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր՝ 22.96  հա, 

որը կազմում է համայնքային սեփականության հողերի 0,39%-ը, ջրային հողեր՝ 1.005 հա, 

որը կազմում է համայնքային սեփականության հողերի 0,02%-ը: 

 

Համայնքային  սեփականության հողեր 

հ/հ Անվանումը 
Չափման 

միավոր 
Քանակ % 

1 
Համայնքային  սեփականության 

հողերը կազմում են ընդամենը  
հա 5941.95 100.00 

1.1. 
Գյուղատնտեսական նշանակության 

հողեր 
հա 5450.41 91.73 

1.2. Բնակավայրի հողեր հա 417.99 7.02 

1.3. 

Արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և այլ 

արտադրական օբյեկտների հողեր 

հա 47.33 0.80 

1.4. 

էներգետիկայի, կապի, 

տրանսպորտի և կոմունալ 

ենթակառուցվածքների հողեր 

հա 2.21 0.04 

1.5. 
Հատուկ պահպանվող տարածքների 

հողեր 
հա 22.96 0.39 

1.6. 
Հատուկ նշանակության հողեր, 

անտառային հողեր 
հա 0 0.00 

1.7. Ջրային հողեր հա 1.05 0.02 
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2.2. Ալավերդի համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը նկարագրող ցուցանիշներ 

 

Ալավերդին եղել է բազմաճյուղ տնտեսություն ունեցող արդյունաբերական համայնք, 

տնտեսության մեջ առանցքային դեր է խաղացել պղնձի արտադրութունը: Պղնձաձուլական 

գործարանի կենսագրության առավել փառահեղ էջերն անցյալ դարի 70-80-ական 

թվականներն էին, երբ տարեկան արտադրվում էր մինչև 55 հազար տոննա զտված պղինձ: 

Թեև այդ տարիներին գործարանն աշխատում էր միութենական հսկա տնտեսության 

համակարգում, սակայն արդյունաբերական համալիրի հզորացումն ու արդյունաբերական 

ծավալների ավելացումն ուղեկցվեցին Ալավերդու և տարածաշրջանի տնտեսության 

պայմանների զգալի բարելավմամբ, մշակութային կյանքի ակտիվացմամբ: 1997թ. 

վերականգնվեց գործարանի երբեմնի արտադրության հզորությունների մի մասը: Ալավերդի 

համայնքում ներկայում գործում է արդյունաբերական խոշոր ընկերություն՝ «Էյ-ՍԻ-Փի» 

ընկերությանը պատկանող պղնձաձուլական գործարանը: Ընկերությունում 2012թ-ին 661 

մարդ է աշխատել, ներկայում 584 մարդ է աշխատում (2012թ-ին աշխատածների ցուցանիշի 

88,4%-ը):  Նախկինում, երբ գործարանն աշխատել է արտադրական ողջ հզորությամբ, 

այստեղ 2500 մարդ է աշխատել (ներկայում գործարանի աշխատակիցների տոկոսային 

ցուցանիշը 23,4% է՝ նախկինի համեմատ): Ալավերդու Պղնձաձուլական գործարանը սև 

պղինձը կիսաֆաբրիկատ վիճակում արտահանում է Գերմանիայի Դաշնային 

Հանրապետություն, որտեղ համապատասխան գործարաններում պղնձից առանձնացվում 

են թանկարժեք մետաղները, այնուհետև ռաֆինացված պղինձը օգտագործում են 

մետաղալարերի, խողովակների արտադրության մեջ: 

Համայնքում  նախկինում  գործել է  և այժմ էլ շարունակում է գործունեություն ծավալել 

հացի գործարանը, մի քանի այլ փոքր արտադրամասեր, որոնց արտադրանքը հիմնականում 

սպառվում է Ալավերդիում և հարակից համայնքներում: Համայնքի տարածքում կան մեկ 

տասնյակից ավելի քարի վերամշակման արտադրամասեր, որոնց սպառման շուկան 

հիմնականւմ Հայաստանի Հանրապետությունն ու Ռուսաստանի Դաշնությունն են: 

Ալավերդի համայնքում գործում են նաև հացի, կաթի վերամշակման, գարեջրի և 

պահածոների փոքր արտադրամասեր, որոնց արտադրանքի սպառման հիմնական շուկան 

Հայաստանն է:  Կաթի մշակումը գյուղական բնակավայրերում իրականացվում է 

հիմնականում տնային պայմաններում  և սպառվում  է տեղի շուկայուն:  

Ալավերդին ունեցել է կարի խոշոր արտադրամաս (շուրջ 1600 աշխատակից), 

տեքստիլ արդյունաբերություն (150-200 աշխատակից), շինարարական տրեստ (200 

աշխատակից), կաթի վերամշակման (50 աշխատակից) և գարեջրի գործարաններ (50 

աշխատակից), երկաթուղային հանգույց՝ Լոկոմոտիվային Դեպո (շուրջ 500 աշխատակից): 

Ներկայում Ալավերդիում կան անհրաժեշտ բոլոր նախադրայլները՝ կարի արտադրություն 

հիմնելու համար: Կարի նախկին արտադրամասի շենքը բարվոք վիճակում է:  2016 

թվականի ընթացքում Ալավերդու համայնքապետարանը կարի արտադրության ոլորտում 

համապատասխան որակավորում և փորձառություն ունեցող անձանց  հաշվառում է 

իրականացրել՝ գրանցելով 650 մարդու:   

Ալավերդիում տնտեսության զարգացման հիմնական ճյուղերն են 

արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունն ու զբոսաշրջությունը: Համայնքում ընդհանուր 

9993.58 հա գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք կա, որից 5450.41 

համայնքային սեփականություն է,  որտեղ  կարելի է պտղատու այգիներ, ջերմոցային 

տնտեսություն հիմնել: Համայնքի գյուղերում և գյուղական թաղամասերում բնակիչները 



Ալավերդու համայնքապետարան 

15 
 

հիմնականում զբաղվում են տնամերձ այգիների մշակմամբ  ու անասնապահությամբ: 

Համայնքում հաշվառված է 11911 գլուխ անասուն և 1113 մեղվաընտանիք: 

Անասուններ 
Ալավերդ

ի 

Աքոր

ի 

Հաղպա

տ 

Ջիլիզ

ա 

Կաճաճկու

տ 

Ծաղկաշա

տ 

Ընդամե

նը 

Խոշոր 

եղջերավոր 

անասուններ 

1033 304 491 93 434 547 2902 

Մանր 

եղջերավոր 

անասուններ 

658 394 111 116 300 193 1772 

Խոզեր 708 340 277 50 95 161 1631 

Ձիեր 197 49 18 6 37 62 369 

Ավանակներ 15 0 4 0 0 0 19 

Ճագար 305 24 0 0 0 0 329 

Թռչուններ 2859 1135 0 0 0 895 4889 

Մեղվաընտան

իք 
618 348 0 0 0 147 1113 

 

Ալավերդու  համայնքապետարանի կողմից իրականացված համապատասխան 

ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ  Ալավերդու 3 գյուղական թաղամասերի, 

համայնքի կազմում ընդգրկված և համայնքի հարակից գյուղերի անասնապահության 

զարգացումը բավարար հիմք է՝ համայնքում վերականգնելու կաթի վերամշակման նախկին 

արտադրությունը: Վերոնշյալից բացի՝ գյուղական թաղամասերի, համայնքի կազմում 

ընդգրկված և հարակից գյուղերի բնակիչները հիմնականում ամռան ամիսներին զբաղվում 

են հատապտուղների և մրգերի հավաքչությամբ, նաև՝ դրանց մշակմամբ: Հատապտղի և 

մրգի զգալի քանակը հնարավորություն է ընձեռում համայնքում հիմնելու պտղի 

վայրկենական սառեցման հոսքագիծ կամ չորանոցներ:  

№ Անվանում Հասունացմանսեզոն 
Սեզոնումարտադրանքիքանակ 

(տոննա) 

1 Բալ Մայիս-հունիս 3,3 

2 Ազնվամորի հունիս-սեպտեմբեր 140 

3 Թուզ օգոստոս-սեպտեմբեր 17 

4 Մոշ հուլիս-սեպտեմբեր 125 

5 Վայրի տանձ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 45 

6 Դեղձ օգոստոս-հոկտեմբեր 100 

7 Հոն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 45 
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Աստիճանաբար աշխուժանում են նաև սպասարկման ոլորտի հաստատությունները: 

Գործում են «Արդշինինվեստբանկի», «ACBA–ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ» բանկի, «ՎՏԲ 

Հայաստան» բանկի, «Յունիբանկի», «Հայէկոնոմբանկի» մասնաճյուղերը` իրականացնելով 

ծառայություններ: Ռեստորանները, հյուրանոցները, խանութները զգալի թիվ են կազմում, 

որոնք աստիճանաբար  զարգանում են՝ սպասարկման ոլորտում մատուցելով բարձրորակ 

ծառայություններ: Համայնքում կան նաև առանձնատուն-հյուրատներ` ապահովված 

անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով, որոնք արդեն մի քանի տարի է՝ ընդունում են 

զբոսաշրջիկների արտերկրից, հանրապետության այլ բնակավայրերից: Տարեցտարի 

ավելանում է այն  ձեռներեցների թիվը, որոնք հատկապես ամռան ամիսներին ընտանիքով 

ներգրավվում են զբոսաշրջային բիզնեսի մեջ և ծառայություններ են մատուցում 

զբոսաշրջիկներին (B&B): Համայնքում կան հանգստի գոտիներ և  գեղեցիկ հուշաղբյուրներ, 

որտեղ համայնքի բնակիչները և զբոսաշրջիկները անց են կացնում իրենց հանգիստը: 

Տարեցտարի ավելանում են հանգստի համար նախատեսված տաղավարները: Համայնքում 

ստեղծվել է նաև տուրիզմի զարգացման տեղեկատվական կենտրոն:  

Ալավերդին աչքի է ընկնում նաև  պատմական և ճարտարապետական 

հուշարձանների առատությամբ: Համայնքի շրջակայքը հարուստ է պատմամշակութային 

արժեք ներկայացնող հուշարձաններով: Դրանց մեջ են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային 

ժառանգության ցանկում ներառված  Սանահինի և Հաղպատի վանական համալիրները, 

Սանահինի պատմական (Քարե) կամուրջը: Այս արժեքների հանդեպ առանձնակի մեծ է 

զբոսաշրջիկների հետաքրքրությունը, որոնց թիվը տարեցտարի աճում է: 

Պետք է նշել, որ Ալավերդին զբոսաշրջության զարգացման համար մեծ 

նախադրյալներ ունի. արդեն իսկ քայլեր են արվել համայնքում և տարածաշրջանում 

ագրոտուրիզմը (ձիարշավ), էկոտուրիզմը (թռչնադիտարկման ծրագիր), էքստրեմալ 

տուրիզմը (ռաֆթինգ՝ Դեբեդ գետի վրա) զարգացնելու ուղղությամբ: Զբոսաշրջության 

զարգացման համար նախադրյալ է նաև անտառների առկայությունը (անտառային 

թերապիայի կազմակերպում), որոնք հարուստ են պտղատու և դեկորատիվ 

ծառատեսակներով, հատապտուղներով, բժշկության մեջ օգտագործվող դեղաբույսերով: 

Արդյունաբերությանը, արտադրությանը և գյուղատնտեսությանը զուգահեռ 

Ալավերդիում կան անհրաժեշտ բոլոր նախադրյալները՝ եկամտաբեր դարձնելու  նաև 

զբոսաշրջության ոլորտը: Արդյունքում համայնքում ու տարածաշրջանում կլուծվեն 

տնտեսական, սոցիալական ու բնապահպանական հիմնախնդիրներ:  

Ալավերդի համայնքում զբոսաշրջիկների այցելության հիմնական հոսքն ապահովում 

են զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող հետևյալ պատմամշակութային 

հուշարձանները. 
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Հուշարձանի անվանումը Թվագրվում է Գտնվելու վայրը 

Սանահինի վանական համալիր 10-13-րդ դդ. Ալավերդի քաղաք 

Հաղպատի վանական համալիր 10-13 դդ. Ալավերդի քաղաք 

Սանահինի Քարե կամուրջ 12-րդ դար Ալավերդի քաղաք 

Արտյոմ Միկոյանին հուշահամալիր 1982թ Ալավերդի քաղաք 

Կոշաբերդի ամրոց 10-13 դդ. Ալավերդի քաղաք 

Սուրբ Սարգիս մատուռ 13-րդ դար Ալավերդի քաղաք 

Քարայր-կացարան - Ալավերդի քաղաք 

Սուրբ Հարություն եկեղեցի 13-րդ դար Ալավերդի քաղաք 

Խաչքար Գրիգոր Տուտեորդու 12-րդ դար Ալավերդի քաղաք 

Աղբյուր 13-րդ դար Ալավերդի քաղաք 

Քարայր-կացարանների համալիր - Ալավերդի քաղաք 

Սեդվու Սուրբ նշան եկեղեցի և Սեդվու 

դիտաշտարակ 
12-13-րդ դդ. 

Աքորի-Կաճաճկուտ 

գյուղ 

Սուրբ Գևորգ եկեղեցի - Աքորի գյուղ 

Ագեղցի եկեղեցի 5-6 դար Աքորի գյուղ 

Բգավոր եկեղեցի   Աքորի գյուղ 

Խաչի դուռ մատուռ 9-10-րդ դար Ծաղկաշատ գյուղ 

 Կայան (Դսեվանք) ամրոցը 13-րդ դար Հաղպատ գյուղ 

Սուրբ նշան եկեղեցին 976-991 թթ. Հաղպատ գյուղ 

Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի 1025 թ. Հաղպատ գյուղ 

Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 13-րդ դար Հաղպատ գյուղ 

Կուսանաց անապատը` Սուրբ Տիրամոր 

եկեղեցով 
10-20-րդ դդ. Հաղպատ գյուղ 

Զորավոր եկեղեցի  13-րդ դար Հաղպատ գյուղ 

Խորակերտ եկեղեցի - Ջիլիզա գյուղ 

Խորակերտի վանքը 5- 7-րդ դդ. Ջիլիզա գյուղ 

Սբ. Սարգիս  5- 7-րդ դդ. Ջիլիզա գյուղ 

Չախալաբերդ (բազմաբերդ կամ Բազկերտ) 9-10-րդ դդ. Ջիլիզա գյուղ 
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Համայնքում գործում են միջին մասնագիտական և բարձրագույն 4 ուսումնական 

հաստատություններ՝ Հյուսիսային համալսարանի «Թումանյան» մասնաճյուղը, «Ալավերդու 

պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը, «Ալավերդու արհեստագործական պետական ուսումնարանը» և  

Հայաստանում «Եվրոպական քոլեջ» հիմնադրամի Ալավերդու մասնաճյուղը: 

 

Ուսումնական հաստատություններ 

 

Համայնքում գործում են թվով 15 դպրոցներ՝ Ալավերդու համար 1 դպրոցը, Ալավերդու 

համար 2 դպրոցը, Ալավերդու համար 4 դպրոցը, Ալավերդու համար 5 դպրոցը, Ալավերդու 

համար 7 դպրոցը, Ալավերդու համար 8 դպրոցը, Ալավերդու համար 9 դպրոցը, Ալավերդու 

համար 10 դպրոցը, Ալավերդու համար 11 դպրոցը, Ալավերդու համար 12 դպրոցը, Աքորի, 

Հաղպատ, Ջիլիզա, Կաճաճկուտ և Ծաղկաշատ գյուղերի դպրոցները: 

 

Դպրոցներ 

 

Հ/

Հ 

Հաստատության  

անվանումը 

Աշխատ

ող 

համայն

քից 

Աշխատող 

այլ 

համայնքի

ց 

Սովորող

ների 

քանակ 

Դպրոցի 

հնարավորությու

նները 

/աշակերտ/ 

1 Ալավերդու համար 1 դպրոց 23 0 60 840 

2 Ալավերդու համար 2 դպրոց 80 2 288 700 

3 Ալավերդու համար 4 դպրոց 27 1 112 300 

4 Ալավերդու համար 5 դպրոց 18 2 141 400 

5 Ալավերդու համար 7 դպրոց 27 3 119 200 

6 Ալավերդու համար 8 դպրոց 15 0 333 960 

7 Ալավերդու համար 9 դպրոց 15 1 100 300 

8 Ալավերդու համար 10 դպրոց 2 5 67 200 

9 Ալավերդու համար 11 դպրոց 20 0 59 180 

Հ/Հ Հաստատության  անվանումը 
Աշխատող 

համայնքից 

Սովորողների 

քանակ 

1 Հյուսիսային համալսարանի «Թումանյան» 

մասնաճյուղ 

21 184 

2 «Ալավերդու պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ 34 165 

3 «Ալավերդու արհեստագործական պետական 

ուսումնարան» 

63 232 

4 Հայաստանում «Եվրոպական քոլեջ» հիմնադրամի 

Ալավերդու մասնաճյուղ 

14 57 
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10 Ալավերդու համար 12 դպրոց 15 1 527 1200 

11 Աքորի գյուղի դպրոց 46 6 240 900 

12 Հաղպատ գյուղի դպրոց 21 8 81 120 

13 Ջիլիզա գյուղի դպրոց 16 2 12 40 

14 Կաճաճկուտ գյուղի դպրոց 19 0 34 90 

15 Ծաղկաշատ գյուղի դպրոց 13 2 10 60 

Ընդամենը 357 33 2183 6490 

 

Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործում են 17 համայնքային ոչ 

առևտրային կազմակերպություններ. 

8 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ, 

2 երաժշտական դպրոց, որտեղ գործում են դաշնամուրի, փողային և լարային, նաև՝ 

ազգային նվագարանների, դուդուկի և շվիի դասարաններ, 

1 մանկական արվեստի դպրոց, որտեղ գործում է դաշնամուրի, դհոլի, լարային և ազգային 

նվագարանների դասարաններ, վոկալի դասարան,  

1 գեղարվեստի դպրոց, որտեղ գործում են քանդակագործության, կավագործության, փայտի 

փորագրության, գոբելենի և նկարչության դասարաններ, 

1 ընբշամարտի դպրոց և 1 մարզադպրոց, որտեղ անցկացվում են ըմբշամարտի, ազգային 

կոխի, ֆուտբոլի, բասկետբոլի, հանդբոլի՝ աղջիկների և տղաների խմբակային 

պարապունքներ, պարբերաբար անցկացվում են համայնքային, մարզային և 

հանրապետական մրցաշարեր: 

«Աքորու մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ը և «Ալավերդի քաղաքային համայնքի մշակութային 

կենտրոն» ՀՈԱԿ-ը, որի ենթակայությամբ գործում են Սարահարթի մշակույթի պալատը, 

Ակների ակումբը՝ գրադարանով, երեք գրադարաններ, դերասանական ստուդիան, 

ժողգործիքների համույթը և թատրոնը,  

1 թանգարան, որը 2017թ-ին վերանորոգվել է և համալրվել ժամանակակից և ինտերակտիվ 

ցուցանմուշներով: 
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Համայնքապետարանի ենթակայության հիմնարկների աշխատողների և երեխաների 

թիվը 

Հ/Հ Հաստատության  անվանումը 
Աշխա 

տող 

Մանկ

ա-

վարժ 

Սովորողնե

րի քանակ 

1 
«Ալավերդի քաղաքային համայնքի թիվ 1 ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ 
12 5 50 

2 
«Ալավերդի քաղաքային համայնքի թիվ 2 ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ 
22 12 110 

3 
«Ալավերդի քաղաքային համայնքի թիվ 3 ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ 
8 2 24 

4 
«Ալավերդի քաղաքային համայնքի թիվ 4 ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ 
22 11 90 

5 
«Ալավերդի քաղաքային համայնքի թիվ 5 ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ 
8 2 20 

6 
«Ալավերդի քաղաքային համայնքի թիվ 6 ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ 
27 12 110 

7 
Հաղպատի նախադպրողական ուսումնական 

հաստատություն ՀՈԱԿ 
7 2 20 

8 
«Աքորու նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություն» ՀՈԱԿ 
15 6 58 

9 «Աքորու երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ 7 5 25 

10 «Աքորու մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ 6 - - 

11 
«Ալավերդի քաղաքային համայնքի մշակութային 

կենտրոն» ՀՈԱԿ 
52 - - 

12 
«Ալավերդու Ռոմանոս մելիքյանի անվան 

երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ 
29 21 118 

13 «Ալավեդու մանկական արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ 20 16 109 

14 
«Ալավեդու քաղաքային համայնքի գեղարվեստի 

դպրոց» ՀՈԱԿ 
13 8 86 

15 

«Ալավեդու քաղաքային համայնքի Օլեգ 

Գորբունովի անվան մանկապատանեկան 

մարզադպրոց» ՀՈԱԿ 

12 6 96 

16 
«Ալավեդու քաղաքային ըմբշամարտի դպրոց» 

ՀՈԱԿ 
11 5 90 

17 
«Ալավեդու քաղաքային համայնքի Միկոյան 

եղբայրների թանգարան» ՀՈԱԿ 
3 - - 
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Համայնքի տարածքում գործում են  առողջապահական ծառայություններ մատուցող 8 

կազմակերպությություններ, որոնցից «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն, «Ալավերդու 

ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ն, Ալավերդու հունական Հիպոկրատ 

հիմնադրամը և «Ալավերդու ախտահանման կենտրոն» ՓԲԸ-ն գտնվում են Ալավերդի 

քաղաքի տարածում: Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը գտնվում է Աքորի 

գյուղի տարածքում և սպասարկում է գյուղի բնակիչներին: Կենտրոնը հագեցած է 

բուժսպասարկման համար անհրաժեշտ սարքավորումներով և հիմնանորոգված է: 

Ամբուլատորիայի շենքը գտնվում է Ծաղկաշատ գյուղի տարածքում  և պատկանում է 

«Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ին: Ամբուլատորիան ունի մեկ աշխատող: 3 

բուժկետ՝  Հաղպատ, Ջիլիզա, Կաճաճկուտ գյուղերում: Ջիլիզայի բուժկետը տեղակայված է 

համայնքապետարանի շենքում, ունի կոսմետիկ վերանորոգման կարիք, այստեղ աշխատում 

է մեկ բուժքույր:  Հաղպատի և Կաճաճկուտի բուժկետները վերանորոգված են, ապահովված 

են առաջնային բուժօգնության պարագաներով և դեղորայքով:  

  

Համայնքի առողջապահական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ 

 

Հ/Հ Կազմակերպության անվանումը 

1 
«Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ /հիվանդանոցի շենքը 60 մահճակալի 

հնարավորություն ունի/ 

2 «Ալավերդու ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ 

3 Ալավերդու հունական Հիպոկրատ հիմնադրամ 

4 «Ալավերդու ախտահանման կենտրոն» ՓԲԸ 

5 Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն  

6 3 բուժկետ  

7 Ամբուլատորիա  

8 
3 ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն իրականացնող 

հաստատություններ  

 

 

Ընտանեկան նպաստի համակարգում գրանցված                                                    

ընտանիքներ և կենսաթոշակառուներ 

 

Ընտանեկան նպաստի համակարգում 

գրանցված ընտանիքներ 

1405 

Կենսաթոշակառուներ 3456 
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Համայնքի բնակչությունն, ըստ զբաղվածության, բաժանվում է մի քանի խմբի` մանր և 

միջին առևտրով զբաղվողներ, պետական և տեղական ինքնակառավարման 

կառուցվածքներում աշխատողներ, գործազուրկներ, գյուղատնտեսության ոլորտում, 

սեզոնային շինարարություններում, արդյունաբերական գործարանում աշխատողներ, 

սպասարկման ոլորտում աշխատողներ:  

Ներկայում համայնքում գործող արդյունաբերական գործարանում 584 մարդ է 

աշխատում, որը կազմում է համայնքի փաստացի բնակիչների թվի  3,2 %: 

Համայնքում ըստ Ալավերդու զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տվյալների 

գրանցված են 548 գործազուրկներ, որից.  

 Ալավերդի քաղաք՝ 453 գործազուրկ (համայնքի ընդանուր գործազուրկների 82,7%), 

 Աքորի գյուղ՝ 74 գործազուրկ (համայնքի ընդանուր գործազուրկների 13.5%), 

 Հաղպատ գյուղ՝ 9 գործզուրկ (համայնքի ընդանուր գործազուրկների 1,6%), 

 Ծաղկաշատ գյուղ՝ 2 գործազուրկ (համայնքի ընդանուր գործազուրկների 0,4%), 

 Ջիլիզա գյուղ՝ 2 գործազուրկ (համայնքի ընդանուր գործազուրկների 0,4%), 

 Կաճաճկուտ գյուղ՝ 8 գործազուրկ (համայնքի ընդանուր գործազուրկների 1.4%): 

Գրանցված ընդհանուր գործազուրկների թիվը փաստացի բնակիչների թվի 3 %-ն է 

կազմում: 

 

Զբաղվածության կենտրոնում գրանցված գործազուրկներ 

 

Ալավերդի համայնք 

Հ/Հ Անվանում Ընդհանուր 
Արական Իգական 

Մարդ % Մարդ % 

1 Ընդհամենը գրանցված 

գործազուրկներ 

548 150 27.4 398 72.6 

1.1 Տարրական  կրթությամբ 7 3 42.9 4 57.1 

1.2 Միջնակարգ 

կրթությամբ 

294 72 24.5 222 75.5 

1.3 Միջին մասնագիտական 

կրթությամբ 

201 66 32.8 135 67.2 

1.4 Բարձրագույն 

կրթությամբ 

46 9 19.6 37 80.4 
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Համայնքում բազմաբնակարան շենքերի թիվը 184 է՝ 304358քմ, որից 147-ը քարե է, 

37-ը՝ պանելային: Բազմաբնակարան շենքերից 178-ը ունեն թեք տանիք, 5-ը` հարթ: 

Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների շուրջ 94 տոկոսը սեփականաշնորհված է: 

Բազմաբնակարան շենքերում բնակարանների քանակը շուրջ 5161 է: Համայնքում առկա են 

2668 առանձնատներ և 41 վագոն-տնակներ: Կան բազմաթիվ կիսակառույց և վթարային 

տներ, որոնք  բնակչության սոցիալ-տնտեսական  վատ վիճակի պատճառով չեն ամրացվել 

կամ հիմնանորոգվել:  

Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ գյուղի տների վթարայնության աստիճանը որոշվել 

է քաղաքաշինության նախարարության կողմից պատվիրված «ԳԵՈՌԻՍԿ» ընկերության 

կողմից 2003-2004թթ իրականացրած  հետազոտությունների արդյունքում: Ըստ այդ 

հետազոտությունների գյուղի բնակելի տարածքը ամբողջությամբ գտնվում է սողանքային 

լեզվակների վրա:  

Համայնքի տարածքը մասնակի է գազաֆիկացված: Մասնավորապես 

գազաֆիկացված չեն Կաճաճկուտ, Ծաղկաշատ, Ջիլիզա գյուղերը և Ակներ գյուղական 

թաղամասը: Աքորի գյուղը գազաֆիկացված է 60 տոկոսով:  

 

2.3. ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ 

Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցությունն ուղղակի 

(մասնակցային) ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքն է, որի նպատակն է 

բարձրացնել համայնքապետարանի գործունեության հրապարակայնությունն ու բարձրացնել 

համայնքապետարանի գործունեության հրապարակայնությունըը ու թափանցիկությունըէ 

համայնքի բնակիչներին հնարավորություն տալով առավել ակտիվորեն մասնակցելու 

համայնքի կառավարմանը. 

Համայնքապետարանում ներդրված «Համայնքային Կառավարման տեղեկատվական 

Համակարգը» (ՀԿՏՀ) հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել և արագացնել տեղական 

ինքնակառավարման աշխատատար բազմաթիվ գործընթացներ և ապահովել գույքահարկի 

և հողի հարկի բազաների, համայնքի բյուջեի, համայնքի ավագանու և համայնի ղեկավարի 

որոշումների, իրադարձությունների, նորություններիհասանելիությունը: 

2018-2022 թվականներին համայնքապետարանի կողմից տեղական 

ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության հնարավորությունների ընդլայնման 

նպատակով անհրաժեշտ է՝ 

 Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների պարզեցման նպատակով 

համայնքապետարանում քաղաքացիների սպասարկման և «Մեկ պատուհան» 

համակարգի շարունակական աշխատանք՝ օգտագործելով ՀԿՏՀ-ի ռեսուրսները 

 Հաղորդակցության ժամանակակից միջոցների կիրառում և բնակչի հետ հետադարձ 

կապի ապահովում՝ ապահովելով վերջինիս լիարժեք մասնակցությունը համայնքային 

խնդիրների լուծման գործընթացում, 

 Համայնքի բնակիչների և տնտեսվարող սուբյեկտների իրավունքներն ու օրինական 

շահերը պաշտպանելու նպատակով համայնքապետարանում համայնքի ղեկավարի 

կողմից պարբերաբար բնակչության ընդւոնելության կազմակերպում, 
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 ՀԿՏՀ-ի (http://cmis.alaverdi.am) հասանելիության ապահովում, ինչը հնարավորություն 

կտա առցանց երկխոսության՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների և 

քաղաքացիների միջև, 

 Բնակչության հետ համայնքապետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների և 

ավագանու անդամների հանդիպումների կազմակերպում 

 Կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարցերի լուծման նպատակով հանրային 

քննարկումների կազմակերպում. 

 

2.4. Աղետների ռիսկի կառավարում 

 

Համայնքում աղետների (բնածին և տեխնածին) ռիսկի կառավարման ոլորտը գտնվում է 

բավարար վիճակում: Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ ստեղծվել է աղետների դեպքում 

բնակչության տարհանման հանձնաժողով: Յուրաքանչյուր տարի համայնքում 

ուսումնավարժական միջոցառումներ են անցկացվում: Համայնքում կազմված է «Ալավերդի 

համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության» և «Երկրաշարժի հետևաանքով համայնքի 

գործողությունների» պլանները, որոնք հաստատվել են ՀՀ Լոռու մարզպետի և ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ-

ի պետի կողմից: 

 Ստորև ներկայացվում է Ալավերդի համայնքին սպառնացող վտանգները, բնական 

կամ տեխնածին ռիսկերը և աղետների ռիսկերի նվազեցման միջոցառումները. 

 

Սպառնացող վտանգները, բնական կամ 

տեխնածին ռիսկերը 

Աղետների ռիսկերի նվազեցման 

միջոցառումները 

Քարաթափում, սողանք, տեղատարափ 

անձրև, հեղեղումներ, սելավներ, Դեբեդ 

գետի վարարում, երկրաշարժ, 

համաճարակներ 

Քարաթափման տեղամասերի զննում, 

վտանգավոր բեկորների հեռացում, 

սելավատարների և հեղեղատների մաքրում, 

նոր սելավատարների և հեղեղատարների 

կառուցում,  Դեբեդ գետի հունի մաքրում, 

սեյսմիկ վտանգի քարտեզի կազմում 

 

 

 

 

 

 



Ալավերդու համայնքապետարան 
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2.5. 2018-2022թթ.-ին հիշարժան տարեթվերի, տոների և հիշատակի օրերին 

նվիրված միջոցառումներ և հուշ-երեկոներ 

1. Նոր տարվան և Սուրբ Ծննդին նվիրված միջոցառումներ 

2. Բանակի օր 

3. Մայրենի լեզվի օր 

4. Կանանց տոն 

5. Մայրության և գեղեցկության տոն 

6. Հարության տոն (Սուրբ Զատիկ) 

7. Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակի օր 

8. Աշխատանքի օր 

9. Երկրապահի օր  

10. Սերգեյ Զատիկյանի անվան հուշամրցաշար 

11. Տոնակատարություն՝ նվիրված մայիսի 9-ին և Շուշիի ազատագրման օրվան 

12. Ընտանիքի օր 

13. Հանրապետության տոն 

14. Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված միջոցառումներ 

15. Վարդավառ 

16. Ալավերդու բազմաբնակավայր համայնքում ընդգրկված քաղաքի և գյուղերի օրեր  

17. Գիտելիքի և դպրության օր 

18. Անկախության տոն 

19. Ուսուցչի օր 

20. Տարեցների միջազգային օր 

21. Տեղական ինքնակառավարման օր 

22. Ուսանողության օր 

23. Երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր 

24. Օլեգ Գորբունովի անվան հանդբոլի հուշամրցաշար 

25. «Թատերական Լոռի» փառատոն 

26.Սպորտի օր 

27. «Համայնքապետի գավաթ» մինի ֆոտբոլի բաց առաջնություն 
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2.6. Համայնքում իրականացվող ծրագրեր 

 

Հանրապետական և մարզային ծրագրեր 

1. 2016 թվականին մեկնարկել է Ալավերդի համայնքի Սանահին գյուղական թաղամասի՝ 

թվով 300 աշակերտ ընդունելու հնարավորություն ունեցող Արտեմ Միկոյանի անվան 

համար 4 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման ծրագիրը: Ավարտվել են նախագծա-

նախահաշվային աշխատանքները, 2018 թվականին նախատեսվում է կատարել 

դպրոցի շենքի հիմնանորոգումը: 

Դպրոցը ներկայում չունի միջոցառումների անցկացման համար համապատասխան 

տարածք, և շենքային պայմաններն անբավարար են: Հիմնանորոգման ավարտից 

հետո համայնքի Սանահին գյուղական թաղամասի շուրջ 120 աշակերտները 

ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան կրթական միջավայր կունենան: 

2. 2016 թվականից մեկնարկել է Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման 

միջպետական (Մ- 6) ճանապարհի շուրջ 90 կմ երկարությամբ հիմնական տարանցիկ 

մայրուղու հիմնանորոգման և վերակառուցման ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակներում 

Ալավերդի քաղաքի տարածքում կհիմնանորոգվի 19 կմ, ճանապարհ: Նախագծով 

նախատեսված հիմնական շինարարական աշխատանքների ընթացքում կկատարվեն 

հողային պաստառի վերականգնման, անվտանգության էլեմենտների տեղադրման, 

ճանապարհային պատվածքի վերակառուցման և նորոգման աշխատանքներ։  

Ճանապարհի հիմնանորոգումը կնպաստի տնտեսության, մասնավորապես 

զբոսաշրջության զարգացմանը: 

3. Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցից մինչև Սանահին գյուղական թաղամաս 

տանող 8 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածը գտնվում է անբարեկարգ 

վիճակում, ինչը անհարմարություններ է ստեղծում ոչ միայն տեղի վարորրդների, այլև 

համայնք այցելող զբոսաշրջիկների համար: Այս ճանապարհը կարևոր նշանակություն 

ունի համայնքի համար  զբոսաշրջային այցեքարտ դարձած  պատմամշակութային 

մեծ արժեք ներկայացնող Սանահինի Վանական համալիր տանող միակ երթուղին 

լինելու առումով: Առաջիկա տարիներին նախատեսվում է հիմնանորոգել 8 կմ 

երկարությամբ այս ճանապարհահատվածը:  

4. Նախատեսվում է վերանորոգել նաև համայնքի զբոսաշրջային մեծ հետաքրքրություն 

ներկայացնող Հաղպատի վանական համալիր տանող ճանապարհը:    

5. Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցից Էնգելս թաղամաս տանող ճանապարհը 

գտնվում է խիստ անբարեկարգ վիճակում: Էնգելս թաղամասում է տեղակայված 

համայնքի հյուրանոցներից մեկը և «Տաշիր» բարեգործական  հիմնադրամի 

միջոցներով կառուցվող մանկապարտեզը: Մանկապարտեզահասակ երեխաների, 

թաղամասի բնակիչների և զբոսաշրջիկների  դեպի այս թաղամաս երթևեկելը 

անվտանգ ու ապահով դարձնելու համար Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների նախարարության միջոցներով նախատեսվում է հիմնանորոգել 2,5 

կմ երկարությամբ այս ճանապարհահատվածը: 

6. Ալավերդի խոշորացված համայնքի կազմում ընդգրկված  գյուղական թաղամասերի և 

բնակավայրերի հետ կապող ճանապարհների,  գյուղամիջյան ճանապարհների, 

գյուղական թաղամասերը արոտավայրերին կապող ճանապարհները գտնվում են 

խիստ անբարեկարգ վիճակում, անձրևների ժամանակ դառնում են անանցանելի: 

Համայնքապետարանի միջոցներով հնարավոր չէ իրականացնել այս ճանապարհների 
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կապիտալ վերանորոգում: Նախատեսվում է առաջիկա տարիներին պետական 

միջոցներով կամ դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ իրականացնել 

դրանց մի մասի հիմնանորոգման և ջրատարների կառուցման աշխատանքներ: 

7. Ալավերդի համայնքում կա 52 կմ ասֆալտապատ ճանապարհ: Ճանապարհների 

հիմնանորոգմանը զուգահեռ նախատեսվում է իրականացնել ասֆալտապատ 

ճանապարհների ընթացիկ նորոգում և պահպանում (փոսային նորոգումներ): 

8. Ալավերդի համայնքում 1970–ական թվականներին կառուցվել են բարձրահարկ 

բազմաբնակարանային շենքեր, որոնց տանիքները տարիներ շարունակ չեն 

վերանորոգվել, և դրանց ներկայիս անմխիթար վիճակը դարձել է համայնքի 

առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրը: Պետական ֆինանսավորմամբ 2017-2021 

թվականներին  նախատեսվում է իրականացնել 25 բազմաբնակարանային շենքերի 

տանիքների վերանորոգում: 

9. 2017 թվականին գազաֆիկացվել է Ալավերդի համայնքի խոշոր գյուղական 

թաղամասերից մեկը՝ Սանահին գյուղական թաղամասը: Ալավերդի համայնքի խոշոր 

գյուղական թաղամասերից մյուսը՝ 250 բնակիչ ունեցող Ակները (համայնքի փաստացի 

բնակչության թվի 1,3%-ը) գազաֆիկացված չէ: 2019թ-ին նախատեսվում է 

իրականացնել Ակներ թաղամասերի գազաֆիկացում: 

10. 2016 թվականի սեպտեբերից մեկնարկել և 2018 թվականին ավարտին է հասցվել  

Ալավերդու Սարահարթ թաղամասի ըմբշամարտի դպրոցի շենքի հիմնանորոգումը: 

Հիմնանորոգման ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի տարածքային զարգացման 

հիմնադրամի կողմից՝ 79,5 մլն դրամ ներդրումով: Նախատեսվում է առաջիկա 

տարիներին իրականացնել նաև համայնքի ներքևի հատվածում գտնվող Օլեգ 

Գորբունովի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի հիմնանորոգում: 

11. Համայնքի Աքորի գյուղում չկան խաղահրապարակներ: Այս խնդրի լուծման համար 

պետական միջոցներով կամ դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ 

նախատեսվում է վերանորոգել  Աքորի գյուղի մանկապարտեզի բակը և այստեղ 

խաղահրապարակ կառուցել: 

12. Պետական միջոցներով կամ դոնոր կազմակերպությունների  ֆինանսավորմամբ 

նախատեսվում է իրականացնել նաև մի շարք կառույցների՝ Աքորի գյուղի 20-րդ դարի 

70-ականներին կառուցված մշակույթի տան շենքի, Հաղպատ գյուղի մանկապարտեզի 

2-րդ մասնաշենքի (այստեղ կգործի արվեստի դպրոց),  Կաճաճկուտ գյուղի վարչական 

ներկայացուցչի նստավայրի շենքի, Կաճաճկուտ գյուղի Ակումբի շենքի (այն կծառայի 

որպես ակումբը և հանդիսությունների սրահ), Ջիլիզա գյուղի վարչական շենքի 

(այստեղ են տեղակայված դպրոցը, ակումբը, գրադարանը և բուժկետը) և 

Ծաղկաշատի 1997 թվականին կառուցված մշակույթի տան շենքի  վերանորոգման 

աշխատանքներ: 
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Միջհամայնքային ծրագրեր 

Մարտակերտ, Ստեփանավան և Վանաձոր համայնքների հետ նախատեսվում է 

իրականացնել հետևյալ ծրագրերը՝ 

 համագործակցող կողմերի փոխադարձ այցերի կազմակերպում, 

 փորձի փոխանակում, 

 տեխնիկական, նյութական աջակցության ցուցաբերում, 

 մարզամշակութային ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացում, 

 վարպետության դասընթացների կազմակերպում (ազգային երգուպարի, ծեսերի 

ուսուցում և այլն) 

Օձուն, Թումանյան, Շնող, և Ախթալա համայնքների հետ իրականացվում է 

«աղբահանության կազմակերպում և տեղափոխում Աավերդի համայնքի 

ենթակայության տակ գտնվող լիցենզավորված աղբավայր» ծրագիրը: 

«Թումանյան աշխարհ» զբոսաշրջային կենտրոնի ծրագիրը իրականացվում է 

Ալավերդի, Ախթալա, Օձուն, Թումանյան  և Դսեղ համայնքների բյուջեից կատարվող 

ներդրումների հաշվին: 

 

 

Այլ ծրագրեր և միջոցառումներ 

 Համայնքում աղբահանություն ու սանիտարական մաքրում իրականացնող 

մեքենամեխանիզմները   փոքրաթիվ և ծայրահեղ մաշված  են, ինչը 

բարդացնում է գործընթացը և բավականին ծախսատար է:  Ձմեռային սեզոնին 

համայնքին պատկանող 1 տեխնիկայով հնարավոր չի լինում  ամբողջությամբ 

ձյունից  մաքրել ներհամայնքային ճանապարհները` այդպիսով հնարավոր չի 

լինում ապահովել բնակչության և զբոսաշրջիկների համար անվտանգ ու 

անխափան երթևեկություն:  Միավորված համայնքի դեպքում   բնակավայրերը 

իրար կապող  ճանապարհները  կարող են դառնալ անանցանելի, եթե 

ձնամաքրման աշխատանքեր  չիրականացվեն կամ  թերի իրականացվեն: Այս 

խնդրիների լուծման համար Սոցիալական Ներդրումների և Տարածքային 

Զարգացման Ծրագրով ու համայնքապետարանի համաֆինանսավորմամբ 

նախատեսվում է  կոմունալ ծառայությունների  բարելավման և ճանապարհների 

սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկա ձեռքբերել: 

 2016 թվականի հուլիսից Ալավերդի համայնքի Սանահին թաղամասում գտնվող 

«Միկոյան եղբայրների» թանգարանը 3 տարի ժամկետով վարձակալությամբ 

հանձնվել է «Լուքինգ ֆորվարդ» զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամին: 

Վարձակալության երեք տարիների համար հիմնադրամը թանգարանում 

կատարելու է 35 մլն դրամի ներդրում, որի արդյունքում 2016թ հիմնանորոգվել 

են թանգարանի և թանգարանին կից շինության տանիքները, կառուցվել է 

սանհանգույց, ինչպես նաև թանգարանի հավաքածուն համալրվելու է նոր և 

ինտերակտիվ ցուցանմուշներով: Թանգարանը նոր ինտերակտիվ 

ցուցանմուշներով համալրելու արդյունքում այցելուներին Միկոյան եղբայրների 

կենսագրության վերաբերյալ առավել մանրամասն և ուշագրավ 

տեղեկատվություն կտրամադրի: Ակնկալվում է նաև զբոսաշրջիկների առավել 

մեծ  հոսք, ինչը կապահովի զբոսաշրջային ֆինանասական հոսքեր դեպի 

համայնք: 
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 2016 թվականից Ալավերդի համայնքում մեկնարկել է «Տաշիր» բարեգործական  

հիմնադրամի միջոցներով կառուցվող մանկապարտեզի շինարարությունը:  

Մանկապարտեզը գտնվում է Էնգելս թաղամասում: Այս մանկապարտեզ 

կհաճախեն հիմնականում Էնգելս և Դեբեդ թաղամասի 125 երեխաներ: 

Ալավերդի համայնքի ծայրամասային Դեբեդ և Էնգելս թաղամասերում 

մանկապարտեզներ չեն գործում, որի պատճառով այս թաղամասերի 

երեխաների մի մասը (մանկապարտեզահասակ երեխաների շուրջ 30 %-ը) 

մանկապարտեզ հաճախում է կենտրոնական հատվածում: Երեխաների զգալի 

մասն էլ զրկվում է նախադպրոցական կրթություն ստանալու 

հնարավորությունից: Մանկապարտեզի կառուցումից հետո այստեղ 

նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորություն կունենան 

վերոնշյալ թաղամասերի  երեխաներ: 

 Հիմնանորոգման կարիք ունի նաև Ալավերդու մանկական ստեղծագործական 

կենտրոնի (նախկին Պիոներ տուն) շենքը, որտեղ համայնքապետարանը 

նախատեսում է հիմնել ցերեկային կենտրոն: Կենտրոնի շահառուները 

հիմնականում կլինեն  հաշմանդամություն ունեցող երեխաները: Առաջիկա 

տարիքներին պլանավորվում է միջազգային դոնոր  կազմակերպությունների 

հետ համատեղ իրականացնել շենքի հիմնանորոգումը: 

 Ալավերդի խոշորացված համայնքի կազմում ընդգրկված Կաճաճկուտ, 

Ծաղկաշատ և Ջիլիզա գյուղերում չեն գործում նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություններ: Կարևորելով համայնքի բոլոր մանկապարտեզահասակ 

երեխաների նախադպրոցական կրթություն ստանալու իրավունքը՝ 

համայնքապետարանը դոնոր կազմակերպությունների 

համաֆինանսավորմամբ վերոնշյալ գյուղերում մեկ խառը խմբով գործող 

նախակրթարաններ կբացի:  

 Ալավերդի համայնքում գործում է 1 ընբշամարտի դպրոց և 1 մարզադպրոց, 

որտեղ անցկացվում են ըմբշամարտի, ազգային կոխի, ֆուտբոլի, բասկետբոլի, 

հանդբոլի՝ աղջիկների և տղաների խմբակային պարապունքներ, պարբերաբար 

անցկացվում են համայնքային, մարզային և հանրապետական մրցաշարեր: Այս 

կառույցներին զուգահեռ, համայնքում տարբեր տարիքային և uոցիալական 

խմբերի անձանց համար ֆիզիկական դաստիարակության և uպորտով 

զբաղվելու մատչելիությունը ապահովելու, ինչպես նաև ժամանցի, ակտիվ 

հանգստի կազմակերպման նպատակով, նախատեսվում է դոնոր 

կազմակերպությունների հետ համատեղ համայնքում զարգացնել Street Workout 

մարզաձևը: Մասնավորապես համայնքի տարբեր թաղամասերում և 

բնակավայրերում նախատեսվում է կառուցել 6 Street Workout մարզաձևով 

զբաղվելու հարթակներ: 

 Հանդիսանալով զբոսաշրջային կենտրոն՝ կարևոր է ունենալ Ալավերդի 

համայնքի մուտքերը նախանշող հուշահամալիր: Սեփական միջոցներով 

համայնքապետարանը չի կարող կառուցել այս հուշահամալիրը, ինչով 

պայմանավորված նախատեսում է ծրագիրն իրականացնել դոնոր 

կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ: 
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Համայնքապետարանի կողմից իրականացվող ծրագրեր և միջոցառումներ 

1. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան 3 շենքերի տանիքների նորոգում 

2. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան 18 շենքերի տանիքների ներկապատում 

3. Ալավերդի համայնքի մայթերի վերանորոգում 

4. Ալավերդի համայնքում հենապատերի վերանորոգում և հենապատերի թափված 

քարերի ու գլխաքարերի վերականգնում 

5. Ալավերդի համայնքի հեղեղատարների վերանորոգում 

6. Ալավերդի համայնքի հեղեղատարների մաքրում 

7. Ալավերդի համայնքի  աստիճանների և աստիճանահարթակների վերականգնում 

8. Ալավերդի համայնքի տարածքում մարզահրապարակների կառուցում 

9. Ալավերդի համայնքի տարածքում խաղահրապարակների կառուցում 

10. Ալավերդի համայնքի տարածքում շուկայի կառուցում 

11. Ոռոգման ջրագծերի վերանորոգում 

12. Ալավերդի համայնքում կանաչապատ տարածքների վերականգնում, ընդլայնում և 

բարեկարգում 

13. Ալավերդի համայնքում պուրակների կառուցում և կահավորում 

14. Ալավերդի համայնքում գերեզմանատների տարածքների ցանկապատման  և 

կառուցման ու կահավորման աշխատանքներ 

15. Համայնքի փողոցային լուսատուների և լուսասյուների նորոգում ու 

արդիականացում 

16. Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ կայանների կառուցում 

17. Աղբարկղերի ձեռք բերում և տեղադրում 

18. Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի ժամանակավոր 

լոկալիզացիա 

19. Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող  հիմնարկ-

ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ 

աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի  տարածքներում 

կրծողասպան եվ  միջատասպան աշխատանքներ 

20. Ալավերդի համայնքում հանրային զուգարանի կառուցում 

21. Ալավերդի համայնքում վերելկների վերանորոգում 

 

 



Ալավերդու համայնքապետարան 

 

2.7. Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանասական 

կանխատեսումները 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Համայնքի 2016-2017թթ. Բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2018-2022թթ. 

բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը 

 

Հ/հ 
ՄՈՒՏՔԻ  

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

2016թ. 

հաստ. 

2017թ. 

նախ . 

2018թ.  

կանխ. 

2019թ.  

կանխ. 

2020թ.  

կանխ. 

2021թ.  

կանխ. 

2022թ.  

կանխ. 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

ՄՈՒՏՔԵՐ 
423665,7 584478.3 723169.7 640169.7 640169.7 640169.7 640169.7 

1 Հողի հարկ 5913,4 7788.2 8803.1 8803.1 8803.1 8803.1 8803.1 

2 Գույքահարկ 37858,6 48412.7 53873.9 53873.9 53873.9 53873.9 53873.9 

3 Տուրքեր 24450,0 24636.4 25781.1 25781.1 25781.1 25781.1 25781.1 

4 
Պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 
311790,9 428391.3 553277.4 471277.4 471277.4 471277.4 471277.4 

5 Այլ եկամուտներ 32652,8 64162.8 75434.2 75434.2 75434.2 75434.2 75434.2 

6 

Ոչ ֆինանսական 

ակտիվների 

իրացումից 

մուտքեր 

11000,0 11086.9 6000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Համայնքի 2016-2017թթ. բյուջեների ծախսերը և 2018-2022թթ. բյուջեների ծախսերի 

կանխատեսումը 

ա) ըստ գործառական դասակարգման 

 

Հ/

հ 

ԾԱԽՍԻ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

2016թ. 

հաստ. 

2017թ. 

Նախ. 

2018թ. 

Կանխ.. 

2019թ. 

Կանխ.. 

2020թ. 

Կանխ.. 

2021թ. 

Կանխ.. 

2022թ. 

Կանխ.. 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  

ԾԱԽՍԵՐ 
423665,7 571967,2 724363,7 640363,7 640363,7 640363,7 640363,7 

1 

Ընդհանուր բնույթի 

հանրային 

ծառայություններ 

97082,7 160324,8 115397,5 115397,5 115397,5 115397,5 115397,5 

2 Պաշտպանություն 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Հասարակական 

կարգ, 

անվտանգություն և 

դատական 

գործունեություն 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 
Տնտեսական 

հարաբերություններ 
8050,0 851,5 7670,3 7670,3 7670,3 7670,3 7670,3 

5 
Շրջակա միջավայրի 

պաշտպանություն 
72246,5 141167,8 282054,2 198054,2 198054,2 198054,2 198054,2 

6 

Բնակարանային 

շինարարություն և 

կոմունալ 

ծառայություն 

5873,0 9541,9 7528,6 7528,6 7528,6 7528,6 7528,6 

7 Առողջապահություն 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 
Հանգիստ, մշակույթ և 

կրոն 
47681,2 50495,9 46746,0 46746,0 46746,0 46746,0 46746,0 

9 Կրթություն 166892,3 203927,3 328903,7 328903,7 328903,7 328903,7 328903,7 

10 
Սոցիալական 

պաշտպանություն 
5200,0 7361,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 

11 

Հիմնական 

բաժիններին չդասվող 

պահուստային ֆոնդեր 

20640,0 0,0 29563,4 29563,4 29563,4 29563,4 29563,4 
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Բ) ըստ տնտեսագիտական դասակարգման 

Հ/

Հ 

ԾԱԽՍԻ  

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

2016թ. 

հաստ. 

2017թ. 

Նախ. 

2018թ. 

կանխ. 

2019թ. 

կանխ. 

2020թ. 

կանխ. 

2021թ. 

կանխ. 

2022թ. 

կանխ. 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

ԾԱԽՍԵՐ 
423665,7 532813,0 724363,7 640363,7 640363,7 640363,7 640363,7 

Ա ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 412665,7 521726,1 591267,4 507267,4 507267,4 507267,4 507267,4 

1 
Աշխատանքի 

վարձատրություն 
77573,0 121411.1 96957,5 96957,5 96957,5 96957,5 96957,5 

2 

Ծառայությունների և 

ապրանքների ձեռք 

բերում 

25799,7 47913.9 70832,3 70832,3 70832,3 70832,3 70832,3 

3 Տոկոսավճարներ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Սուբսիդիաներ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Դրամաշնորհներ 283018,0 338511.1 367814,4 283814,4 283814,4 283814,4 283814,4 

6 

Սոցիալական 

նպաստներ և 

կենսաթոշակներ 

4200,0 9331.0 23500,0 23500,0 23500,0 23500,0 23500,0 

7 Այլ ծախսեր 22075,0 2078.9 32163,2 32163,2 32163,2 32163,2 32163,2 

Բ 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ 

11000,0 61325 138096,3 138096,3 138096,3 138096,3 138096,3 

1 Հիմնական միջոցներ 11000,0 11086.9 138096,3 138096,3 138096,3 138096,3 138096,3 

2 Պաշարներ 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Բարձրարժեք 

ակտիվներ 

0 0 0 0 0 0 0 

4 
Չարտադրված 

ակտիվներ 

0 0 0 0 0 0 0 
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2.8. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ 

 

Ալավերդի համայնքի տնտեսության զարգացման հիմնական ճյուղերն են 

արդյունաբերությունը, տուրիզմը, գյուղատնտեսությունը, նաև՝ փոքր և միջին 

ձեռնարկատիրությունը: Համայնքապետարանի  բյուջեի և մասնավոր ներդրումների  

միջոցով վերոնշյալ ոլորտների զարգացմանն ուղղված քայլեր են իրականացվում: Սակայն 

կան մի շարք գործոններ, որոնք  խոչընդոտում են համայնքի սոցիալ-տնտեսական 

համաչափ զարգացմանը. 

 

Տուրիզմ 

Ալավերդին ունի տուրիզմի կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ հիմնական 

նախադրյալներ՝ պատմամշակութային հարուստ ժառանգություն, պտղատու և դեկորատիվ 

ծառատեսակներով, հատապտուղներով, բժշկության մեջ օգտագործվող դեղաբույսերով 

հարուստ անտառներ,  բնակլիմայական բարենպաստ պայմաններ և  աշխարհագրական  

դիրք, ռեստորաններ, հյուրանոցներ ու հյուրատներ: Սակայն համայնքում հին 

տեխնոլոգիաներով աշխատող պղնձաձուլական գործարանի առկայությունը 

զբոսաշրջության զարգացման ամենամեծ խոչընդոտն է: Ներկայում գործարանի 

ղեկավարության կողմից քայլեր են ձեռնարկվում՝ վնասակարար արտանետումների քանակը 

նվազեցնելու և արտադրության մեջ նոր տեխնոլոգիաներ կիրառելու ուղղությամբ: 

Տուրիզմի զարգացմանը խոչընդոտող գործոններից է նաև համայնքի ճանապարհների 

(հատկապես համայնքի վարչական տարածքում գտնվող գյուղական թաղամասերի  

(Սանահին, Ակներ, Մադան), գյուղերի (Աքորի, Հաղպատ, Ջիլիզա, Ծաղկաշատ, 

Կաճաճկուտ) և նրանց կապող ճանապարհների)  անբարեկարգ վիճակը: 

Համայնքապետարանի բյուջեի միջոցներով հնարավոր չէ ներհամայնքային ճանապարհների 

կապիտալ վերանորոգում իրականացնել: 

Համայնքում զարգացման թույլ մակարդակ ունի սպասարկման ոլորտը, ինչը 

հերթական խոչընդոտն է՝ տարածաշրջան եկած զբոսաշրջիկին տեղում պահելու և դրա 

արդյունքում  առաջացած ֆինանսական հոսքերը համայնքի զարգացմանն ուղղելու համար: 

 

Գյուղատնտեսություն 

Դեռևս 1960-ականներին համայնքին հարակից 3 գյուղեր՝ Ակները, Սանահինը և 

Մադանը, համայնքների խոշորացման արդյունքում վարչականորեն մտել են Ալավերդու 

տարածքի մեջ:  2017թ-ին համայնքին են միացել ևս 5 գյուղական համայնքներ՝ Աքորին, 

Հաղպատը, Կաճաճկուտը, Ջիլիզան և Ծաղկաշատը:  Ալավերդի համայնքի գյուղական 

թաղամասերի բնակիչները հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ (ամռան 

ամիսներին նաև հատապտուղների, մրգերի հավաքչությամբ) և անասնապահությամբ: 

Գյուղատնտեսությունը համայնքում զարգացնելու նպատակով քայլեր են կատարվում, 

սակայն կատարվող աշխատանքների արդյունավետության համար խոչընդոտ կարող են 

լինել միջհամայնքային և ներհամայնքային անբարեկարգ ճանապարհները ու ոռոգման 

համակարգի անբարեկարգ վիճակը կամ դրանց իսպառ բացակայությունը:  

Մասնավորապես. 

Կաճաճկուտ գյուղում բացակայում է ոռոգման համակարգ, քանի որ գյուղի բնակելի 

տարածքը սողանքավտանգ է և ոռոգումը արգելվում է, 
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2003թ Աքորի գյուղում կառուցվել է «Չափրելաձոր-Աքորի» ոռոգման ջրատար: 2017 

թվականին այն մասամբ նորոգվել է, սակայն հիմնանորոգման կարիք ունի, 

Հաղպատ գյուղի ոռոգման համակարգը հնարավորություն է տալիս ոռոգել միայն 

տնամերձերը, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը չեն ոռոգվում, 

Ծաղկաշատ և Ջիլիզա գյուղերում բացակայում են ոռոգման համակարգերը:  

Վերջինս խոչընդոտող գործոն է նաև մեծ և փոքր  ջերմոցային տնտեսություններ 

ստեղծելու համար: Ալավերդու գյուղական թաղամասերում և գյուղերում գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի մեծ մասը անմշակ է մնում՝ ոչ միայն ոռոգման համակարգի 

բացակայության, այլև համապատասխան ներդրումների բացակայության պատճառով: 

 

Արտադրություն 

Ալավերդիում գործում ու զարգանում է ծանր արդյունաբերությունը: Այստեղ  

հնարավոր է զարգացնել նաև փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը՝ խթանելով 

արտադրության ոլորտի զարգացումը: Համայնքում ներկայում գործում են հացի, գարեջրի, 

ինչպես նաև քարի և փայտի վերամշակման  արտադրամասեր: Ֆինանսական 

համապատասխան ներդրումների առկայության դեպքում հնարավոր կլինի զարգացնել կարի 

արտադրության և կաթի ու պտղի վերամշակման ոլորտը՝ այն դեպքում, երբ համայնքն ունի 

դրա համար կարևոր բոլոր նախադրյալները:  

 

2.9. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների 

վերլուծություն  

 

Համայնքի ուժեղ կողմերը 

 

1. Բարձր մտավոր ներուժի առկայություն 

2. Պատմամշակութային հարուստ ժառանգություն 

3. Մարզամշակութային հարուստ ավանդույթներ 

4. Արդյունաբերական ենթակառուցվածքների և արտադրության կազմակերպման 

պատմական փորձ և ավանդույթներ 

5. Կենցաղային թափոնների աղբավայրերի առկայություն և այն տեսակավորելու, 

վերամշակելու հեռանկար 

 

 

Համայնքի հիմնական թույլ կողմեր  

 

1. Ներհամայնքային ճանապարհների խիստ անբարեկարգ վիճակ 

2. Գյուղական թաղամասերում ջրամատակարարման և այլ խնդիրների առկայություն 

3. Գյուղտեխնիկայի սակավություն 

4. Աշխատուժի շուկայում առաջարկվող աշխատատեղերի և աշխատանք փնտրողների 

մասնագիտական որակավորման դիսբալանս 

5. Կանանց գործազրկության բարձր մակարդակ 

6. Բավարար ռեսուրսներ  և նրանց համապատասխան ֆինանասական միջոցների 

բացակայություն 
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7. Մասնավոր ձեռնարկության անբավարար ակտիվություն և փոխհամագործակցություն  

համայնքային հիմնախնդիրների լուծման գործում 

8. Գործազրկության և աղքատության առկայություն 

 

 

Համայնքի հիմնական սպառնալիքներ 

 

1. Բնապահպանական խնդիրներ, արտադրական արտանետումների ուտիլիզացիայի 

բացակայություն  

2. Հիվանդությունների դինամիկ աճ   

3. Դեմոգրաֆիկ անբավարար իրավիճակ և արտագաղթ 

4. Սպասարկող կազմակերպությունների գույքային և տեխնիկական թույլ բազա, 

ինչպես նաև բարոյապես և ֆիզիկապես մաշված հիմնական ֆոնդեր  

5. Տիմ-մասնավոր հատված թույլ փոխգործակցություն  

6. Հեղեղատարների անբարեկարգ վիճակ կամ դրանց իսպառ բացակայություն 

7. Համայնքի ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգի (կոյուղու) անբարեկարգ 

վիճակ, իսկ գյուղական բնակավայրերում դրանց իսպառ բացակայություն 

8. Աշխարհագրական դիրքը (լեռնային տարածքին բնորոշ քարաթափման վտանգ) 

9. Սողանքի վտանգ (Կաճաճկուտ գյուղի բնակելի տարածքը ամբողջությամբ 

գտնվում է սողանքային լեզվակների վրա) 

10. Բնակֆոնդի, կոմունիկացիաների մաշվածության բարձր աստիճան 

 

Համայնքի հնարավորությունները  

 

1. Ներդրումային գրավչության ոլորտներ  

2. Քույր քաղաքների առկայություն 

3. Զբոսաշրջային գրասենյակի առկայություն 

4. Բարենպաստ բնակլիմայական պայմաններ  

5. Նպաստավոր աշխարագրական դիրք 

6. Բնական պաշարներով հարուստ ընդերք 

7. Բազմաճյուղ և դիվերֆիկացված տնտեսություն կազմակերպելու իրատեսական 

հեռանկար  

8. Զբոսաշրջության զարգացում համար անհրաժեշտ նախադրյալներ 

8.1. Բնակլիմայական բարենպաստ պայմաններ 

8.2. Պատմամշակութային հարուստ ժառանգություն (Ալավերդու համայնքում 

են գտնվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում 

ընդգրկված հայաստանյան պատմական  հուշարձաններից երեքը՝ 

Սանահինի, Հաղպատի վանական համալիրները, Սանահինի 

պատմական քարե կամուրջը  (12-րդ դար)) 

8.3. Զբոսաշրջիկների համար հետաքրքրություն ներկայացնող այցելության 

վայրեր  

8.4. Համայնքում իրականացվող միջոցառումներ («Թատերական Լոռի» 

փառատոն) 

8.5. Ռեստորանների, հյուրանոցների և հյուրատների առկայություն 

(«Աթոռիկ», «Սառնաղբյուր», «Դեբեդ», «Դրախտ անկյուն», «Պեգաս» և 
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այլ ռեստորաններ,  «Գայանե», «Քեֆիլյան», «Հաղպատ» և այլ 

հյուրանոցներ, «Իրիս» և այլ հյուրատներ) 

9. Աշխարհագրական տեղանք (Ալավերդի համայնքը տնտեսաաշխարհագրական 

բարենպաստ դիրք ունի: Մարզկենտրոն Վանաձորից  հեռավորությունը 44 կմ 

է, Երևանից` մոտ 167 կմ, Ռուսաստանի Դաշնության սահմանից մոտ 300 կմ, 

Սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը ինչը կարևոր առավելություն 

է՝ ցանկացած արտադրանք հարևան հանրապետություն արտահանելու համար: 

Համայնքի միջով է անցնում Հանրապետության երկաթուղային 

հաղորդակցության գլխավոր երակը՝ Թբիլիսի-Երևան երկաթգիծը, 

Հանրապետության արտահանման և ներկրման ավտոտրանսպորտային 

գլխավոր՝ Թբիլիսի-Ալավերդի-Երևան մայրուղին) 

 

 

3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում 

 

3.1 Համայնքի զարգացման տեսլական 

 

Ալավերդին մաքուր և հարուստ համայնք է, որտեղ մարդիկ ունեն հավասար 

հնարավորություններ, քաղաքացիները չեն ցանկանում լքել իրենց համայնքը, որովհետև 

ունեն աշխատանք, կայուն սոցիալական պայմաններ: Կա պատասխանատու, ազատամիտ, 

օրինապաշտ և պահանջատեր հասարակություն, ազատ տնտեսական գոտի, արդիական և 

բաց կրթական միջավայր, աշխույժ մարզամշակութային կյանք և ցանկալի անկյուն է 

զբոսաշրջիկների համար:  

 

Համայնքի զարգացման հիմնական ուղղություններ 

 Համայնքի համաչափ զարգացում  

 Զբոսաշրջության և հարակից բիզնեսների զարգացում 

 Գյուղատնտեսության զարգացում 

 Էկոլոգիապես անվտանգ արդյունաբերության զարգացում 

 Մշակութային և մարզայի ավանդույթների վերականգնում  

 Համայնքի էկոլոգիական և շրջակա միջավայրի բարելավում 

 Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացում 

 Տեղական ինքանկառավարման ոլորտում քաղաքացիական մասնակցության 

ակտիվացում 
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3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ 

 

Տնտեսության ազատականությունը, ալավերդցիների կենսամակարդակի աճին ուղղված  

համայնքապետարանի՝ որպես կառավարման օղակի գործողությունները առավելագույն 

կերպով ապահովելու մտահոգությամբ է պայմանավորված ներկայացված առաջիկա 5 

տարիների ծրագիրը, որն իր մեջ ներառւմ է առկա ֆինանսական ռեսուրսներով 

պայմանավորված գործողությունների շղթա՝ ուղղված համայնքի երկարաժամկետ 

նպատակների իրականացմանը: 

Ներկայացված հնգամյա ծրագիրը կառուցված է հետևյալ մոտեցումների հիման վրա: 

1. Զարգացման գերակա ուղղությունների սահմանում 

2. Ծրագրերի ապահովում ըստ առանձին ուղղությունների 

3. Ծրագրերի կատարման համար անհրաժեշտ միջոցների ապահովում 

4. Սահամանափակ ֆինանսական միջոցների պայմաններում գործողությունների 

իրատեսական պլանի մշակում 

5. Միջոցների առավել արդյունավետ օգտագործում 

Համայնքում արդյունաբերության, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության ոլորտներում 

իրականացվելիք ծրագրերը ուղղված են համայնքի բարեկարգմանը, բնակֆոնդի 

պահպանությանը, բնակիչների բարեկեցությանը, համայնքը բնակիչների և տուրիստների 

համար գրավիչ դարձնելուն:  

Համայնքի զարգացման նպատակով իրականացվում են հանրապետական, 

մարզային, մասնավոր և միջազգային ներդրումների միջոցով իրականացվող ծրագրեր: Այդ 

նպատակին են ուղղված նաև համայնքի բյուջեով իրականացվող ստորև ներկայացված 

ծրագրեր: 
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Ոլորտ 1 

Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպում 

 

Ալավերդի համայնքի քաղպաշտպանության աշխատանքները կոորդինացնում և 

ղեկավարում է մշտապես գործող «Ալավերդի համայնքի արտակարգ իրավիճակների 

հանձնաժողովը» (այսուհետ ԱԻՀ): ԱԻՀ-ը ապահովում է Ալավերդի համայնքի բնակչության 

և օբյեկտների պաշտպանության համակարգի կայունությունը, կառավարման կառուցվածքի 

կատարելագործումը, խոշոր վթարների և արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման ու 

հետևանքների վերացմանն ուղղված ուժերի և միջոցների պատրաստակամությանը, ինչպես 

նաև գնահատում է այդ հետևանքների պատճառած վնասի չափը: 

Այս ոլորտում գերակա խնդիրներից են  հեղեղատարների մաքրման, 

հեղեղատարների, հենապատերի, աստիճանների ամրացան և վերականգնման  

անհրաժեշտությունը: 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  

Ալավերդի համայնքի հեղեղատարների վերանորոգում  

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Քանդված և վնասված հեղեղատարներ 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնակիչների 

անվտանգություն 

Ցուցանիշներ 

Համայնքի 

բնակչություն 

/մարդ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18156 18156 18156 18156 18156 18156 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Վերանորոգված հեղեղատար 

Ցուցանիշներ 

Վերանորոգվ

ող 

հատվածներ

ը  /մ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 97,5 150 0 0 0 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1. Հեղեղատարների առավել վնասված հատվածի առանձնացում 

1.2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում 

1.3.Ֆինանսական միջոցների պլանավորում 

1.4. Նախապատրաստական աշխատանքներ 

1.5.Հեղեղատարի վերանորոգման աշխատանքներ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 1,65 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Անբարեկարգ վիճակում գտնվող հեղեղատարները համայնքում շատ 

են: Համայնքի որոշ հատվածներում առաջնային է նաև նոր 

հեղեղատարների կառուցման խնդիրը: Համայնքապետարանի 

բյուջեով հնարավոր չէ ամբողջությամբ լուծել այս խնդիրները: Դոնոր 

կազմակերպությունների ֆինանսավորման կամ պետական 

աջակցության դեպքում առաջիկա 5 տարիներին կլուծվի այս խնդրի մի 

մասը: 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Հատկապես գարնան և աշնան ամիսներին տեղացող անձրևների 

ժամանակ հեղեղատարների առաջացման ռիսկ 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2018-2019թթ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

1.1.Առավել անբարեկարգ վիճակում գտնվող հեղեղատարի 

առանձնացում 

1.2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում 

1.3.Ֆինանսական միջոցների պլանավորում 

1.4. Նախապատրաստական աշխատանքներ 

1.5.Հեղեղատարի վերանորոգման աշխատանքներ 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  

Ալավերդի համայնքի հեղեղատարների մաքրում  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված 

ծրագիրը 

Խցանված հեղեղատարներ 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնակիչների 

անվտանգություն 

Ցուցանիշներ 

Համայնքի 

բնակչություն 

/մարդ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18156 18156 18156 18156 18156 18156 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Հեղեղատաների մաքրում կենցաղային աղբից, շինարարական աղբից և 

բերվածքներից 

Ցուցանիշներ 

Մաքրվող 

հատվածները  

/մ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1587 1587 1587 1587 1587 1587 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1. Հեղեղատարների առավել աղտոտված առանձին հատվածների 

առանձնացում 

1.2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում 

1.3.Ֆինանսական միջոցների պլանավորում 

1.4. Նախապատրաստական աշխատանքներ 

1.5. Հեղեղատարների մաքրում՝ ընտրված հատվածների կենցաղային 

աղբից, շինարարական և այլ բերվածքային աղբակույտերից մաքրման 

աշխատանքներ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 13,6 մլն դրամ 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

- 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Հատկապես գարնան և աշնան ամիսներին տեղացող անձրևների 

ժամանակ հեղեղատարների անբարեկարգ վիճակը  

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2018-2022թթ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

1. Աղբի և բերվածքների մշակում և տեղափոխում պատգարակով՝  40մ 

հեռավորության վրա 

2. Հեղեղատարում  աճած ծառերի կտրում 

3. Կտրված ճյուղերի հավաքում  

4. Տեղափոխում ուղղահայաց մինչև 3մ 

5. Ջրաթունելի մաքրում բերվածքներից և տեղափոխում միջինը 50մ 

հեռավորության վրա 

6. Աղբի և հողի բարձում, տեղափոխում 

 



42 
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Ալավերդի համայնքի  աստիճանների և աստիճանահարթակների վերականգնում 

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Կիսաքանդ ու վթարային աստիճանների և աստիճանահարթակների 

առկայություն 

 

 

Ծրագրի 

անմիջական 

նպատակ 

Հետիոտնի  անվտանգության ապահովում 

Ցուցանիշներ 

Համայնքի 

բնակիչներ 

/մարդ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18156 18156 18156 18156 18156 18156 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Բարեկարգ միջավայրի ստեղծում 

Ցուցանիշներ 

Բարեկարգված 

միջավայրի 

տարածքը /քմ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 56 30 30 30 30 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

Աստիճանների և աստիճանահարթակի մաշվածության գնահատում 

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում 

Համապատասխան ֆինանսական միջոցների պլանավորում 

Նախապատրաստական աշխատանքներ 

Աստիճանների և աստիճանահարթակի վերանորոգման 

աշխատանքներ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 15 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Աստիճանները ու աստիճանահարթակները գտնվում են վթարային 

վիճակում: Համայնքապետարանի բյուջեով հնարավոր չէ կատարել 

կապիտալ նորգում և անվտանգության լիարժեք ապահովում: 

Այս խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ են նաև համապատասխան 

կառույցների ներդրումները: 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Աստիճանների և աստիճանահարթակի մաշվածությունը խոչընդոտում 

է հետիոտնի անցուդարձը 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2018-2022թթ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

1.Քանդման աշխատանքներ 

2.Հիմքերի բետոնացում, եզրերի ուղղում  

3.Բազալտե աստիճանների տեղադրում 

4.Մետաղական կարկասի վերանորոգում 

 



Ալավերդու համայնքապետարան 

43 
 

Ոլորտ 2 

Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

 

Ալավերդի համայնքում 70-ական թվականներին կառուցվել են բարձրահարկ 

բազմաբնակարանային շենքեր, որոնց տանիքները տարիներ շարունակ չեն վերանորոգվել, 

և դրանց ներկայիս անմխիթար վիճակը դարձել է համայնքի առաջնահերթ լուծում 

պահանջող խնդիրը: Համայնքի բազմաբնակարանային շենքերի ֆոնդն ընդգրկում է  

304,358 հազ. քմ:  

Համայնքի բնակարանային տնտեսության սպասարկումը (տանիքների վերականգնում, 

ծխնելույզների մաքրում, ջրագխերի վերանորոգում և այլն) իրականացվում է թիվ 1 և 2 ԲՇՏ-

ների կողմից: 

Այս ոլորտում գերակա խնդիրներն են. 

 Տեխնիկական հագեցվածության ոչ բավարար մակարդակ 

 Կանաչապատ տարածքների, պուրակների, մարզահրապարակների անբավարար 

քանակ կամ դրանց իսպառ բացակայություն 

 Ոչ արդիական լուսավորության համակարգ 

 Վերանորոգման ենթակա ոռոգման ջրագծեր կամ դրանց բացակայություն 

 Կոյուղագծերի խիստ անբարեկարգ վիճակ, համայնքի որոշ բնակավայրերում դրանց 

բացակայություն  

 Բազմաբնակարանային շենքերի մուտքերի, աստիճանների և տանիքների 

անբարեկարգ վիճակ  

 Անսարք վերելակները 

 Համայնքում չկան գործող հանրային զուգարաններ 
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Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում  

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Ալավերդի համայնքի բնակարանային ֆոնդի պահպանում 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Վերականգնել վնասված և  մաշված տանիքները 

 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

3 0 0 1 2 0 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

1. Բազմաբնակարանային շենքերի բնակիչների բնակարանային 

պայմանների բարելավում 

Ցուցանիշներ 

Բնակարանների 

քանակ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

135 0 0 45 99 0 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում 

1.2.Ֆինանսական միջոցների պլանավորում 

1.3.Նախապատրաստական աշխատանքներ 

1.4.Շինարարական աշխատանքների մեկնարկ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 33 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Նշված ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել Ալավերդու 

համայնքապետարանի բյուջեով: Այլ ներդրումներ լինելու պարագայում 

նախատեսվում է մեծացնել ծրագրի ծավալները: 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Տանիքների ազբոթիթեղը փոխարինվում է մետաղական թիթեղով, որի 

դիմացկունության ցուցանիշը խիստ համեմատական է Ալավերդի 

համայնքի էկոլոգիական վիճակին /պղնձաձուլական գործարանի 

արտանետումներից մետաղական թիթեղները ժամանակից շուտ 

կոռոզիայի են ենթարկվում/ 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2020-2021թթ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում 

2.Քանդման աշխատանքներ 

3.Փայտյա կավարամածի փոխում 

4.Թիթեղյա տանիքի տեղադրում 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  

Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատում  

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Ալավերդի համայնքի բնակարանային ֆոնդի պահպանում 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Կոռոզիայից մաքրվել և ներկապատվել են համայնքի շենքի 

տանիքները 

Ցուցանիշներ 

Ներկապատված 

շենքերի քանակ 

/հատ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 11 3 2 2 0 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Բազմաբնակարանային շենքերի բնակիչների բնակարանային 

պայմանների բարելավում 

Ցուցանիշներ 

Բնակարանների 

քանակ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 330 90 60 60 0 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում 

1.2.Ֆինանսական միջոցների պլանավորում 

1.3.Նախապատրաստական աշխատանքներ 

1.4.Ներկապատման աշխատանքների մեկնարկ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 16,36 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Նշված ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել Ալավերդու 

համայնքապետարանի բյուջեով: Այլ ներդրումներ լինելու պարագայում 

նախատեսվում է մեծացնել ծրագրի ծավալները:  

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Պղնձաձուլական գործարանի արտանետումներից մետաղական 

թիթեղները ժամանակից շուտ կոռոզիայի են ենթարկվում, հին 

վերանորոգված տանքիքները կներկվեն հակակոռոզիոն ներկով, իսկ 

դրան զուգահեռ իրականացվող տանիքների նորոգումը կիրականացվի 

համապատասխան դիմացկունություն ունեցող թիթեղներով 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2018-2021թթ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում 

2.Մաքրման աշխատանքներ 

3.Թիթեղյա տանիքի ներկապատում 
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ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

Ոռոգման ջրագծերի վերանորոգում 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Ոռոգման ջրագծերի անբարեկարգ վիճակ 

 

Ծրագրի 

անմիջական 

նպատակ 

Համայնքի բնակիչներին հնարավորություն ընձեռնել մշակելու 

հողերը  

Ցուցանիշներ 

Համայնքի 

գյուղական 

բնակավայրերի 

բնակիչներ 

/մարդ/ 

Ելակետա

յին 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

 

4293 4293 4293 4293 4293 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Վերանորոգված ոռոգման ջրագծեր 

Ցուցանիշներ 

Ոռոգման 

ջրագծի 

երկարություն 

/կմ/ 

Ելակետա

յին 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2 0 1 2 2 1 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1.Վնասված ջրագծերի տեղանքի և երկարության հաշվառում 

1.2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  

1.3.Համապատասխան ֆինանասական միջոցների պլանավորում 

1.4.Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 

1.5.Ոռոգման ջրագծի վերանորոգման աշխատանքներ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 8 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Այլ ֆինանսական միջոցների ներգրավման դեպքում 

կվերանորոգվեն նախատեսվածից ավելի ոռոգման ջրագծեր 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Ոռոգման ջրագծերի անբարեկարգ վիճակը  հնարավորություն չի 

ընձեռնում գյուղացիներին մշակելու գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերը, ինչպես նաև հիմնել մեծ և փոքր  

ջերմոցային տնտեսություններ  

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները 

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 
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Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ 

2019-2022թթ. 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Վնասված ջրագծերի տեղանքի և երկարության հաշվառում 

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  

Համապատասխան ֆինանասական միջոցների պլանավորում 

Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 

Ոռոգման ջրագծի վերանորոգման աշխատանքներ 

Ոռոգվող հողերի մշակում 
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ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

Ալավերդի համայնքում պուրակների կառուցում և կահավորում 

 

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Համայնքում պուրակների բացակայություն  

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Բնակիչների համար հանգստի գոտիների ստեղծում 

Ցուցանիշներ 

Համայնքի 

բնակիչներ 

/մարդ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18156 18156 18156 18156 18156 18156 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Համայնքի բնակիչների զբոսանքի և հանգստի կազմակերպման 

համար նախատեսված վայրերի ստեղծում 

Ցուցանիշներ 

Կառուցված 

պուրակների 

քանակ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 2 0 0 0 0 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում 

Համապատասխան ֆինանսական միջոցների պլանավորում 

Նախապատրաստական աշխատանքներ 

Պուրակների կառուցում 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 22,62 մլն դրւամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Համայնքի թաղամասերը և գյուղական բնակավայրերը 

միմյանցից բավականին հեռու են գտնվում և համայնքի ոչ բոլոր 

բնակիչներն կարող են օգտվել կառոցվող պուրակներից: Այդ 

պատճառով այլ ֆինանսական միջոցների ներգրավման դեպքում 

համայնքի այլ տարածքներում նույնպես կկառուցվեն պուրակներ 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Կառուցված պուրակների պահպանությունը 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները 

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ 

2018թ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

1. Համապատասխան հատվածների ընտրություն 

2. Նախագծա-նախահաշվային  փաստաթղթերի պատրաստում 

3. Նախապատրաստական աշխատանքներ 

4. Պուրակների կառուցում 
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ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

Ալավերդի համայնքում գերեզմանատների տարածքների ցանկապատման 

աշխատանքներ 

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Գերեզմանատների տարածքի ցանկապատի բացակայություն 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Գերեզմանատան տարածքի պահպանություն 

Ցուցանիշներ 

 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

      

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Ցանկապատել Աքորու և Սանահինի  գերեզմանատան տարածքը 

Ցուցանիշներ 

Ցանկապատված 

գերեզմանատուն 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 1 0 0 0 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում 

Համապատասխան ֆինանսական միջոցների պլանավորում 

Նախապատրաստական աշխատանքներ 

Ցանկապատի կառուցում 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 2,5 մլն դրւամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

- 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Ցանկապատի բացակայության պատճառով գյուղի անասունները 

անարգել մտնում են գերեզմանատան տարածք  

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները 

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ 

2018-2019թթ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում 

Համապատասխան ֆինանսական միջոցների պլանավորում 

Նախապատրաստական աշխատանքներ 

Ցանկապատի կառուցում 
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Համայնքի փողոցային լուսատուների և լուսասյուների նորոգում ու արդիականացում  

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Փողոցային լուսատուների ցածր լուսատվություն և մեծ ծախս 

Համայնքում չլուսավորված թաղամասերի և փողոցների առկայություն 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Փողոցային լուսատուների արդիականացման արդյունքում տնտեսել 

գումարներ և այդ գումարները ուղղել նոր լուսատուների ձեռքբերանը 

Ցուցանիշներ 

Տնտեսվող 

գումարներ 

/դրամ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2017 2022 

240 600 300 300 240 210 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Հին լուսատուների փոխարինումը նորերով 

 

Ցուցանիշներ 

Լուսատուների 

քանակ /հատ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2017 2022 

40 100 50 50 40 35 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1. Առավել ցածր լուսատվություն և մեծ ծախսատարություն ունեցող 

լուսատուների և վնասված լուսասյուների հաշվառում 

1.2.Չլուսավորվող փողոցների հաշվառում 

1.3.Արդի լուսատուների և լուսասյուների ձեռքբերման համար 

համայնքի բյուջեից գումարի հատկացում 

1.4.Էներգախնայող լուսատուների ձեռքբերում 

1.5.Հին լուսատուների  փոխարինում նորերով 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 28,87 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

- 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Ներկայում օգտագործվող լուսատուների օգտագործման արդյունքում 

էներգիայի մեծ ծախսը և CO2 գազերի արտանետումները 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2018-2022թթ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

1.1. Համապատասխան ֆինանսական միջոցների նախատեսում 

1.2.Արդի լուսատուների ձեռքբերում 

1.3.Հին լուսատուների և խիստ վնասված լուսասյուների փոխարինում 

նորերով, վնասված լուսասյուների նորոգում 

1.4. Արդի լուսատուների կիրառման արդյունքում տնտեսված 

գումարների ներդնում՝ նոր լուսատուների ձեռքբերման գործում 
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Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ կայանների կառուցում  

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Այլընտրանքային էներգիայի բացակայություն 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցում 

Ցուցանիշներ 

Տնտեսվող 

գումարներ 

/հազար. 

դրամ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2017 2022 

0 2500 2500 2500 2500 2500 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Բնակիչների առողջության պահպանում՝ CO2 գազի արտանետումների 

նվազեցման միջոցով 

Ցուցանիշներ 

Համայնքի 

բնակիչներ 

/մարդ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2017 2022 

18156 18156 18156 18156 18156 18156 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1. Կայանի կառուցման համար անհրաժեշտ համապատասխան 

տարածքի ընտրություն 

1.2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում  

1.3. Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների նախատեսում 

1.4.Ֆոտովոլտայիկ կայանի կառուցում 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 16,92 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Այլ ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում կկառուցվեն 

փոքր հզորության ֆոտովոլտայիկ կայաններ՝ համայնքի ՀՈԱԿ-ների 

էլեկտրաէներգիայի ծախսերը նվազեցնելու համար 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

CO2 գազերի արտանետումները 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2018թ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Կայանի կառուցման համար անհրաժեշտ համապատասխան 

տարածքի ընտրություն 

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում  

Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների նախատեսում 

Ֆոտովոլտայիկ կայանի կառուցում 

Կայանի արտադրած էլեկտաէներգիայի օգտագործման արդյունքում 

տնտեսված ֆինանսական միջոցներով համայնքում այլ ծրագրերի 

իրականացում 
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Ալավերդի համայնքում հանրային զուգարանի կառուցում 

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Համայնքում հանրային զուգարանների բացակայություն 

 

Ծրագրի 

անմիջական 

նպատակ 

Համայնքի բնակիչների և զբոսաշրջիկների համար համայնքում 

հարմարավետության ապահովում 

Ցուցանիշներ 

Բնակչություն 

/մարդ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18156 - - 18156 18156 18156 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Համայնքում հանրային զուգարանի առայություն 

Ցուցանիշներ 

Հանրային 

զուգարանների 

քանակ /հատ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 1 1 0 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1.Համապատասխան տեղանքի ընտրություն 

1.2.Համապատասխան ֆինանսական միջոցների նախատեսում 

1.3.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում 

1.4.Կառուցապատման աշխատանքներ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 25,95 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Ալավերդու նախկին քաղաքային զուգարանի շինությունը այժմ 

մասնավոր սեփականություն է: Հաշվի առնելով ունեցած փորձը՝ 

հնարավոր է շինության սեփականատիրոջ ներդրումներով 

իրականացնել պահանջվող շին աշխատանքները: 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Հանրային զուգարանի բացակայությունը լուրջ խնդիր է բնակիչների 

համար, ինչպես նաև խոչընդոտ՝ տուրիզմի զարգացման համար: 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2020-2021թթ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

1.Գրունտի քանդում, հեռացում 

2.Պատի կառուցում 

3.Սվաղի կատարում 

4.Պատերի և հատակի սալիկապատում 

5.Կախովի առաստաղ 

6.Տանիքի կառուցում  

7.Դռների տեղադրում 

8.Նստակոնքերի, ասիական թասերի, լվացարանների, հայելիների, չորացնող 

սարքի տեղադրում 

9.Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 

10.Էլ. մատակարարում 

11.Օդափոխության համակարգ 
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Ալավերդի համայնքում վերելկների վերանորոգում 

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Բազմաբնակարան շենքերում վերելակների անսարքություն  

 

Ծրագրի 

անմիջական 

նպատակ 

Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների սպասարկում և 

անվտանգություն 

Ցուցանիշներ 

Բնակչություն 

/մարդ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 - - - 81 81 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Վերանորոգված վերելակներ 

Ցուցանիշներ 

Վերանորոգված 

վերելակներ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 0 1 1 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1.Վերանորոգման ենթակա վերելակների ընտրություն 

1.2.Համապատասխան ֆինանսական միջոցների նախատեսում 

1.3.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում 

1.4.Նախապատրաստական աշխատանքներ 

1.5.Վերանորոգման աշխատանքներ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 10,23 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

- 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Վերելակների անսարք վիճակը հնարավորություն չի ընձեռնում 

ապահովելու բազմաբնակարն շենքերի բնակիչների սպասարկումը և 

անվտանգությունը 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2020-2021թթ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

1.1.Վերանորոգման ենթակա վերելակների ընտրություն 

1.2.Համապատասխան ֆինանսական միջոցների նախատեսում 

1.3.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում 

1.4.Նախապատրաստական աշխատանքներ 

1.5.Վերանորոգման աշխատանքներ 
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Ոլորտ 3 

Առևտուր և ծառայություններ 

 

 Ալավերդի համայնքի տարածքում չկա միասնական շուկա և առևտուրը 

իրականացվում է համայնքի առևտրի համար չնախատեսված տարբեր հատվածներում: 

Համայնքի կենտրոնական հատվածները`  բանուկ մայթերն ու փողոցները, կանաչապատ 

տարածքները զբաղեցված են բացօթյա առևտրի վաճառասեղաններով, որոնք ոչ միայն 

խոչընդոտում են երթևեկությունն ու հետիոտնի անվտանգ անցուդարձը, այլև ստեղծում են 

հակասանիտարական վիճակ: Երթևեկող մեքենաներից արտանետվող գազն ու փոշին 

աղտոտում են բացօթյա վաճառվող մթերքը: Իրավիճակը շտկելու, բացօթյա առևտուրը և 

բնակիչների  սպասարկումն ավելի քաղաքակիրթ և  հարմարավետ դարձնելու նպատակով 

նախատեսվում է կառուցել քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան և 

սանիտարահիգենիկ պահանջները բավարարող շուկա: 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  

Ալավերդի համայնքի տարածքում շուկայի կառուցում 

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Ոչ համապատասխան վայրերում առևտրի իրականացում 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Առևտուրը և բնակիչների  սպասարկումն ավելի քաղաքակիրթ և  

հարմարավետ դարձնել 

Ցուցանիշներ 

Համայնքի 

բնակիչներ 

/մարդ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18156 18156 18156 18156 18156 18156 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան և 

սանիտարահիգենիկ պահանջները բավարարող շուկայի առկայություն 

Ցուցանիշներ 

Կառուցված շուկա 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 0 0 0 0 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1.Շուկայի կառուցման համար համապատասխան տարածքի 

ընտրություն  

1.2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  

1.3.Համապատասխան ֆինանասական միջոցների պլանավորում 

1.4.Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 

1.5.Շուկայի կառուցման աշխատանքներ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 10,00 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Նախատեսվում է շուկան կառուցել համայնքի ներքևի հատվածում: 

Անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների առկայության դեպքում շուկա 

կկառուցվի նաև համայնքի վերևի հատվածում 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Համայնքի առևտրի համար չնախատեսված հատվածներում առևտրով 

զբաղվողների գործունեության տեղափոխումը կառուցված շուկա   

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2018թ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Շուկայի կառուցման համար համապատասխան տարածքի ընտրություն  

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  

Համապատասխան ֆինանասական միջոցների պլանավորում 

Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 

Շուկայի կառուցում 

Չնախատեսված վայրերում առևտրով զբաղվողների գործունեության 

տեղափոխում նոր կառուցված շուկա 
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Ոլորտ 4 

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

 

 Ալավերդի համայնքում գործում է 1 ընբշամարտի դպրոց և 1 մարզադպրոց, որտեղ 

անցկացվում են ըմբշամարտի, ազգային կոխի, ֆուտբոլի, բասկետբոլի, հանդբոլի՝ 

աղջիկների և տղաների խմբակային պարապունքներ, պարբերաբար անցկացվում են 

համայնքային, մարզային և հանրապետական մրցաշարեր: Այս կառույցներին զուգահեռ 

կարևոր է նաև համայնքի տարածքում մարզահրապարակների և խաղահրապարակների 

կառուցումը: Սա հնարավորություն կտա  համայնքի բնակչության մեջ սերմանել առողջ 

ապրելակերպի գաղափարը, ինչպես նաև ֆիզիկական դաստիարակության և uպորտով 

զբաղվելը մատչելի դարձնել տարբեր տարիքային և uոցիալական խմբերի անձանց համար: 

 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  

Ալավերդի համայնքի տարածքում մարզահրապարակների կառուցում 

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է միտված 

ծրագիրը 

Ֆիզիկական դաստիարակության և uպորտով զբաղվելու 

անմատչելիություն 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Բնակչության մոտ առողջ կենսակերպի գաղափարի 

արմատավորում, կյանքի առողջ, բարենպաստ պայմանների 

ապահովում 

Ցուցանիշներ 

Համայնքի 

բնակիչներ 

/մարդ/ 

Ելակետայ

ին 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18156 18156 18156 18156 18156 18156 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Ֆիզիկական վարժություններով մշտապես զբաղվելու և առողջ 

ապրելակերպ վարելու նպատակով մարզահրապարակների 

կառուցում 

Ցուցանիշներ 

Կառուցված 

մարզահրապար

ակներ 

Ելակետայի

ն 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 2 0 0 0 0 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1.Մարզահրապարակների կառուցման համար համապատասխան 

տարածքի ընտրություն  

1.2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  
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1.3.Համապատասխան ֆինանասական միջոցների պլանավորում 

1.4.Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 

1.5.Մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքներ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 13,00 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

Նախատեսվում է դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ 

համայնքում զարգացնել նաև Street Workout մարզաձևը: 

Մասնավորապես համայնքի տարբեր թաղամասերում և 

բնակավայրերում նախատեսվում է կառուցել 6 Street Workout 

մարզաձևով զբաղվելու հարթակներ: 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Մարզահրապարակներում տեղադրված մարզասարքերի 

պահպանություն 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2018թ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Մարզահրապարակների կառուցման համար համապատասխան 

տարածքի ընտրություն  

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  

Համապատասխան ֆինանասական միջոցների պլանավորում 

Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 

Մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքներ 

Կառուցված մարզահրապարակներում սպորտային միջոցառումների 

կազմակերպում 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  

Ալավերդի համայնքի տարածքում խաղահրապարակների կառուցում 

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Ալավերդի համայնքում մանկական խաղահրապարակների 

անբավարար քանակ 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Բնակիչների հանգստի կազմակերպման ապահովում: 

Ցուցանիշն

եր 

Համայնքի 

բնակիչներ 

/մարդ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18156 18156 18156 18156 18156 18156 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Առողջ ապրելակերպ վարելու նպատակով խաղահրապարակների 

կառուցում 

Ցուցանիշն

եր 

խաղահրա

պարակ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 0 0 0 0 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1.Խաղահրապարակի կառուցման համար համապատասխան 

տարածքի ընտրություն  

1.2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  

1.3.Համապատասխան ֆինանասական միջոցների պլանավորում 

1.4.Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 

1.5.Խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 9,00 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

- 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Կառուցված խաղահրապարակի պահպանություն 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2018թ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Խաղահրապարակի կառուցման համար համապատասխան 

տարածքի ընտրություն  

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  

Համապատասխան ֆինանասական միջոցների պլանավորում 

Նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 

Խաղաահրապարակի կառուցման աշխատանքներ 

Կառուցված խաղահրապարակներում սպորտային միջոցառումների 

կազմակերպում 
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Ոլորտ 5 

Բուսասանիտարիա 

Ալավերդի համայնքի անտառային ֆոնդի հողերը կազմում են 17973.72 հա:  

Անտառապատ տարածքների կրճատումը պատճառ է դարձել մի շարք լուրջ 

բնապահպանական և առողջապահական խնդիրների: Այդ իսկ պատճառով 

անհրաժեշտություն է առաջացել  ծառատունկերի միջոցով վերացնել ստեղծված 

անհավասարակշռությունը և նպաստել միկրոկլիմայի բարելավմանը (բնակավայրերում 

քամու արագության նվազեցում, փոշու և աերոզոլերի ներթափանցում, օդի խոնավության 

վերականգնում, հողի էռոզիայի կանխում):    

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

Ալավերդի համայնքում կանաչապատ տարածքների վերականգնում, ընդլայնում և 

բարեկարգում 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Կանաչ գոտիների սակավություն 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Մաքուր և կանաչապատ տարածքների ստեղծում 

Ցուցանիշներ 

Կանաչապատ 

տարածքների 

քանակ /մ²/ 

Ելակետ

ային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

550 550 550 550 550 550 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Հաշվի առնելով այն, որ Ալավերդի համայնքում մեծ են  

բնապահպանական ռիսկերը, համայնքապետարանը կարևորում է 

տարին 2 անգամ իրականացվող  ծառատունկը 

Ցուցանիշներ 

Ծառերի 

քանակ /հատ/ 

Ելակետ

ային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

500 100 100 100 100 100 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1.Տեղանքի ընտրություն 

1.2.Հողային աշխատանքներ 

1.3. Խամքարաբետոնե պատի կառուցում 

1.3.Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 

1.4.Կանաչապատման աշխատանքներ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 25 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

Մարդկային ռեսուրսներ 
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համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Համայնքում գործող պղնձաձուլական գործարանի 

արտանետումների վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի 

վրա:  

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները 

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ 

2018-2022 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

1. Պարարտացված բնահողի բարձում /ինքնաթափին ձեռքով 

2. Պարարտացված բնահողի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 5 

կմ-ից 

3. Բնահողի փորում ձեռքով 

4. Ծառերի տեղափոխում և տեղադրում փոսերում 

5. Պարարտացված բնահողի հետլիցք ձեռքով 

6. Քանդված բնահողի փռում տեղում 

7. Ծառերի ջրում դույլերով՝ 3 անգամ 

8. Ծառերի մեկուսացում փայտե կարկասով 

9. Խամքարաբետոնե պատի կառուցում 

10. Պարարտացված բնահողի փռում ձեռքով 

11.Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 

12. Խոտի սերմի ցանում 
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Ոլորտ 6 

Շրջակա միջավայրի պահպանություն  

 

Այս ոլորտում գերակա խնդիրներն են. 

 Տեխնիկական հագեցվածության ոչ բավարար մակարդակ 

 Մեծ ու փոքր աղբամանների ոչ բավարար քանակ 

 Կենցաղային թափոնների տեսակավորման և վերամշակման անհրաժեշտություն 

 Աղբավայրի ամենօրյա սպասարկման և պահպանման անհրաժեշտություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  

Աղբարկղերի ձեռք բերում և տեղադրում 

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական վիճակ  

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Համայնքի փողոցների աղբահանության և սանիտարական նորմալ 

վիճակի ապահովում 

Ցուցանիշներ 

Աղբահանության 

կազմակերպման 

օրեր  

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

365 365 365 365 365 365 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Նոր աբարկղերի տեղադրում 

Ցուցանիշներ 

Աղբարկղերի 

քանակ/հատ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

26 67 30 20 30 40 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1.Համապատասխան տարում բյուջետային միջոցների պլանավորում 

1.2.Աղբարկղերի ձեռքբերում 

1.3.Աղբարկղերի տեղադրում 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 13,96 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Համայնքապետարանը, նոր աղբամաններ ձեռք բերելուց բացի, 

Կոմունալ ծառայության ռեսուրսներն օգտագործելով նաև 

վերանորոգում է մաշված աղբամանները 

ԱՄՆ ՄԶԳ-ի հետ համագործակցելով ձեռք կբերվեն 40 նոր 

աղբամաններ 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Կարևոր է հին աղբամանների վերանորոգումը կամ դրանց 

փոխարինումը նորերով, քանի որ հնարավոր չի լինի պահպանել 

համայնքի կայուն մաքրությունը 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2018-2022թթ. 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Սահմանված գրաֆիկով աղբահանության իրականացում 

Մաշված աղբամանների վերանորոգում  

Նոր աղբամանների ձեռբերում և տեղադրում 

Աղբի տեսակավորում 
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Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի ժամանակավոր 

լոկալիզացիա 

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Համայնքի կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի մշտական 

սպասարկման անհրաժեշտություն  

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Համայնքի կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի 

սանիտարական նորմալ վիճակի ապահովում 

Ցուցանիշներ 

Աղբավայրի 

տարածքի 

սանիտարական 

վիճակը  

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

բավարար լավ լավ լավ լավ լավ 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի 

ժամանակավոր լոկալիզացիա 

Ցուցանիշներ 

 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

      

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1.Համապատասխան տարում բյուջետային միջոցների պլանավորում 

1.2. Աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 15,00 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Հարակից մի շարք համայնքներ, համապատասխան վճարով, 

տեղափոխում են աղբը Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային 

թափոնների աղբավայր: Այս գումարները համայնքապետարանը 

նույպես օգտագործում է աղբավայրում սանիտարական նորմալ վիճակ 

ապահովելու համար 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Աղբի մեծ կուտակումներն առաջացնում են մեթան գազ եւ պատճառ 

դառնում մշտական բռնկումների։ Իսկ թափոնների մեծ մասի 

ինքնայրման ու թերայրման հետևանքով մթնոլորտ են արտանետվում 

տարբեր տիպի թունավոր նյութեր: Այդ պատճառով կարևոր է 

աղբավայրի մշտական սպասարկումը  

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2018-2022թթ. 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Աղբավայրում աղբի բեռնաթափման իրականացում սահմանված 

հատվածներում 

Բյուջետային միջոցների պլանավորում 

Աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  

Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող  հիմնարկ-

ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, 

կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի  տարածքներում կրծողասպան եվ  

միջատասպան աշխատանքներ 

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Համայնքի տարածքների և կոշտ կենցաղային թափոնների 

աղբավայրի մշտական սպասարկման անհրաժեշտություն  

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Բարելավել համայնքի բնակիչների սանիտարահիգիենիկ 

պայմանները, զերծ պահել նրանց  հիվանդության հարուցիչներից 

Ցուցանիշներ 

Համայնքի 

բնակիչներ 

/մարդ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18156 18156 18156 18156 18156 18156 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Համայնքի տարածքում իրականացվել են կրծողասպան եվ  

միջատասպան աշխատանքներ 
Ցուցանիշներ 

Կրծողասպան եվ  

միջատասպան 

աշխատանքների 

մակերեսը քմ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

26580 26580 26580 26580 26580 26580 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1.Համապատասխան տարածքների հաշվառում 

1.2.Այդ տարածքներից, մինչև աշխատանքների սկիզբը, աղբի 

հեռացում 

1.3. Կրծողասպան եվ  միջատասպան աշխատանքների իրականացում 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 15,00 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Կրծողասպան եվ  միջատասպան աշխատանքներից առաջ և հետո 

«Ալավերդու համայնքային Կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից 

սահմանված գրաֆիկով կիրականացվի աղբահանություն  

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Կատարված աշխատանքից հետո, եթե սահմանված գրաֆիկով 

աղբահանության չիրականացվի, կամ բնակիչների կողմից 

չպահպանվի մաքրությունը, ապա կատարված աշխատանքները կլինեն 

անարդյունավետ     

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2018-2022թթ. 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Կրծողասպան եվ  միջատասպան աշխատանքներից առաջ 

համապատասխան տարածքներում  աղբահանության կազմակերպում 

Աշխատանքներից իրականացումից առաջ տեղեկատվության 

տարածում 

Կրծողասպան եվ  միջատասպան աշխատանքների իրականացում 
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Ոլորտ 7 

Տրանսպորտ-Ճանապարհաշինություն 

 

Ալավերդու ներհամայնքային ասֆալտապատ փողոցները կառուցվել են 1960-1970-

ական  թվականներից սկսած: Ասֆալտապատ ճանապարհների նորմալ շահագործման 

համար անհրաժեշտ է 6-8  տարին մեկ կատարել կապիտալ վերանորոգման 

աշխատանքներ՝ հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը,  որ Ալավերդի համայնքի բոլոր 

ճանապարհները կառուցված են պատնեշների վրա և այդ ճանապարհների վերանորոգումը 

ավելի կարճ ժամանակահատված և ֆինանսական ավելի մեծ ծախսեր է պահանջում: 

Այս ոլորտում գերակա խնդիրներն են. 

 Ճանապարհների գերմաշվածություն, փոսային նորոգումներով որակյալ 

ասֆալտապատ ծածկույթ ունենալու անհրաժեշտություն 

 Բնակելի թաղամասերին հարող տարածքներում անանցանելի ճանապարհների 

առկայություն 

 Գյուղական թաղամասերի և բնակավայրերի հետ կապող ճանապարհների, 

գյուղամիջյան ճանապարհների, գյուղական թաղամասերը արոտավայրերին կապող 

ճանապարհների վերանորոգման, հիմնանորոգման, որոշ դեպքերում՝ նորերի 

կառուցման անհրաժեշտություն 

 Մայթերի և հենապատերի ամրացման, վերակառուցման անհրաժեշտություն 
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Ալավերդի համայնքի մայթերի վերանորոգում 

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Համայնքի տարածքում գտնվող մայթերի անբարեկարգ վիճակ 

 

Ծրագրի 

անմիջական 

նպատակ 

Ապահովել համայնքի բնակիչների անվտանգ երթևեկությունը 

Ցուցանիշներ 

Համայնքի 

բնակիչներ 

/մարդ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18156 18156 18156 18156 18156 18156 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Ներհամայնքային մայթերի բարեկարգում և պահպանում 

Ցուցանիշներ 

Մայթերի 

երկարություն /մ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 251 100 100 100 50 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1.  Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում 

1.2. Ֆինանասական միջոցների պլանավորում  

1.3. Նախապատրաստական աշխատանքներ 

1.4. Մայթերի վերանորոգման աշխատանքներ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 40,72 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Ֆինանասական այլ ներդրողների ներգրավվելու դեպքում  

կիրականացվեն առավել մեծ ծավալի աշխատանքներ: 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Մայթերի վերանորոգմանը զուգահեռ կարևոր է նաև դրանց հարող 

հենապատերի վերանորոգումը 

Համայնքապետարանը նախատեսում է ռիսկերից խուսափելու համար 

զուգահեռ իրականացնել նաև հենապատերի վերանորոգման և 

ամրացման աշխատանքներ 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2018-2022թթ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

1.1. Մայթերի առավել անբարեկարգ հատվածների ընտրություն և 

չափագրում 

1.2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում 

1.3. Ֆինանսակամ միջոցների պլանավորում 

1.4. Նախապատրաստական աշխատանքներ 

1.5. Մայթերի նորոգման աշխատանքներ 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  

Ալավերդի համայնքում հենապատերի վերանորոգում և հենապատերի թափված քարերի 

ու գլխաքարերի վերականգնում 

 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է միտված 

ծրագիրը 

Հենապատերի անբարեկարգ և կիսաքանդ վիճակ, բնակչության 

անվտանգություն 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Արտակարգ իրավիճակների նվազեցում 

 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

      

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

Համայնքի բնակիչների անվտանգության ապահովում 

Ցուցանիշներ 

Փաստացի 

բնակչություն 

/մարդ/ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18156 18156 18156 18156 18156 18156 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1.Առավել անբարեկարգ վիճակում գտնվող հենապատերի 

հաշվառում 

1.2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում 

1.3.Ֆինանսական միջոցների պլանավորում 

1.4.Նախապատրաստական աշխատանքներ 

1.5.Հենապատի վերանորոգման աշխատանքներ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 39 մլն դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

Համայնքի միջով հոսող Դեբեդ գետի հենապատը անբարեկարգ 

վիճակում է, հատկապես Թումայնան փողոցի՝ 240 մ երկարությամբ 

հատվածը /685մ2/: Այս խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ են նաև 

համապատասխան կառույցների ներդրումները: Ըստ նախնական 

հաշվարկների անհրաժեշտ է 85 մլն դրամ: 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Համայնքում հենապատերի անբարեկարգ վիճակը մեծացնում է 

աղետների ռիսկերը և նվազեցնում արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության պաշտպանության մակարդակը 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Ալավերդի համայնքի բանակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2018-2022թթ. 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

1. Հողի և հենապատի մնացորդի քանդում 

2. Խամքարե պատերի կառուցում 

3. Բազալտե խամքարե շարվածքի վերականգնում 

4. Բազալտե խամքարե պատերի կառուցում  

5. Բնահողի և բարձում ձեռքով ավտոմեքենային 

6. Բազալտե գլխաքարերի տեղադրում 

7. Բնահողի տեղափոխում մինչև 5 կմ 
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4. ՀՀԶԾ մոնիթորինգ 

Ոլորտային  ծրագրերի մոնիթորինգի պլան 

( _____________ թվական) 

 

 

Ծրագրային բաղադրիչներ 

Ցուցանիշիթ

իրախային 

արժեք 

(t 

ժամանակի

համար) 

Ցուցանիշ

իփաստա

ցիարժեք  

(t 

ժամանա

կիհամար

) 

Ցուցանիշի 

կատարո-

ղական (t 

ժամանակի 

համար) 

Տվյալների 

հավաքագրմանպ

արբերականությու

ն 

 

Ցուցանիշների 

Ստացման աղբյուր 

 

Ցուցանիշների 

ստացման մեթոդ 

կիսամյ

ակային 

կիսամյ

ակային 

Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում 

Ալավերդի համայնքի 

հեղեղատարների վերանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդի համայնքի 

հեղեղատարների մաքրում 

    X Համայնքապետար

ան 

Կոմունալ 

տնտեսություն 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդի համայնքի  

աստիճանների և 

աստիճանահարթակների 

վերականգնում 

    X Համայնքապետար

ան 

 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ալավերդի համայնքի 

բազմաբնակարան շենքերի 

տանիքների նորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Բնակշահագործմա

ն տեղամասեր 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 
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Ալավերդի համայնքի 

բազմաբնակարան շենքերի 

տանիքների նորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Բնակշահագործմա

ն տեղամասեր 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ոռոգման ջրագծերի 

վերանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդի համայնքում 

պուրակների կառուցում և 

կահավորում 

    X Համայնքապետար

ան 

 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդի համայնքում 

գերեզմանատների տարածքների 

ցանկապատման աշխատանքներ 

    X Համայնքապետար

ան 

 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Համայնքի փողոցային 

լուսատուների և լուսասյուների 

նորոգում ու արդիականացում 

    X Համայնքապետար

ան 

Կոմունալ 

տնտեսություն 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդի համայնքում արեվային 

ֆոտովոլտայիկ կայանների 

կառուցում 

    X Համայնքապետար

ան 

 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդի համայնքում հանրային 

զուգարանի կառուցում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդի համայնքում 

վերելկների վերանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

250 բնակիչ ունեցող Ակներ 

թաղամասի գազաֆիկացում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 
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ուսումնասիրություն 

Կաճաճկուտ գյուղի վարչական 

ներկայացուցչի նստավայրի 

շենքի վերանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ջիլիզա գյուղի վարչական շենքի 

վերանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդի համայնքի մուտքը 

նախանշող հուշահամալիր 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Մշակույթ և երիտասարդություն 

Աքորի գյուղի մշակույթի տան 

շենքի վերանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Կաճաճկուտ գյուղի Ակումբի 

շենքի վերանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ծաղկաշատի մշակույթի տան 

շենքի  վերանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդու մանկական 

ստեղծագործական կենտրոնի 

(նախկին Պիոներ տուն) շենքի 

վերանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Համայնքապետարանի 

կազմակերպած մշակութային 

միջոցառումների թիվ 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Համայնքում գործող 

մշակութային խմբակների  թիվ 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 
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ուսումնասիրություն 

Համայնքապետարանի 

միջոցներով համայնքում 

կազմակերպած մարզական 

միջոցառումների թիվ 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Կրթություն 

Ալավերդի համայնքի Սանահին 

գյուղական թաղամասի Արտեմ 

Միկոյանի անվան համար 4 

հիմնական դպրոցի 

հիմնանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Աքորի գյուղի մանկապարտեզի 

բակի վերանորոգում և 

խաղահրապարակի կառուցման 

աշխատանքներ 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Հաղպատ գյուղի 

մանկապարտեզի 2-րդ 

մասնաշենքի վերանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Էնգելս թաղամասում 

մանկապարտեզի շենքերի 

կառուցում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Նախակրթարանների համար 

անհրաժեշտ շենքի 

/առանձնացված սենյակի/ 

վերանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Առևտուր և ծառայություններ 

Ալավերդի համայնքի տարածքում 

շուկայի կառուցում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 
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ուսումնասիրություն 

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Ալավերդի համայնքի տարածքում 

մարզահրապարակների 

կառուցում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդի համայնքի տարածքում 

խաղահրապարակների 

կառուցում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Street Workout մարզաձևով 

զբաղվելու հարթակների 

կառուցման աշխատանքներ 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Մարզադպրոցի հիմնանորոգում     X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Համայնքապետարանի 

օժանդակությամբ համայնքում 

գործող մարզական խմբակների 

թիվ 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Բուսասանիտարիա 

Ալավերդի համայնքում 

կանաչապատ տարածքների 

վերականգնում, ընդլայնում և 

բարեկարգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Աղբարկղերի ձեռք բերում և 

տեղադրում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդի համայնքի կոշտ 

կենցաղային թափոնների 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 
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աղբավայրի ժամանակավոր 

լոկալիզացիա 

ուսումնասիրություն 

Կրծողասպան եվ  միջատասպան 

աշխատանքներ 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Կոմունալ ծառայությունների  

բարելավման և ճանապարհների 

սպասարկման համար 

անհրաժեշտ տեխնիկայի 

ձեռքբերում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Տրանսպորտ-Ճանապարհաշինություն 

Ալավերդի համայնքի մայթերի 

վերանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդի համայնքում 

հենապատերի վերանորոգում և 

հենապատերի թափված քարերի 

ու գլխաքարերի վերականգնում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Մ- 6 ճանապարհի հիմնական 

տարանցիկ մայրուղու 

հիմնանորոգման և 

վերակառուցման ծրագրի 

շրջանակում Ալավերդի քաղաքի 

տարածքում 19 կմ ճանապարհի 

հիմնանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդի համայնքի Թումանյան 

փողոցից մինչև Սանահին 

գյուղական թաղամաս տանող 8 

կմ երկարությամբ 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 
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ճանապարհահատվածի 

հիմնանորոգում 

Հաղպատի վանական համալիր 

տանող ճանապարհի 

հիմնանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդի համայնքի Թումանյան 

փողոցից Էնգելս թաղամաս 

տանող 2,5 կմ երկարությամբ 

ճանապարհի կապիտալ 

վերանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Ալավերդի խոշորացված 

համայնքի կազմում ընդգրկված  

գյուղական թաղամասերի և 

բնակավայրերի հետ կապող 

ճանապարհների,  գյուղամիջյան 

ճանապարհների, գյուղական 

թաղամասերը արոտավայրերին 

կապող ճանապարհների 

հիմնանորոգում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

Համայնքի ճանապարհների 

ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում 

    X Համայնքապետար

ան 

Փաստացի, 

փաստաթղթային 

ուսումնասիրություն 

 



          
ԼՈՌՈՒ  ՄԱՐԶԻ 

ԱԼԱՎԵՐԴԻ  ՀԱՄԱՅՆՔ 
 

 
 

Համայնքի 2018 թվականի  
 

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 
 
 

 
 

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանը   
 
Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու  29.03.2018թ.   N 18-Ա որոշմամբ 

                 (նիստի ամսաթիվը) 
 

 
ԱԼԱՎԵՐԴԻ 2018թ. 
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Ներածություն 
Ալավերդի համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) 

մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված 
համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի, 
ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: 

ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում ներկայացված են`- համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն 
զարգացման ցուցանիշները (Աղյուսակ 1), ոլորտային նպատակները (Աղյուսակ 2): 

ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում բերված են համայնքի 2018 թվականի համապատասխան 
ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի 
տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 
(Աղյուսակ 5), ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան 
ֆինանսական միջոցներով (Աղյուսակ 4): 

ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է`- համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի 
կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը (Աղյուսակ 6): 

ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի 
ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 7): 

ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում (Աղյուսակ 8) ներկայացված է`- տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում 
ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների 
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:  

 
1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

Ըստ համայնքի ավագանու 29.03.2018թ. N 17-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀԶԾ-ի՝ 
Ալավերդին մաքուր և հարուստ համայնք է, որտեղ մարդիկ ունեն հավասար 
հնարավորություններ, քաղաքացիները չեն ցանկանում լքել իրենց համայնքը, որովհետև ունեն 
աշխատանք, կայուն սոցիալական պայմաններ: Կա պատասխանատու, ազատամիտ, 
օրինապաշտ և պահանջատեր հասարակություն, ազատ տնտեսական գոտի, արդիական և բաց 
կրթական միջավայր, աշխույժ մարզամշակութային կյանք և ցանկալի անկյուն է 
զբոսաշրջիկների համար:  

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի 
ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 
ֆիքսված արժեքն է: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 
պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-
ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում: 
Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային 

արժեք 
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը 
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) 

  

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 
եկամուտների մեջ (%) 

22,1 22,8 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 24935 25000 
Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում արտաբյուջետային ներդրումների 
ծավալը (հազ. դրամ) 

292600,00 462100,00 

Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը 
(հատ) 

57/768 58 / 771 
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Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակներ` ըստ համայնքի ղեկավարի 
լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):  
 

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները 

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային 

արժեք 
Ոլորտ 1. Ընդհանուր    
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 
բնակչությանը հանրային որակյալ և 
մատչելի ծառայությունների 
մատուցումը: 
 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման վրա) 
ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, 
ՀՈԱԿ-ների  
գործունեությունից, 
մատուցվող հանրային 
ծառայություններից, % 

82 87 

Համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
տեսակարար կշիռը 
համայնքի բյուջեի 
ընդհանուր մուտքերի 
կազմում, %  

22,1 22,8 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության 
կազմակերպում 

   

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից 
բնակչության պաշտպանություն և 
քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 

   

Կանխարգելել արտակարգ 
իրավիճակների առաջացումը: 

Մաքրված և 
վերանորոգված 
հեղեղատարներ, % 

0 50,2 

Հենապատերի թափված 
քարերի եվ գլխաքարերի 
վերականգնում, գծմ 

0 1700 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և 
կոմունալ տնտեսություն 

   

Բարելավել քաղաքաշինության և 
կոմունալ ծառայության բնագավառում 
համայնքի բնակչությանը մատուցվող 
հանրային ծառայությունների 
մառուցումը և որակը։ 

Գիշերային 
լուսավորության 
լուսատուների քանակ, 
հատ 

769 869 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 

65 73 
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լուսավորվածությունից 
(հարցումների հիման 
վրա),  % 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ    
Բարձրացնել համայնքային 
ենթակայության ճանապարհների և 
ինժեներական կառույցների 
սպասարկման, շահագործման և 
պահպանման ծառայությունների 
որակը  և ապահովել ճանապարհային 
անվտանգ երթևեկությունը: 

Բարեկարգ և անցանելի 
ներբնակավայրային 
փողոցների մակերեսի 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի կազմում, % 

64,2 67,3 

Համայնքային 
ենթակայության 
ճանապարհների և 
ինժեներական 
կառույցների 
սպասարկման, 
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունների որակից 
բնակչության 
բավարարվածության 
աստիճանը (հարցումների 
հիման վրա),  % 

62 70 

Ասֆալտապատված 
ներհամայնքային 
ճանապարհների և 
փողոցների երկարությունը, 
կմ 

52 54,5 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ    
Խթանել համայնքում գործարար 
միջավայրի բարելավումը ու 
զարգացումը: 

Համայնքում 
ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ զբաղվող 
սուբյեկտների 
(ձեռնարկությունների և 
անհատ ձեռներեցների) 
թիվը 

57 58 

Ոլորտ 8. Կրթություն    
Բարձրացնել համայնքում կրթության 
որակը և մատչելիությունը: 

ՏԻՄ-երի, կրթական 
հաստատությունների 
գործունեությունից, 
մատուցվող 
ծառայությունների որակից 
բնակչության 

87 93 
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բավարարվածության 
աստիճանը  (հարցումների 
հիման վրա),  % 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և 
երիտասարդության հետ տարվող 
աշխատանքներ 

   

Ակտիվացնել համայնքում 
մշակութային  կյանքը, ապահովել 
մատչելիությունը և որակը 

Համայնքի բնակչության 
բավարարվածության 
աստիճանը  (հարցումների 
հիման վրա),  % 

65 72 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    
Բարելավել Ալավերդի համայնքի 
բնակիչների առողջական վիճակը: 

Առողջարաններում 
հանգիստը և բուժումը 
կազմակերպած համայնքի 
բնակիչների թիվ, մարդ/օր  

0 52/12 

Ամառային ճամբարներում 
հանգիստը կազմակերպած 
համայնքի երեխաների 
թիվ, մարդ/օր 

0 133/10 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և 
սպորտ 

   

Ապահովել տարիքային և սոցիալական 
տարբեր խմբերի համար ֆիզիկական 
դաստիարակության և ֆիզիկական 
կուլտուրայով զբաղվելու 
մատչելիություն: 

Համայնքում կառուցված 
մարզահրապարակների 
թիվ, հատ 

0 2 

Վերանորոգված 
խաղահրապարակների 
քանակ, հատ 

0 1 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
համայնքում ֆիզիկական 
դաստիարակության և 
ֆիզիկական կուլտուրայով 
զբաղվելու 
մատչելիությունից, % 

40 73 

Ոլորտ 12. Սոցիալական 
պաշտպանություն 

   

Բարձրացնել սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվող 
սոցիալական աջակցության 
հասցեականությունը և 
մատչելիությունը: 

Սոցիալական ծրագրի 
առկայությունը, այո/ոչ այո Այո 

Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող ծրագրից, 
% 

75 80 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն    
2018 թվականի ընթացքում 
գյուղատնտեսության ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

- - - 
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նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: 
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և 
բուսասանիտարիա 

   

Ընդլայնել համայնքում կանաչապատ 
տարածքները: 

Համայնքում կանաչապատ 
տարածքների աճ, հա 1,86 1,915 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի 
պահպանություն 

   

Ապահովել համայնքի բոլոր 
բնակավայրերում բնակչությանը 
աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման  որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների մատուցումը և 
շրջակա միջավայրի մաքրությունը:   

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցվող  
աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայություններից 
(հարցումների հիման 
վրա), % 

80 85 

Տեղափոխված աղբի 
ծավալը, տոննա 

794,0 1100,0 

Կոշտ կենցաղային աղբի 
համար նախատեսված 
աղբամանների քանակ, 
հատ 

307 414 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն    
Զարկ տալ զբոսաշրջության 
զարգացմանը, պահպանել և 
բարեկարգել համայնքի բոսաշրջային 
հետաքրքրություն ներկայացնող 
վայրերը 

Համայնք այցելող 
զբոսաշրջիկների թիվ, 
մարդ 

60000 62000 

Ոլորտ 17. Տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցություն 

   

2018 թվականի ընթացքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել 

- - - 
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2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 
Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան 

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

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 

ԲԲՀ-ի 
բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, 

հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 
105684,50  Ընդհանուր 

համայնք 
Ընդամենը 105684,50  

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 

  

1. Ալավերդի համայնքի հեղեղատարների մաքրում 2718,94 ք. Ալավերդի 
2. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 1-ին և 4-րդ փողոցների 

հեղեղատարների վերանորոգում 
600,00 գ. Աքորի 

3. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի հենապատերի 
վերանորոգում 

1200,00 գ. Աքորի 

4. Ալավերդի համայնքի փողոցների հենապատերի թափված 
քարերի եվ գլխաքարերի վերականգնում 

9946,98 ք. Ալավերդի 

Ընդամենը 14465,92  
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար լուսատուների և 
հենասյուների ձեռքբերում ու տեղադրում  

11576,16 Ընդհանուր 
համայնքային 

2. Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ կայանի 
/կառուցում/ տեղադրում 

16915,19 Ընդհանուր 
համայնքային 

3. Ալավերդի համայնքի Սանահինի Քարե կամուրջի հարակից 
տարածքում պուրակի և ճեմուղիների կառուցում և 
կահավորում  

22615,06 ք. Ալավերդի 

4. Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին 
Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիների 
վերանորոգում 

20000,00 ք. Ալավերդի 

5. Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի   
աստիճանների և աստիճանահարթակի  կապիտալ 
վերանորոգում 

5200,00 ք. Ալավերդի 

6. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 
ներկապատում 

10000,00 ք. Ալավերդի 

Ընդամենը 86306,41  
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1. Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի ճանապարհի 
կապիտալ վերանորոգում 

289000,00 ք. Ալավերդի 

Ընդամենը 289000,00  
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ   

1. Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի նախկին 10000,00 Ընդհանուր 
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զբոսայգու հարակից տարածքում շուկայի կառուցում համայնքային 
Ընդամենը 10000,00  

Ոլորտ 8. Կրթություն   
1. 

Համայնքում նախադպրոցական կրթության  ծառայության 
մատուցում 

132661,90 ք. Ալավերդի, 
գ. Աքորի,  

գ. Հաղպատ 
2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության 

ծառայության մատուցում 
96241,80 ք. Ալավերդի, 

գ. Աքորի 
Ընդամենը 228903,70  

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 
աշխատանքներ 

  

1. Համայնքում մշակույթի ոլորտի ծառայության մատուցում  50856,00 Ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 50856,00  
Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

1. Ալավերդի համայնքի բնակիչներին առողջարանային 
բուժման ուղեգրերի տրամադրում 

10000,00 ք. Ալավերդի 

2. Առողջության ամրապնդման նպատակով ամառային 
ճամբարներում Ալավերդի համայնքի երեխաների հանգստի 
կազմակերպում 

8000,00 ք. Ալավերդի 

Ընդամենը 18000,00  
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

1. Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների 
համար մարզահրապարակների կառուցում 

13000,00 ք. Ալավերդի 

2. Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի 
խաղահրապարակի նորոգում և  արհեստական խոտածածկի 
կառուցում 

9000,00 ք. Ալավերդի 

Ընդամենը 22000,00  
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն   

1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 6500,00 Ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 6500,00  
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

1. 
Ալավերդի համայնքում կանաչապատ տարածքների 
վերականգնում և ընդլայնում 

4997,66 Ք. Ալավերդի 

Ընդամենը 4997,66  
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1. 
Ալավերդի համայնքի բոլոր բնակավայրերում 
աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
ծառայությունների մատուցում 

88829,80 Ընդհանուր 
համայնքային 

2. 

Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող  
հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի 
աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային 
թափոնների աղբավայրի  տարածքներում կրծողասպան եվ  
միջատասպան աշխատանքներ 

3000,00 ք. Ալավերդի, 
գ. Աքորի,  

գ. Հաղպատ 

3. 
Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի 
ժամանակավոր լոկալիզացիա 

3000,00 Ընդհանուր 
համայնքային 
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Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով:  
 
Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով  
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 

ԲԲՀ-ի 
բնակավայրը 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
1. Ալավերդու մանկական ստեղծագործական կենտրոնի 

(նախկին Պիոներ տուն) շենքի վերանորոգման աշխատանքներ 
39000,00 Ք. Ալավերդի 

Ընդամենը 39000,00   
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
1. Կոմունալ ծառայությունների բարելավման և ճանապարհների 

սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկաների ձեռքբերում 
169500,00 Ընդհանուր 

համայնքային 
Ընդամենը 169500,00  

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
1. «Ալավերդու քաղաքային համայնքի Օլեգ Գորբունովի անվան 

մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի 
վերանորոգում 

23800,00 Ք. Ալավերդի 

Ընդամենը 23800,00  
Ոլորտ 8. Կրթություն 
1 «Ալավերդի համայնքի թիվ 6 նՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ի շենքի ընթացիկ 

նորոգում 
18500,00 Ք. Ալավերդի 

Ընդամենը 18500,00  
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   
1 Ալավերդի համայնքի Սանահին գյուղական թաղամասում 

գերեզմանատան կառուցում և կահավորում 
5000,00 Ք. Ալավերդի 

Ընդամենը 5000,00  
Ընդհանուրը 25500,00  

 
 

 

4. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար աղբարկղների ձեռք 
բերում և տեղադրում 

8600,00 Ընդհանուր 
համայնքային 

5. 
Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան 
ցանկապատի կառուցում 

1000,00 գ. Աքորի 

Ընդամենը 101947,80  
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն   

1. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու  
ցանկապատի կառուցում 

1000,00 գ. Աքորի 

2. 
Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար 
մատուցվող ծառայություններ 

1470,00 Ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 2470,00  
Ընդհանուրը 934123.99  
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Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ 
համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:  
 
Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի 

լիազորությունների ոլորտների 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ Տեղեկատվությ
ան աղբյուրներ 

Պատասխա
նատու 

Ժամկե
տ 

Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  
Ոլորտային նպատակ . 
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 
բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների մատուցումը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
 1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, 
աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների  գործունեությունից, 
մատուցվող հանրային ծառայություններից՝ 92 % 
2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների 
տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր 
մուտքերի կազմում՝ 22.8% 

Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների 
մատուցում 
Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային 
Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը, 
բարելավել 
բնակչությանը 
մատուցվող  
հանրային 
ծառայությունները: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ.  
1.Աշխատակազմը բնականոն 
գործել է, բարելավվել է 
բնակչությանը մատուցվող  
հանրային ծառայությունների 
մատչելիությունը և որակը, 7 
%-ով 
2.Համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
տեսակարար կշիռը 
համայնքի բյուջեի ընդհանուր 
մուտքերի կազմում- 22,8 % 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակա
զմի 
քարտուղար, 
վարչական 
ղեկավարներ 

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապատ
ասխան 
մարդկային, 
նյութական 
և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
 

Միջանկյալ 
արդյունք 1. 
Ապահովվել է 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ) .  
1. Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատողների թիվը (ըստ 
հաստիքացուցակի) - 67 
2. ՏԻՄ-երի գործունեության 
վերաբերյալ բնակիչների 
իրազեկվածության 
մակարդակի բարձրացում-
5%-ով 
3.Անշարժ գույքի հարկի 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Աշխատակազմ,  
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
քաղաքացիակա
ն 
հասարակությա
ն 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակա
զմի 
քարտուղար, 
վարչական 
ղեկավարներ 

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րը առկա 
են եղել   
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բազայում առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում - 3%-ով 
4.Համայնքի աշխատակազմի 
աշխատանքային օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում - 248 օր 
 

կազմակերպութ
յուններ և 
խմբեր, 
բնակիչներ 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ) .  
1. Աշխատակազմի պահպանություն 
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 
ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 
3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 
4. Համայնքապետարանի և վարչական 
ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքերի և գույքի 
ընթացիկ նորոգում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի  
պահպանման ծախսեր՝ 105684,5 հազ.դրամ 

2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատողներ (ըստ հաստիքացուցակի) ՝ 67  

3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 
ավտոմատացված համակարգեր՝ 2 

4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 
5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի 
շենքեր և գույք 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ 

Միջանկյալ 
արդյունք 2. 
Բարձրացել է 
համայնքի բյուջեի 
սեփական 
եկամուտների 
հավաքագրման 
մակարդակը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1. Համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտների 
հավաքագրման փաստացի 
գումարների տարեկան աճ- 
3 %-ով 

2. Հարկային 
պարտականությունները 
չկատարողների նկատմամբ
համայնքի կողմից 
դատարան ներկայացված 
հայցադիմումների թիվը-90  

3. Հողի հարկի բազայում 
առկա անճշտությունների 
նվազեցում- 3 %-ով 

4. Գույքահարկի բազայում 
առկա անճշտությունների 
նվազեցում -3 %-ով 

5. Համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
գծով առկա ապառքներից 
հավաքագրում- 5% 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 
 
 
 
 
 

 

Աշխատակա
զմի գլխավոր 
մասնագետ, 
վարչական 
ներկայացուց
իչներ, 
առաջատար 
և առաջին 
կարգի 
մասնագետն
եր 

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րը առկա 
են եղել   
 

Միջոցառումներ (գործողություններ) .  
1. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և 
վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների 
ծանուցում 
2.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ 
բացատրական աշխատանքների իրականացում, 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների 
հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ՝ 6 
2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և 
վճարների առկա բազաներ՝ առկա է 
3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով 
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պարտականությունները չկատարողների 
նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ 
հայցադիմումների ներկայացում 

առկա ապառքներ՝ 57747,59 հազ.դրամ 
 

Միջանկյալ 
արդյունք 3. 
Բարելավվել է 
բնակչությանը 
մատուցվող  
հանրային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը և 
որակը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1. Համայնքապետարանում 
բնակիչների սպասարկման 
«մեկ պատուհան» սկզբունքի 
կիրառումը- կիրառվում է 
2. Սպասարկման կենտրոն 
դիմող այցելուների թիվը -
1059 
3. Համայնքի պաշտոնական 
համացանցային կայքի 
առկայությունը – առկա է 
4.  ՏԻՄ-երի, 
համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
գործունեությունից, 
մատուցվող 
ծառայությունների 
մատչելիությունից և որակից  
բնակիչների 
բավարարվածության 
աստիճանի բարձրացում 
(հարցումների հիման վրա), 
7-%-ով   
5. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի 
գործունեության վերաբերյալ 
բնակիչների կողմից 
ստացվող դիմում-բողոքների 
թվի նվազում -5 %-ով 
6. Համայնքի ղեկավարի, 
ավագանու կողմից 
կազմակերպվող բնակիչների 
ընդունելությունների 
հաճախականությունը - 
շաբաթը 1 անգամ 
7.Դոնոր 
կազմակորպությունների հետ 
համատեղ իրականացվող 
ընդհանուր ծրագրերի թիվ, 1 
հատ 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
աշխատակա
զմի 
քարտուղար, 
ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ, 
վարչական 
ներկայացուց
իչներ 

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
ենթակառո
ւցվածքներ
ի և 
մասնագե
տների 
առկայությ
ունը 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ) .  
1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և 
թափանցիկ գործունեության ապահովում 
2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և 
արդյունավետ կառավարում  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1.Աշխատակազմում առկա համակարգիչներ - 27 
2.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է 
3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ 
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3. Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում 
4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ 
աշխատանքային վիճակի պահպանում և 
շահագործում 
5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական 
ներկայացուցիչների աշխատանքային պայմանների 
բարելավում 
6. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության 
պարբերական թարմացում 

գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող 
աշխատողներ -4 
4.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք –
առկա է 
 

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 
Ոլորտային նպատակ. 
Կանխարգելել արտակարգ իրավիճակների առաջացումը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ. 
1. Մաքրված հեղեղատարներ – 
1587մ 
2. Հենապատերի թափված քարերի 
եվ գլխաքարերի վերականգնում -  
1700 գծմ 

Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի հեղեղատարների մաքրում 
Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի 
Ծրագրի նպատակ. 
Կանխարգելել 
հեղեղների 
առաջացման 
վտանգը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ . 
Համայնքում կանխարգելվել է 
հեղեղների վտանգը, մաքրվել 
են համայնքի Ջրավազան, 
Խուդյակով, Բաղրամյան, 
Էնգելսի փողոցների և Դեբեդ 
թաղամասի 
հեղեղատարները, չափի 
միավորը՝ % - 100 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ . 
ՄԳ 
կիսամյակային
, տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ,  
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
մայիս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն   

Միջանկյալ արդյունք 
1.Համայնքում 
կանխարգելվել է 
հեղեղների վտանգը, 
մաքրվել են համայնքի
հեղեղատարները 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1.Հեղեղատարների մաքրման 
աշխատանքների 
տևողությունը – 1 ամիս 
2. Բնակիչների կարծիքը 
մաքրված հեղեղատարների 
վերաբերյալ – բավարար 
3. Մաքրված 
հեղեղատարների 
առկայություն – առկա է 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
քաղաքացիակ
ան 
հասարակությո
ւն, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
աշխատակ
ազմ  

2018թ. 
մայիս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի առկա 
են եղել 
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Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1.Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների 
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 
պատվիրում  և ձեռքբերում 
2. Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների 
աշխատանքների գնման կազմակերպում  
3. Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների 
իրականացում և վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 2718,94 
հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  

Ծրագիր 2. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 1-ին և 4-րդ փողոցների հեղեղատարների վերանորոգում 
Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի 
Ծրագրի նպատակ. 
Կանխարգելել 
հեղեղների 
առաջացման 
վտանգը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ . 
Համայնքում կանխարգելվել է 
հեղեղների վտանգը, 
վերանորոգվել են համայնքի 
Աքորի գյուղի 
հեղեղատարները, չափի 
միավորը՝ % - 100 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ . 
ՄԳ 
կիսամյակային
, տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ,  
Աքորի 
գյուղի 
վարչական 
ղեկավար 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
մայիս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն 

Միջանկյալ արդյունք 
1. 
Համայնքում 
կանխարգելվել է 
հեղեղների վտանգը, 
վերանորոգվել են 
համայնքի Աքորի 
գյուղի 
հեղեղատարները 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1.Հեղեղատարների 
վերանորոգման  
աշխատանքների 
տևողությունը – 1 ամիս 
2. Բնակիչների կարծիքը 
վերանորոգված 
հեղեղատարների 
վերաբերյալ – լավ 
3. Վերանորոգված 
հեղեղատարների 
առկայություն – առկա է 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
քաղաքացիակ
ան 
հասարակությո
ւն, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ,  

2018թ. 
մայիս –  
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի առկա 
են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1.Հեղեղատարների վերանորոգման 
աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի պատվիրում և ձեռքբերում  
2. Հեղեղատարների վերանորոգման 
աշխատանքների գնման նպատակով մրցույթային 
գործընթացի կազմակերպում և իրականացում 
3. Հեղեղատարների վերանորոգման 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 600,00 
հազ. Դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  
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աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 
Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի հենապատերի վերանորոգում 
Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի 
Ծրագրի նպատակ. 
Կանխարգելել 
քարաթափման և 
փլուզումների 
առաջացման 
վտանգը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ . 
Համայնքում կանխարգելվել է 
քարաթափման և 
փլուզումների  վտանգը, 
վերանորոգվել են համայնքի 
Աքորի գյուղի հենապատերը, 
չափի միավորը՝ % - 100 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ . 
ՄԳ 
կիսամյակային
, տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ,  
Աքորի 
գյուղի 
վարչական 
ղեկավար 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
հուլիս  
– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն   

Միջանկյալ արդյունք 
1. 
Համայնքում 
կանխարգելվել է 
քարաթափման և 
փլուզումների 
վտանգը, 
վերանորոգվել են 
համայնքի Աքորի 
գյուղի 
հենապատերը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1.Հենապատերի 
վերանորոգման  
աշխատանքների 
տևողությունը – 1 ամիս 
2. Բնակիչների կարծիքը 
վերանորոգված 
հենապատերի վերաբերյալ – 
բավարար 
3. Վերանորոգված 
հենապատերի առկայություն 
– առկա է 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
քաղաքացիակ
ան 
հասարակությո
ւն, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
Աքորի 
գյուղի 
վարչական 
ղեկավար 

2018թ. 
հուլիս – 
– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի առկա 
են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1.Հենապատերի վերանորոգման աշխատանքների 
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 
պատվիրում և ձեռքբերում  
2. Հենապատերի վերանորոգման աշխատանքների 
գնման կազմակերպում  
3. Հենապատերի վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացում և վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                             
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 1200,00 
հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  

Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի փողոցների հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի 
վերականգնում 
Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի 
Ծրագրի նպատակ. 
Կանխարգելել 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 

Ծրագրի 
գնահատման 

Համայնքի 
ղեկավար, 

2018թ. 
ապրիլ – 

Համապա
տասխան 
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քարաթափման և 
փլուզումների 
առաջացման 
վտանգը 

ցուցանիշ . 
Համայնքում կանխարգելվել է 
քարաթափման և 
փլուզումների  վտանգը, 
վերականգնվել են համայնքի 
հենապատերի թափված 
քարերը և գլխաքարերը, 
չափի միավորը՝ % - 100 

համակարգ . 
ՄԳ 
կիսամյակային
, տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

տեղակալ,  
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն   

Միջանկյալ արդյունք 
1. 
Համայնքում 
կանխարգելվել է 
քարաթափման և 
փլուզումների 
վտանգը, 
վերականգնվել են 
համայնքի 
հենապատերի 
թափված քարերը և 
գլխաքարերը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1.Հենապատերի թափված 
քարերի եվ գլխաքարերի 
վերականգնման 
աշխատանքների 
տևողությունը – 2,5 ամիս 
2. Բնակիչների կարծիքը 
վերականգնված 
հենապատերի թափված 
քարերի եվ գլխաքարերի 
վերաբերյալ – լավ 
3. Հենապատերի 
վերականգված քարերի և 
գլխաքարերի առկայություն – 
առկա է 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
քաղաքացիակ
ան 
հասարակությո
ւն, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ,  

2018թ. 
ապրիլ – 
– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի առկա 
են եղել 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի 
վերականգնման աշխատանքների նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և 
ձեռքբերում  
2. Հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի 
վերականգնման  աշխատանքների գնման 
կազմակերպում  
3. Հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի 
վերականգնման աշխատանքների իրականացում և 
վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 9946,98 
հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ոլորտային նպատակ. 
Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ 
ծառայության բնագավառում համայնքի 
բնակչությանը մատուցվող հանրային 
ծառայությունների մատուցումը և որակը   

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
 1.Գիշերային լուսավորության լուսատուների քանակ, 
896 
2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում 
գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների 
հիման վրա), 73 %  
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Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար լուսատուների և հենասյուների ձեռքբերում ու 
տեղադրում 
Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային 
Ծրագրի նպատակ. 
Բարձրացնել 
Ալավերդի 
համայնքի 
փողոցներով 
երթևեկության 
անվտանգության 
մակարդակը, 
փողոցները դարձնել 
լուսավոր, գեղեցիկ 
ու հարմարավետ 
համայնքի 
բնակիչների, 
հյուրերի, 
տրանսպորտային 
միջոցների և 
զբոսաշրջիկների 
համար:     

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
1. Ալավերդի համայնքի 
փողոցները դարձել են  
լուսավոր, գեղեցիկ ու 
հարմարավետ համայնքի 
բնակիչների, հյուրերի, 
տրանսպորտային միջոցների 
և զբոսաշրջիկների համար 
2. Համալրված գիշերային  
լուսավորության նոր  LED 
լուսատուների քանակ, հատ – 
100  

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ 
կիսամյակային
, տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ,  
վարչական 
ղեկավարն
եր, 
«Ալավերդո
ւ 
համայնքայ
ին 
կոմունալ 
տնտեսությ
ուն»-ՀՈԱԿ-
ի տնօրեն, 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
մայիս – 
– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն  

Միջանկյալ 
արդյունք 1. 
Ալավերդի 
համայնքի  
փողոցները դարձել 
են լուսավոր, 
գեղեցիկ   և 
բարեկարգ 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ).  
1. Փողոցներում տեղադրված 
նոր լուսատուների քանակը,  
հատ - 100 
2. Փողոցներում տեղադրված 
նոր հենասյուների քանակը, 
հատ - 50 
3.Նոր ներկված 
հենասյունների թիվը, հատ -
100 
4. Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից, չափի 
միավորը՝ %  - 73  
5. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը – 1,5 ամիս 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ. 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, Ալավերդի 
համայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
վարչական 
ղեկավարն
եր, 
«Ալավերդո
ւ 
համայնքայ
ին 
կոմունալ 
տնտեսությ
ուն»-ՀՈԱԿ-
ի տնօրեն 

2018թ. 
մայիս – 
– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի առկա 
են եղել 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
 1. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար 
լուսատուների և հենասյուների ձեռքբերման ու 
տեղադրման աշխատանքների նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և 
ձեռքբերում 
2. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                       
1.Համայնքի բյուջով նախատեսված ծախսեր՝ 11576,16 
հազ. դրամ 
2. «Ալավերդու համայնքային կոմունալ 
տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք 
3. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
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լուսատուների և հենասյուների ձեռքբերման ու 
տեղադրման աշխատանքների գնման 
կազմակերպում  
3. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար 
լուսատուների և հենասյուների ձեռքբերման ու 
տեղադրման աշխատանքների իրականացում և 
վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական 
ակտերի կազմում և հաստատում 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ                                              

Ծրագիր 2. Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ կայանի /կառուցում/ տեղադրում 
Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի 
Ծրագրի նպատակ. 
Նվազեցնել 
համայնքային 
բյուջեից ծախսերը, 
ապահովել 
այլընտրանքային 
էլէկտրաէներգիայի 
ստացում     

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
1. Ալավերդի համայնքը 
էլեկտրաէներգիայի 
վճարների նվազեցման 
միջոցով տնտեսել է 
ֆինանսական միջոցներ  
2. Կառուցված 
Ֆոտովոլտայիկ կայանների 
քանակ և հզորություն, հատ 
/կՎտ – 2 /10կՎտ և 20կՎտ/ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ 
կիսամյակային
, տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ,   
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
օգոստո
ս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն   

Միջանկյալ 
արդյունք 1. 
Ալավերդի 
համայնքի 
գիշերային 
լուսավորությունը 
իրականացվում է 
կառուցված 
կայանների 
արտադրած 
էլէկտրաէներգիայո
վ՝ համայնքում 
տնտեսելով էական 
ֆինանսական 
միջոցներ  

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ).  
1.Կառուցված ֆոտովոլտայիկ 
կայաններ, հատ – 2 (10.24 
կՎտ հզորության  և 20,16կՎտ 
հզորության կայաններ) 
2. Բնակիչների կարծիքը 
կառուցված կայանների 
վերաբերյալ – բավարար 
3.Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը - 4 ամիս 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ. 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, Ալավերդի 
համայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ 
 

2018թ. 
օգոստո
ս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի առկա 
են եղել 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
 1. Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ 
կայանի /կառուցման/ տեղադրման աշխատանքների 
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 
պատվիրում և ձեռքբերում 
2. Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ 
կայանի /կառուցման/ տեղադրման աշխատանքների 
գնման կազմակերպում  
3.Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ 
կայանի /կառուցման/ տեղադրման աշխատանքների 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                       
1.Համայնքի բյուջով նախատեսված ծախսեր՝ 16915,19 
հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ                                              
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իրականացում և վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական 
ակտերի կազմում և հաստատում 
Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի Սանահինի Քարե կամուրջի հարակից տարածքում պուրակի և ճեմուղիների 
կառուցում և կահավորում 
Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի 
Ծրագրի նպատակ. 
Բարելավել 
Ալավերդի 
համայնքի 
բնակչության, 
զբոսաշրջիկների 
հանգստի 
պայմանները 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ . 
Ալավերդի համայնքի 
բնակչության, 
զբոսաշրջիկների հանգստի 
պայմանները բարելավվել են, 
բարեկարգվել է համայնքի 
Քարե կամուրջի տարածքը, 
չափի միավորը՝ % - 100 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ . 
ՄԳ 
կիսամյակային
, տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
հուլիս – 
– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն   
 

Միջանկյալ 
արդյունք 1. 
Բարելավվել են 
Ալավերդի 
համայնքի 
բնակչության, 
զբոսաշրջիկների 
հանգստի 
պայմանները, 
բարեկարգվել են 
քաղաքի Քարե 
կամուրջի 
տարածքը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1. Պուրակի կառուցման և 
կահավորման տևողությունը 
– 1,5 ամիս 
2. Ճեմուղիների կառուցման և 
կահավորման տևողությունը 
– 1,5 ամիս 
3. Բնակիչների կարծիքը 
բարեկարգված պուրակի և 
ճեմուղու վերաբերյալ - լավ 
4. Կառուցված և 
կահավորված ճեմուղու և 
պուրակի առկայությունը –
առկա է 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
քաղաքացիակ
ան 
հասարակությո
ւն, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ  

2018թ. 
հուլիս – 
– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի առկա 
են եղել 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Ալավերդի համայնքի Սանահինի Քարե կամուրջի 
հարակից տարածքում պուրակի և ճեմուղիների 
կառուցման և կահավորման աշխատանքների 
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 
պատվիրում և նախապատրաստում 
2.  Ալավերդի համայնքի Սանահինի Քարե կամուրջի 
հարակից տարածքում պուրակի և ճեմուղիների 
կառուցման և կահավորման աշխատանքների 
գնման կազմակերպում  
3. Ալավերդի համայնքի Սանահինի Քարե կամուրջի 
հարակից տարածքում պուրակի և ճեմուղիների 
կառուցման և կահավորման աշխատանքների 
իրականացում և վերահսկում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 
22615,06 հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  
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4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 
Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների 
ճեմուղիների վերանորոգում  
Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի 
Ծրագրի նպատակ. 
Բարեկարգել 
համայնքի 
ճեմուղիները՝ 
համայնքի 
բնակիչների և 
զբոսաշրջիկների 
համար դարձնելով 
անցանելի և 
հարմարավետ  

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ . 
Ալավերդի համայնքի 
Երիտասարդական եվ 
Սանահին Սարահարթ 
թաղամասի Գայի փողոցների 
ճեմուղիներ դարձել են 
հարմարավետ և անցանելի, 
չափի միավորը՝ % - 100 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ . 
ՄԳ 
կիսամյակային
, տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
օգոստո
ս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն   

Միջանկյալ 
արդյունք 1. 
Հարմարավետ և 
անցանելի են 
դարձել Ալավերդի 
համայնքի 
Երիտասարդական 
եվ Սանահին 
Սարահարթ 
թաղամասի Գայի 
փողոցների 
ճեմուղիները 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1. Ալավերդի համայնքի 
Երիտասարդական եվ 
Սանահին Սարահարթ 
թաղամասի Գայի փողոցների 
ճեմուղիների վերանորոգման 
տևողությունը – 2,5 ամիս 
2. Բնակիչների կարծիքը 
վերանորոգված ճեմուղիենրի 
վերաբերյալ- լավ 
3. Ալավերդի համայնքի 
Երիտասարդական եվ 
Սանահին Սարահարթ 
թաղամասի Գայի փողոցների 
վերանորոգված ճեմուղիների 
առկայությունը –առկա է 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
քաղաքացիակ
ան 
հասարակությո
ւն, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ  

2018թ. 
օգոստո
ս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի առկա 
են եղել 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ 
Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի 
փողոցների ճեմուղիների վերանորոգման 
աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում 
2.  Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ 
Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի 
փողոցների ճեմուղիների վերանորոգման 
աշխատանքների գնման կազմակերպում  
3. Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ 
Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի 
փողոցների ճեմուղիների վերանորոգման 
աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 
20000,00 հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  



22 
 

4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 
Ծրագիր 5. Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի  
կապիտալ վերանորոգում  
Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի 
Ծրագրի նպատակ. 
Բարեկարգել 
համայնքի 
աստիճանները և 
աստիճանահարթա
կը՝ համայնքի 
բնակիչների և 
զբոսաշրջիկների 
համար դարձնելով 
անցանելի, 
անվտանգ և 
հարմարավետ  

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ . 
Ալավերդի համայնքի 
Զորավար-Անդրանիկ փողոցի 
աստիճանները և 
աստիճանահարթակը դարձել 
են հարմարավետ, անվտանգ 
և անցանելի, չափի միավորը՝ 
% - 100 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ . 
ՄԳ 
կիսամյակային
, տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
օգոստո
ս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն   
 

Միջանկյալ 
արդյունք 1. 
Հարմարավետ, 
անվտանգ և 
անցանելի են 
դարձել Ալավերդի 
համայնքի 
Զորավար-
Անդրանիկ փողոցի 
աստիճանները և 
աստիճանահարթա
կը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1. Ալավերդի համայնքի 
Զորավար-Անդրանիկ փողոցի 
աստիճանների և 
աստիճանահարթակի 
վերանորոգման 
տևողությունը – 1,5 ամիս 
2. Բնակիչների կարծիքը 
վերանորոգված 
աստիճանների և 
աստիճանահարթակի 
վերաբերյալ - լավ 
3. Ալավերդի համայնքի 
Զորավար-Անդրանիկ փողոցի 
աստիճանների և 
աստիճանահարթակի 
առկայությունը –առկա է 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
քաղաքացիակ
ան 
հասարակությո
ւն, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ  

2018թ. 
օգոստո
ս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի առկա 
են եղել 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ 
փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի  
կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների 
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 
պատվիրում և նախապատրաստում 
2.  Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ 
փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի  
կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների գնման 
կազմակերպում  
3. Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ 
փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 5200,00 
հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  
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կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացում և վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 
Ծրագիր 6. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատում 
Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի 
Ծրագրի նպատակ. 
Բարեկարգել և 
ներկապատել 
համայնքի շենքերի 
տանիքները և 
դրանք պաշտպանել 
կոռոզիայից  

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ . 
Ալավերդի համայնքի շենքի 
տանիքները ներկապատվել 
են և պաշտպանված են 
կոռոզիայից, չափի միավորը՝ 
շենք -  11 շենք 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ . 
ՄԳ 
կիսամյակային
, տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
հունիս 
– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն   

Միջանկյալ 
արդյունք 1. 
Բարեկարգ, 
կոռոզիայից 
պաշտպանված և 
ներկապատված են 
Ալավերդի 
համայնքի շենքի 
տանքիները 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1. Ալավերդի համայնքի 
բազմաբնակարան շենքերի 
տանիքների ներկապատման 
տևողությունը – 1,5 ամիս 
2. Բնակիչների կարծիքը 
ներկապատված տանքիների 
վերաբերյալ-բավարար 
3. Ալավերդի համայնքի 
բազմաբնակարան 11 շենքերի 
ներկապատված տանքիների 
առկայություն –առկա է 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
քաղաքացիակ
ան 
հասարակությո
ւն, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ  

2018թ. 
հունիս 
– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի առկա 
են եղել 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի 
տանիքների ներկապատման աշխատանքների 
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 
պատվիրում և նախապատրաստում 
2.  Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի 
տանիքների ներկապատման աշխատանքների 
գնման կազմակերպում  
3. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի 
տանիքների ներկապատման աշխատանքների 
իրականացում և վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 
10000,00 հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
Ոլորտային նպատակ . 
Բարձրացնել համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների և ինժեներական կառույցների 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
1.Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային 
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սպասարկման, շահագործման և պահպանման 
ծառայությունների որակը  և ապահովել 
ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: 
 

փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի կազմում՝ 67,3 % 
2.Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և 
ինժեներական կառույցների սպասարկման, 
շահագործման և պահպանման ծառայությունների 
որակից բնակչության բավարարվածության 
աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - 87 % 
3. Ասֆալտապատված ներհամայնքային 
ճանապարհների և փողոցների երկարությունը՝ 52կմ 

Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի ճանապարհի կապիտալ վերանորոգում 
 Բնակավայրերը՝ ք.Ալավերդի 
Ծրագրի նպատակ. 
1.  Բարեկարգել 
Ալավերդի համայնքի 
Թումանյան փողոցի 
ճանապարհը՝ 
ապահովելով 
անվտանգ 
երթևեկությունը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Ապահովվել է Ալավերդի 
քաղաքի Թումանյան 
փողոցի 2,5 կմ 
երկարությամբ  
ճանապարհով երթևեկելու 
ծառայության մատուցումը - 
100 %-ով 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
տեղակալ,  
Իրականա
ցումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն   

Միջանկյալ 
արդյունքներ. 
 1. Ալավերդի 
համայնքի 
բնակիչներն առանց 
խոչընդոտների, 
օգտվում են 
Թումանյան փողոցից 
և ճանապարհներին 
չեն ունենում 
հավելյալ վառելիքի 
կորուստ 
 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ).  
1.Վերանորոգված 
Թումանյան փողոցի 
ճանապարհի 
երկարությունը – 2,5 կմ  
2. Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
վերանորոգված 
հանդամիջյան 
ճանապարհների 
անցանելիության վիճակից -  
100 % 
3. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը - 4 ամիս 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ. 
Աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություն
ներ, Ալավերդի 
քաղաքիբնակիչն
եր 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ 
 

 2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն   
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի 
ճանապարհի կապիտալ վերանորոգման 
աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում 
2.  Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի 
ճանապարհի կապիտալ վերանորոգման 
աշխատանքների գնման կազմակերպում  
3. Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի 
ճանապարհի կապիտալ վերանորոգման 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից 
289000,00-հազար դրամ ներդրում  
ֆինանսավորման աղբյուրը՝  Տրանսպորտի, կապի և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
նախարարություն                                            
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աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ  
Ոլորտային նպատակ. 
Խթանել համայնքումգ ործարար միջավայրի 
բարելավումը և զարգացումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 
զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և 
անհատ ձեռներեցների) թիվը՝ 58 

Ծրագիր 1.  Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի նախկին զբոսայգու հարակից տարածքում շուկայի 
կառուցում 
Բնակավայրը՝ Ընդհանուր համայնքային 
Ծրագրի նպատակ. 
Խթանել համայնքում 
գործարար 
միջավայրի 
բարելավումը ու 
զարգացումը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Շուկան կառուցվել է, 
համայնքի բնակչությունը 
հնարավորություն ունի 
իրացնելու արտադրված 
գյուղմթերքները - այո 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

2018թ. 
հուլիս– 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      

Միջանկյալ արդյունք 
1. 
Շուկան կառուցվել է 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1.Ալավերդի համայնքում 
շուկայի առկայություն – 
առկա է 
2. Շուկայում սանհանգույցի 
առկայությունը – առկա է 
3. Շուկայում 
լուսավորության 
համակարգի առկայությունը 
–առկա է 
4. Բնակիչների կարծիքը 
շուկայի ծառայության 
վերաբերյալ - բավարար 
5. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը – 2 ամիս 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություն
ներ, 
քաղաքացիակա
ն 
հասարակությու
ն, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
աշխատակ
ազմ 

2018թ. 
հուլիս– 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
1. Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի 
նախկին զբոսայգու հարակից տարածքում շուկայի 
կառուցման աշխատանքների նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և 
նախապատրաստում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 
10000,00 հազ. Դրամ 
2.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում 
3. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
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2.  Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի 
նախկին զբոսայգու հարակից տարածքում շուկայի 
կառուցման աշխատանքների գնման 
կազմակերպում  
3. Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի 
նախկին զբոսայգու հարակից տարածքում շուկայի 
կառուցման աշխատանքների իրականացում և 
վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 
5. Համայնքի ավագանու որոշմամբ սահմանել 
շուկայի սակագները: 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ 

Ոլորտ 8.Կրթություն  
Ոլորտային նպատակ. 
Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և 
մատչելիությունը: 
 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների 
գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների 
որակից բնակչության բավարարվածության 
աստիճանը (հարցումների հիման վրա), 93 % 

Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության  ծառայության մատուցում  
Բնակավայրերը՝  ք. Ալավերդի, գ. Աքորի, գ. Հաղպատ 
Ծրագրի նպատակ. 
Ապահովել 
համայնքի 
բնակչությանը 
նախադպրոցական 
կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը և 
հասանելիությունը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը 
նախադպրոցական 
կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը և 
հասանելիությունը, % – 93,2  

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ներկայացուցիչն
եր, համայնքի 
ՆՈՒՀ 
ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ, 
աշխատակազմ, 
ՄԳ      
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 
(ծնողներ) 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
համայնքի 
ՆՈՒՀ 
ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ, 
վարչական 
ղեկավարնե
ր 
Իրականաց
ումը՝ ՆՈՒՀ 
ՀՈԱԿ-ների 
միջոցով 

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
 

  Միջանկյալ արդյունք 
1. 
Ապահովվել է 
համայնքի «ՆՈՒՀ» 
ՀՈԱԿ-ների 
բնականոն 
գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

աշխատակիցների թիվը -
121 

2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
մանկավարժների թիվը -
52 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ներկայացուցիչն
եր, համայնքի 
ՆՈՒՀ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
համայնքի 
գլխավոր 
մասնագե
տ,  
համայնքի 

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
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3. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
խմբերի թիվը - 20 

4. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ 
հաճախող երեխաների 
թիվը -482 

5. Մեկ երեխայի հաշվով 
սննդի օրական ծախսերը,  
դրամ - 289  

6. Մատուցվող 
ծառայության 
համապատասխանությու
նը օրենսդրական 
պահանջներին, 
սահմանված 
նորմատիվներին, 
կարգերին և 
չափորոշիչներին -
ամբողջությամբ 

7. Նախադպրոցական 
կրթության ծառայության 
մատուցման օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում - 248 

8. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
տարեկան ջեռուցման 
օրերի թիվը -120 

9. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը 1 տարի 

ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ, 
աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 
(ծնողներ) 

ՆՈՒՀ 
ՀՈԱԿ-
ների 
տնօրեննե
ր, 
վարչական 
ղեկավարն
եր 
 
 

ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն    

Միջոցառումներ (գործողություններ). 
1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն 
2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 
3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու 

որոշման ընդունում 
4. Մանկապարտեզների խմբերի կոմպլեկտավորում 
5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, 

սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և 
չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության 
համապատասխանության վերաբերյալ 
ուսումնասիրությունների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի 

աշխատակիցներ՝ 121 
2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-

ների պահպանման ծախսեր՝  132661,90 հազ. դրամ, 
 ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ 

Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 
Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի, գ. Աքորի 
Ծրագրի նպատակ. 
Ապահովել 
համայնքի 
բնակչությանը 
արտադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայության 
մատուցումը և 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Համայնքային  ՀՈԱԿ-ների  
գործունեությամբ 
ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը 
արտադպրոցական 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմ
ի գլխավոր 
մասնագետ, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակ
ազմ, 
համայնքի 
արտադպր
ոցական 
ուսումնակ

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
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հասանելիությունը դաստիարակության 
ծառայության մատուցումը և 
հասանելիությունը - 87 % 

համայնքի 
արտադպրոցակ
ան 
ուսումնական 
հաստատությու
նների 
տնօրեններ, ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 
(ծնողներ) 

ան 
հաստատու
թյունների 
տնօրեններ 
Իրականաց
ումը՝ 
ՀՈԱԿ-ների 
միջոցով 

ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն  

Միջանկյալ արդյունք 
1. 
Ապահովվել է 
համայնքի 
բնակչությանը 
համայնքի ՀՈԱԿ-
ների կողմից 
արտադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայության 
մատուցումը և 
հասանելիությունը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1.ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների 
թիվը - 92 
2.ՀՈԱԿ հաճախող 
երեխաների թիվը - 524 

1. 3.Ծառայության մատուցման 
օրերի թիվը տարվա 
ընթացքում -248 

2. 4.Ծնողների կարծիքը 
մատուցվող ծառայության 
վերաբերյալ -բավարար 

3. 5. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը - 1 տարի 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
ՀՈԱԿ-ներիի 
տնօրեններ, 
աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 
(ծնողներ) 

Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարն
եր, 
համայնքի 
ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ 

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն, 
համայնքի 
կազմի մեջ 
մտնող 
բնակավայ
րերից 
երեխաներ
ի 
տեղափոխ
ման 
դժվարությ
ուններ   

Միջոցառումներ (գործողություններ). 
1. Ալավերդի համայնքի արտադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների   
պահպանություն  
2. Ալավերդի համայնքի արտադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների   շենքի և գույքի 
ընթացիկ նորոգում 

1. 3.Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու 
որոշման ընդունում 

2. 4. Խմբերի կոմպլեկտավորում 
3. 5.Գործող օրենսդրական պահանջներին, 

սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1. 1. Ալավերդի համայնքի արտադպրոցական 

ուսումնական հաստատություններում 
աշխատոքների թիվ՝ 92 
2. Ալավերդի համայնքի արտադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների   շենք և գույք 
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված Ալավերդի 
համայնքի արտադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների   պահպանման ծախսեր՝ 
96241,80 հազ. դրամ,  

1. ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ 
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չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության 
համապատասխանության վերաբերյալ 
ուսումնասիրությունների իրականացում 
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
Ոլորտային նպատակ. 
Ակտիվացնել համայնքում մշակութային  կյանքը, 
ապահովել մատչելիությունը և որակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Համայնքի բնակչության բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման վրա),  78% 

Ծրագիր 1.  Համայնքում մշակույթի ոլորտի ծառայության մատուցում 
Բնակավայրը՝ ընդհանուր համայնքային 
Ծրագրի նպատակ. 
Ապահովել 
համայնքի 
բնակչությանը 
մշակութային 
ծառայությունների 
մատուցումը և 
հասանելիությունը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը մշակութային 
ծառայությունների 
մատուցումը և 
հասանելիությունը - 78 % 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ներկայացուցիչ
ներ, 
«Ալավերդի 
քաղաքային 
համայնքի 
մշակութային 
կենտրոն» 
ՀՈԱԿ-ի և 
«Աքորու 
մշակույթի 
տուն» ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեններ, 
աշխատակազմ
, ՄԳ      
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությո
ւններ, 
բնակիչներ  

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
«Ալավերդի 
քաղաքային 
համայնքի 
մշակութայ
ին 
կենտրոն» 
ՀՈԱԿ-ի և 
«Աքորու 
մշակույթի 
տուն» 
ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեններ, 
վարչական 
ղեկավարն
եր 
Իրականաց
ումը՝ 
ՀՈԱԿ-ների 
միջոցով 

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
 

Միջանկյալ 
արդյունք 
1.Ապահովվել է 
«Ալավերդի 
քաղաքային 
համայնքի 
մշակութային 
կենտրոն» և 
«Աքորու մշակույթի 
տուն» ՀՈԱԿ-ների 
բնականոն 
գործունեություններ
ը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1.ՀՈԱԿ-ների 
աշխատակիցների թիվը -58 

4. 2. Ծառայության մատուցման 
օրերի թիվը տարվա 
ընթացքում -248 
3.Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը 1 տարի 
4. Համայնքի բնակիչների 
կարծիքը մատուցվող 
ծառայության վերաբերյալ -
բավարար 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
վարչական 
ներկայացուցիչ
ներ,  
ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ, 
աշխատակազմ
, ՄԳ 
կիսամյակային 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
«Ալավերդի 
քաղաքային 
համայնքի 
մշակութայ
ին 
կենտրոն» 
ՀՈԱԿ-ի և 
«Աքորու 
մշակույթի 
տուն» 

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
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և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 
(ծնողներ) 

ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեններ, 
վարչական 
ղեկավարն
եր 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 
1.ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն 
2.ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 
3.Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու 
որոշման ընդունում 
4.ՀՈԱԿ-ներում գործող խմբերի կոմպլեկտավորում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1.ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 58 
2.ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 
3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված  «Ալավերդի 
քաղաքային համայնքի մշակութային կենտրոն» և 
«Աքորու մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ների պահպանման 
ծախսեր և մշակութային միջոցառումներ՝ 50856,00 
հազ. դրամ, 
 ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
Ոլորտային նպատակ. 
Բարելավել Ալավերդի համայնքի բնակիչների 
առողջական վիճակը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
1.Առողջարաններում հանգիստը և բուժումը 
կազմակերպած համայնքի բնակիչներ, մարդ/օր - 
52/12 
2.Ամառային ճամբարներում հանգիստը 
կազմակերպած համայնքի երեխաներ, մարդ/օր – 
133/10 

Ծրագիր 1.  Ալավերդի համայնքի բնակիչներին առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրում 
Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի 
Ծրագրի նպատակ. 
Ապահովել 
համայնքի 52 
բնակիչների 
հանգիստը և 
բուժումը 
առողջարանային 
բուժման ուղեգրերի 
տրամադրման 
միջոցով 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Ապահովվել է համայնքի  
բնակիչների հանգիստը և 
բուժումը առողջարանային 
բուժման ուղեգրերի 
տրամադրման միջոցով -52 
մարդ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ներկայացուցիչ
ներ, 
աշխատակազմ
, ՄԳ      
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ  

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
վարչական 
ղեկավարն
եր, 
աշխատակ
ազմ 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
հուլիս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն 

Միջանկյալ 
արդյունք 
1.Ապահովվել է  
համայնքի 52 
բնակիչների 
հանգիստը և 
բուժումը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1.Հանգիստը և բուժումը 
կազմակերպած բանկիչներ – 
52 

5. 2. Բնակիչների հանգստի 
կազմակերպման օրերի թիվ -

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
վարչական 
ներկայացուցիչ

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
վարչական 
ղեկավարն
եր 

2018թ. 
հուլիս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
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առողջարանային 
բուժման ուղեգրերի 
տրամադրման 
միջոցով 

12 
3. Համայնքի բնակիչների 
կարծիքը մատուցվող 
ծառայության վերաբերյալ -
բավարար 
 

ներ,  
ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 

ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 
1. Ալավերդի համայնքի բնակիչների կարիքների 
համար առողջարանային բուժման/ուղեգրերի 
տրամադրմամբ/ ծառայության ձեռքբերման գնման 
կազմակերպում 
2.Առողջարաններում հանգստի կազմակերպման 
կարիք ունեցող բնակիչների հավաքագրում 
3.Բնակիչների հանգստի կազմակերպում 
առողջարաներում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 
10000,00 հազ. դրամ, 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 2 
 ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ 

Ծրագիր 2.  Առողջության ամրապնդման նպատակով ամառային ճամբարներում Ալավերդի համայնքի 
երեխաների հանգստի կազմակերպում 
Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի 
Ծրագրի նպատակ. 
Ապահովել 
համայնքի 133 
երեխաների 
հանգիստը 
ամառային 
ճամբարներում 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Ապահովվել է համայնքի  
երեխաների հանգիստը 
ամառային ճամբարներում -
133 մարդ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ներկայացուցիչ
ներ, 
աշխատակազմ
, ՄԳ      
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ  

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
վարչական 
ղեկավարն
եր, 
աշխատակ
ազմ 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
հուլիս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն 

Միջանկյալ 
արդյունք 
1.Ապահովվել է  
համայնքի 133 
երեխաների 
հանգիստը 
ամառային 
ճամբարներում 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1.Ամառային ճամբարներում 
հանգիստը կազմակերպած 
երեխաներ – 133 

6. 2. Երեխաների հանգստի 
կազմակերպման օրերի թիվ -
10 
3. Համայնքի բնակիչների 
կարծիքը մատուցվող 
ծառայության վերաբերյալ -
բավարար 
 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
վարչական 
ներկայացուցիչ
ներ,  
ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
վարչական 
ղեկավարն
եր 

2018թ. 
հուլիս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
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Միջոցառումներ (գործողություններ). 
1. Առողջության ամրապնդման նպատակով 
ամառային ճամբարներում Ալավերդի համայնքի 
երեխաների հանգստի կազմակերպման 
ծառայության ծառայության ձեռքբերման գնման 
կազմակերպում 
2.Ճամբարներում հանգստի կազմակերպումը 
իրականացնելու համար երեխաների հավաքագրում 
3.Երեխաների հանգստի կազմակերպում 
ճամբարներում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 8000,00 
հազ. դրամ, 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 2 
 ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
Ոլորտային նպատակ. 
Ապահովել տարիքային և սոցիալական տարբեր 
խմբերի համար ֆիզիկական դաստիարակության և 
ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելու 
մատչելիություն: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
1. Համայնքում կառուցված մարզահրապարակներ – 2  
2.Վերանորոգված խաղահրապարակներ - 1 
3.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում 
ֆիզիկական դաստիարակության և ֆիզիկական 
կուլտուրայով զբաղվելու մատչելիությունից, 73% 

Ծրագիր 1.  Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների 
կառուցում 
Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի 
Ծրագրի նպատակ. 
Կառուցել 
մարզահրապարակ
ներ՝ համայնքի 
երեխաների և 
մեծահասակների 
համար ֆիզիկական 
դաստիարակությու
նով և ֆիզիկական 
կուլտուրայով 
զբաղվելը մատչելի 
դարձնելու համար 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ . 
Համայնքի երեխաների և 
մեծահասակների համար 
ֆիզիկական 
դաստիարակությունով և 
ֆիզիկական կուլտուրայով 
զբաղվելը դարձել է մատչելի՝ 
73% 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ . 
ՄԳ 
կիսամյակային
, տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
աշխատակ
ազմ 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
հունիս 
– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն   
 

Միջանկյալ 
արդյունք 1. 
Մատչելի է դարձել 
համայնքի 
երեխաների և 
մեծահասակների 
համար ֆիզիկական 
դաստիարակությու
նով և ֆիզիկական 
կուլտուրայով 
զբաղվելը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1. Ալավերդի համայնքում 
երեխաների և 
մեծահասակների համար 
մարզահրապարակների 
կառուցման տևողությունը – 2 
ամիս 
2. Բնակիչների կարծիքը 
կառուցված 
մարզահրապարակների 
վերաբերյալ - լավ 
3. Ալավերդի համայնքում 
երեխաների և 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
քաղաքացիակ
ան 
հասարակությո
ւն, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
աշխատակ
ազմ  

2018թ. 
հունիս 
– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի առկա 
են եղել 
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մեծահասակների համար 
կառուցված 
մարզահրապարակների 
առկայությունը –առկա է 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Ալավերդի համայնքում երեխաների և 
մեծահասակների համար մարզահրապարակների 
կառուցման աշխատանքների նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և 
նախապատրաստում 
2.  Ալավերդի համայնքում երեխաների և 
մեծահասակների համար մարզահրապարակների 
կառուցման աշխատանքների գնման 
կազմակերպում 
3. Ալավերդի համայնքում երեխաների և 
մեծահասակների համար մարզահրապարակների 
կառուցման աշխատանքների իրականացում և 
վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                    
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 
13000,00 հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  

Ծրագիր 2.  Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգում և  
արհեստական խոտածածկի կառուցում 
Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի 
Ծրագրի նպատակ. 
Նորոգել Ալավերդի 
համայնքի 
Բաղրամյան 
թաղամասի թիվ 10 
դպրոցի 
խաղահրապարակը 
և կառուցել 
արհեստական 
խոտածածկ՝ 
համայնքի 
երեխաների համար 
սպորտով զբաղվելը 
մատչելի դարձնելու 
նպատակով  

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ . 
Համայնքի Բաղրամյան 
թաղամասի երեխաների 
համար սպորտով զբաղվելը 
դարձել է մատչելի՝ 100-%-ով 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ . 
ՄԳ 
կիսամյակային
, տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
աշխատակ
ազմ 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
օգոստո
ս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն   
 

Միջանկյալ 
արդյունք 1. 
Համայնքի 
Բաղրամյան 
թաղամասի 
երեխաների համար 
մատչելի է դարձել 
սպորտով զբաղվելը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1. Ալավերդի համայնքի 
Բաղրամյան թաղամասի թիվ 
10 դպրոցի 
խաղահրապարակի 
նորոգման և  արհեստական 
խոտածածկի կառուցման 
տևողությունը – 1 ամիս 
2. Բնակիչների կարծիքը 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
քաղաքացիակ
ան 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
աշխատակ
ազմ  

2018թ. 
օգոստո
ս – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի առկա 
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նորոգված 
խաղահրապարակի և 
կառուցված խոտածածկի  
վերաբերյալ - լավ 
3. Նորոգված 
խաղահրապարակի և 
արհեստական խոտածածկի  
առկայությունը –առկա է 

հասարակությո
ւն, բնակիչներ 

են եղել 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի 
թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգման և  
արհեստական խոտածածկի կառուցման 
աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում 
2.  Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի 
թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգման և  
արհեստական խոտածածկի կառուցման 
աշխատանքների գնման կազմակերպում 
3. Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի 
թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգման և  
արհեստական խոտածածկի կառուցման 
աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 9000,00 
հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն  
Ոլորտային նպատակ. 
Բարձրացնել սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական 
աջակցության հասցեականությունը և 
մատչելիությունը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ -այո 
2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների 
բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 80 % 

Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
Բնակավայրերը՝ Ընդհանուր համայնքային 
Ծրագրի նպատակ. 
Բարձրացնել 
սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Բարելավվել է սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներին 
տրամադրվող սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը և 
ծառայության 
մատչելիությունը - 80 % 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
շահառուներ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
աշխատակ
ազմի 
քարտուղա
ր, 
վարչական 
ղեկավարն
եր 

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան  
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն  

Միջանկյալ արդյունք 
1. 
Բարձրացել է 
սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1.Սոցիալական 
աջակցություն ստացած 
սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը -273  

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարներ, 

Համայնքի 
ղեկավար,  
աշխատակ
ազմի 
քարտուղա
ր, 

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան  
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րը առկա 
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տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 
 

2. Սոցիալական 
աջակցություն ստանալու 
դիմումների քանակը 
ներկայացրածների թիվը -
273 
3.Բնակչության կարծիքը 
սոցիալական աջակցության 
ծառայության մատուցման 
հասցեականության մասին - 
բավարար 
6. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը - 1 տարի 

ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
շահառուներ 

վարչական 
ղեկավարն
եր 

են 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման 
կարգի ընդունում ավագանու կողմից 
2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների հայտնաբերում  
3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու 
դիմումների քննարկում և աջակցության 
տրամադրում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 
2. 1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական 

աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ 6500.0 հազ. 
դրամ,  

3. 2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող 
աշխատակիցներ՝ հանձնաժողով 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
Ոլորտային նպատակ. 
Ընդլայնել համայնքում կանաչապատ տարածքները: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
 1. Համայնքում կանաչապատ տարածքների աճ, 2,96 
% 

Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքում կանաչապատ տարածքների վերականգնում և ընդլայնում 
Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի 
Ծրագրի նպատակ. 
Վերականգնել և 
ընդլայնել համայքում 
կանաչապատ 
տարածքները 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ . 
Վերականգնվել և 
ընդլայնվել են համայնքում 
կանաչապատ 
տարածքները, 0.055հա 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ . 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
մայիս 
– 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն   

Միջանկյալ արդյունք 1
Վերականգնվել և 
ընդլայնվել են 
համայնքում 
կանաչապատ 
տարածքները 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1.Կանաչապատ 
տարածքների 
վերականգնման և 
ընդլայնման  տևողությունը- 
1 ամիս 
2. Բնակիչների կարծիքը 
վերականգնված և 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություն
ներ, 
քաղաքացիակա

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ   

2018թ. 
մայիս 
– 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
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ընդլայնված կանաչապատ 
տարածքների վերաբերյալ-
բավարար 
3. Վերականգնված և 
ընդլայնված կանաչապատ 
տարածքների 
առկայությունը –առկա է 

ն 
հասարակությու
ն, բնակիչներ 

րի առկա 
են եղել 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Ալավերդի համայնքում կանաչապատ 
տարածքների վերականգնման և ընդլայնման 
աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում 
2.  Ալավերդի համայնքում կանաչապատ 
տարածքների վերականգնման և ընդլայնման 
աշխատանքների գնման կազմակերպում 
3. Ալավերդի համայնքում կանաչապատ 
տարածքների վերականգնման և ընդլայնման 
աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 4997,66 
հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ոլորտային նպատակ. 
Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը 
աղբահանության և սանիտարական մաքրման  որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը:   

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ. 
1.Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը մատուցվող  
աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայություններից (հարցումների 
հիման վրա), 85 %  
2.Տեղափոխված աղբի ծավալը՝ 
1100 տոննա 

Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
ծառայությունների մատուցում 
Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային 
Ծրագրի նպատակ. 
Կազմակերպել 
համայնքի 
բնակչությանը 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման  
ծառայությունների 
մատուցումը 
համայնքի բոլոր 
բնակավայրերում 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը 
աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայությունների 
մատուցումը համայնքի 
բոլոր բնակավայրերում - 92 
%-ով 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
«Ալավերդու 
համայնքային 
կոմունալ 
տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ, ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ,   
«Ալավերդու 
համայնքայի
ն կոմունալ 
տնտեսությու
ն» ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեն, 
վարչական 
ղեկավարներ 
Իրականաց
ումը՝ 
ՀՈԱԿ-ի 

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
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հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 

միջոցով 

Միջանկյալ արդյունք 
1. 
Կազմակերպվել է 
համայնքի բոլոր 
բնակավայրերի  
բնակչությանը 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման  
ծառայությունների 
մատուցումը, 
ապահովվել է 
շրջակա միջավայրի 
մաքրությունը   

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1.Աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրում 
իրականացնող 
աշխատակիցների թիվը - 35 
2.Աղբատար մեքենաների 
թիվը - 4 
3.Աղբամանների թիվը - 414 
4.Աղբահանության համար 
գանձվող վճարի չափը -150 
դրամ 
5.Համայնքում 
իրականացված 
աղբահանության ծավալը` 
տարեկան կտրվածքով, 
տոննա - 1100  
6.Բնակիչների կարծիքը 
աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայության վերաբերյալ - 
լավ 
7.Աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայության 
համապատասխանությունը 
օրենսդրական 
պահանջներին, սահմանված 
նորմատիվներին, կարգերին 
և չափորոշիչներին - 
ամբողջությամբ 
8.Աղբահանության 
ծառայության մատուցման 
հաճախականությունը 
(ամսվա կտրվածքով) – 
գյուղերում ըստ գրաֆիկի, 
Ալավերդի քաղաքում 
շուրջօրյա 
9.Սանիտարական մաքրման 
ծառայության մատուցման 
հաճախականությունը 
(ամսվա կտրվածքով) – ըստ 
գրաֆիկ - ժամանակացույցի 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար,  
«Ալավերդու 
համայնքային 
կոմունալ 
տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեն, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 
 

Համայնքի 
ղեկավար,  
«Ալավերդո
ւ 
համայնքայ
ին 
կոմունալ 
տնտեսությ
ուն»  
ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեն, 
վարչական 
ղեկավարն
եր 
 

2018թ. 
հունվա
ր – 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 
1.«Ալավերդու համայնքային կոմունալ 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1. «Ալավերդու համայնքային կոմունալ 



38 
 

տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գործունեության ընդլայնում  
1. 2.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և 
հաստատում 

2. 3.Աղբի տեղափոխում Ալավերդի համայնքի 
աղբավայր 

տնտեսություն»  ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ՝ 54 
2.«Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»  
ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-սարքավորումներ 
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված «Ալավերդու 
համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի 
կողմից  աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման ծառայությունների  իրականացման համար 
անհրաժեշտ ծախսեր՝ 88829,80 հազ. դրամ,  
4.Աղբահանության համար գանձված վճարների 
գումարը՝ 18600,00 հազ. դրամ  
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ 

Ծրագիր 2. Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող  հիմնարկ-ձեռնարկություններում, 
բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի  
տարածքներում կրծողասպան եվ  միջատասպան աշխատանքներ 
Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի, գ. Աքորի, գ. Հաղպատ 
Ծրագրի նպատակ. 
Իրականացնել 
կրծողասպան և 
միջատասպան 
աշխատանքներ  
Ալավերդու 
համայնքապետարան
ի ենթակայությամբ 
գործող  հիմնարկ-
ձեռնարկություններո
ւմ, բազմաբնակարան 
շենքերի 
աղբատարների եվ 
աղբամանների, կոշտ 
կենցաղային 
թափոնների 
աղբավայրի  
տարածքներում 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Իրականացվել են 
կրծողասպան և 
միջատասպան 
աշխատանքներ  Ալավերդու 
համայնքապետարանի 
ենթակայությամբ գործող  
հիմնարկ-
ձեռնարկություններում, 
բազմաբնակարան շենքերի 
աղբատարների եվ 
աղբամանների, կոշտ 
կենցաղային թափոնների 
աղբավայրի  
տարածքներում- 100 %-ով 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
«Ալավերդու 
համայնքային 
կոմունալ 
տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ, ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ,   
«Ալավերդու 
համայնքայի
ն կոմունալ 
տնտեսությու
ն» ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեն, 
վարչական 
ղեկավարներ 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
հունիս 
– 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
 

Միջանկյալ արդյունք 
1.Կազմակերպվել են 
Ալավերդու 
համայնքապետարան
ի ենթակայությամբ 
գործող  հիմնարկ-
ձեռնարկություններո
ւմ, բազմաբնակարան 
շենքերի 
աղբատարների եվ 
աղբամանների, կոշտ 
կենցաղային 
թափոնների 
աղբավայրի  

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1. Ալավերդու 
համայնքապետարանի 
ենթակայությամբ գործող  
հիմնարկ-
ձեռնարկություններում, 
բազմաբնակարան շենքերի 
աղբատարների եվ 
աղբամանների, կոշտ 
կենցաղային թափոնների 
աղբավայրի  
տարածքներում 
կրծողասպան եվ  

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար,  
«Ալավերդու 
համայնքային 
կոմունալ 
տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեն, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
ՄԳ 
կիսամյակային 

Համայնքի 
ղեկավար,  
«Ալավերդո
ւ 
համայնքայ
ին 
կոմունալ 
տնտեսությ
ուն»  
ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեն, 
վարչական 
ղեկավարն
եր 

2018թ. 
հունիս 
– 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
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տարածքներում 
կրծողասպան եվ  
միջատասպան 
աշխատանքներ 

միջատասպան 
աշխատանքների 
տևողությունը – 0,5 ամիս 
2. Բնակիչների կարծիքը 
կրծողասպան եվ  
միջատասպան 
աշխատանքների 
վերաբերյալ-բավարար 
3. Ալավերդու 
համայնքապետարանի 
ենթակայությամբ գործող  
հիմնարկ-
ձեռնարկություններում, 
բազմաբնակարան շենքերի 
աղբատարների եվ 
աղբամանների, կոշտ 
կենցաղային թափոնների 
աղբավայրի  
տարածքներում 
կրծողասպան եվ  
միջատասպան 
աշխատանքներ–100% 

և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 
 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Ալավերդու համայնքապետարանի 
ենթակայությամբ գործող  հիմնարկ-
ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի 
աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ 
կենցաղային թափոնների աղբավայրի  
տարածքներում կրծողասպան եվ  միջատասպան 
աշխատանքների գնման կազմակերպում 
2. Ալավերդու համայնքապետարանի 
ենթակայությամբ գործող  հիմնարկ-
ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի 
աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ 
կենցաղային թափոնների աղբավայրի  
տարածքներում կրծողասպան եվ  միջատասպան 
աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 
3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 3000,00 
հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
3.«Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-սարքավորումներ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  

Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա 
Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային 
Ծրագրի նպատակ. 
Իրականացնել 
Ալավերդի համայնքի 
կոշտ կենցաղային 
աղբավայրի 
ժամանակավոր 
լոկալիզացիա 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Իրականացվել է 
ժամանակավոր 
լոկալիզացիա Ալավերդի 
համայնքի կոշտ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
Համայնքի 
ղեկավար, 
«Ալավերդու 
համայնքային 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ,   
«Ալավերդու 
համայնքայի
ն կոմունալ 
տնտեսությու

2018թ. 
մայիս 
– 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ



40 
 

 կենցաղային աղբավայրում - 
100 %-ով 

կոմունալ 
տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ, ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 

ն» ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեն 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
 

Միջանկյալ արդյունք 
1. 
Կազմակերպվել է 
Ալավերդի համայնքի 
կոշտ կենցաղային 
աղբավայրի 
ժամանակավոր 
լոկալիզացիա 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1. Ալավերդի համայնքի 
կոշտ կենցաղային 
աղբավայրի ժամանակավոր 
լոկալիզացիա 
աշխատանքների 
տևողությունը – 2,5 ամիս 
2. Բնակիչների կարծիքը 
կոշտ կենցաղային 
աղբավայրի ժամանակավոր 
լոկալիզացիայի 
վերաբերյալ-բավարար 
3.Ալավերդի համայնքի կոշտ 
կենցաղային աղբավայրի 
ժամանակավոր 
լոկալիզացիա –100% 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար,  
«Ալավերդու 
համայնքային 
կոմունալ 
տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեն, ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 
 

Համայնքի 
ղեկավար,  
«Ալավերդո
ւ 
համայնքայ
ին 
կոմունալ 
տնտեսությ
ուն»  
ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեն,  

2018թ. 
մայիս 
– 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային 
աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիայի 
աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում 
2.  Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային 
աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիայի 
աշխատանքների գնման կազմակերպում 
3. Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային 
աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիայի 
աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 3000,00 
հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
3.«Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-սարքավորումներ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  

Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար աղբարկղների ձեռք բերում և տեղադրում 
Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային 
Ծրագրի նպատակ. 
Ալավերդի 
համայնքում 
տեղադրել 
անհրաժեշտ 
քանակությամբ 
աղբամաններ 
համայնքւ 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Ձեռք են բերվել և 
տեղադրվել կոշտ 
կենցաղային աղբի համար 
նախատեսված նոր 
աղբամաններ – 107 հատ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
Համայնքի 
ղեկավար, 
«Ալավերդու 
համայնքային 
կոմունալ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ,   
«Ալավերդու 
համայնքայի
ն կոմունալ 
տնտեսությու
ն» ՀՈԱԿ-ի 

2018թ. 
մարտ 
– 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
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աղբահանությունը 
արդյունավետ և 
ամբողջությամբ 
կազմակերպելու 
համար  
 

տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ, ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

տնօրեն 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթը 
հաղթած 
մասնակից 

ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
 

Միջանկյալ արդյունք 
1. 
Համայնքում 
տեղադրվել են 67 
աղբամաններ 
ևիրականացվում է 
ամբողջական 
աղբահանություն 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1. Համայնքում տեղադրված 
աղբամանների քանակ – 414 
2.Համայնքում տեղադրվելիք 
աղբամանների քանակ - 107 
3. Ալավերդի համայնքի 
կարիքների համար 
աղբարկղների ձեռք բերման 
և տեղադրման 
աշխատանքների 
տևողությունը  –  0,5 ամիս 
4. Բնակիչների կարծիքը 
տեղադրված աղբամանների 
վերաբերյալ - լավ 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար,  
«Ալավերդու 
համայնքային 
կոմունալ 
տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեն, ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 
 

Համայնքի 
ղեկավար,  
«Ալավերդո
ւ 
համայնքայ
ին 
կոմունալ 
տնտեսությ
ուն»  
ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեն  

2018թ. 
մարտ 
– 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար 
աղբարկղների ձեռք բերման և տեղադրման 
աշխատանքների գնման կազմակերպում 
2. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար 
աղբարկղների ձեռք բերման և տեղադրման 
աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 
3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 5000,00 
հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
3.ԱՄՆՄԶԳ-ի  կողմից ներդրում 3600,00 հազար դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  

Ծրագիր 5. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատի կառուցում 
Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի 
Ծրագրի նպատակ. 
Ապահովել 
Ալավերդի համայնքի 
Աքորի գյուղի 
գերեզմանատան 
պահպանումը 
 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Իրականացվել է Ալավերդի 
համայնքի Աքորի գյուղի 
գերեզմանատան 
ցանկապատում - 100 %-ով 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ,   
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 
մասնակից 

2018թ. 
հունիս 
– 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
 

Միջանկյալ արդյունք Ելքային ցուցանիշներ Տեղեկատվակա Համայնքի 2018թ. Համապա
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1.Կազմակերպվել է 
Ալավերդի համայնքի 
Աքորի գյուղի 
գերեզմանատան 
ցանկապատման 
աշխատանքներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1. Ալավերդի համայնքի 
Աքորի գյուղի 
գերեզմանատան 
ցանկապատման 
աշխատանքների 
տևողությունը – 1,5 ամիս 
2. Ալավերդի համայնքի 
Աքորի գյուղի 
գերեզմանատան 
ցանկապատում–100% 
3. Ցանկապատված 
Ալավերդի համայնքի Աքորի 
գյուղի գերեզմանատուն –
առկա է 
4. Բնակիչների կարծիքը 
կառուցված ցանկապատի  
վերաբերյալ - լավ 

ն աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար,  
տեղակալ, ՄԳ 
կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
բնակիչներ 
 

ղեկավար,  
տեղակալ  

հունիս
– 
2018թ. 
դեկտե
մբեր 

տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն      
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 
գերեզմանատան ցանկապատի կառուցման 
աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում 
2.  Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 
գերեզմանատան ցանկապատի կառուցման 
աշխատանքների գնման կազմակերպում 
3. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 
գերեզմանատան ցանկապատի կառուցման 
աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 1000,00 
հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
Ոլորտային նպատակ. 
Զարկ տալ զբոսաշրջության զարգացմանը, 
պահպանել և բարեկարգել համայնքի զբոսաշրջային 
հետաքրքրություն ներկայացնող վայրերը  

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների թիվ  -  62000 

Ծրագիր 1.  Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու  ցանկապատի կառուցում 
Բնակավայրը՝ գ. Աքորի  
Ծրագրի նպատակ. 
Բարեկարգել և 
պահպանել 
համայնքի 
զբոսաշրջային 
հետաքրքրություն 
ներկայացնող 
վայրերը՝ 
ապահովելով 
համայնք այցելող 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ . 
Բարեկարգված և 
պահպանված են համայնքի 
զբոսաշրջային 
հետաքրքրթյուն 
ներկայացնող վայրերը –
առկա է 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ . 
ՄԳ 
կիսամյակային
, տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
աշխատակ
ազմ 
Իրականաց
ումը՝ 
գնման 
մրցույթում 
հաղթած 

2018թ. 
հունիս 
– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
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զբոսաշրջիկների 
թվի աճ 

մասնակից անբավար
արություն   

Միջանկյալ 
արդյունք 1. 
Կառոցվել է 
համայնքի Աքորի 
գյուղի Ագեղցու 
եկեղեցու  
ցանկապատ 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1. Ալավերդի համայնքի 
Աքորի գյուղի Ագեղցու 
եկեղեցու  ցանկապատի 
կառուցման տևողությունը – 1 
ամիս 
2. Բնակիչների կարծիքը 
կառուցված ցանկապատի 
վերաբերյալ-լավ 
3. Ալավերդի համայնքի 
Աքորի գյուղում կառուցված 
Ագեղցու եկեղեցու  
ցանկապատի առկայությունը 
–առկա է 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
քաղաքացիակ
ան 
հասարակությո
ւն, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
աշխատակ
ազմ  

2018թ. 
հունիս 
– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի առկա 
են եղել 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու 
եկեղեցու  ցանկապատի կառուցման 
աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում 
2.  Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու 
եկեղեցու  ցանկապատի կառուցման 
աշխատանքների գնման կազմակերպում 
3. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու 
եկեղեցու  ցանկապատի կառուցման 
աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 
կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 1000,00 
հազ. դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 3 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  

Ծրագիր 2.  Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայություններ 
Բնակավայրը՝ ընդհանուր համայնքային  
Ծրագրի նպատակ. 
Ապահովել համայնք 
այցելող 
զբոսաշրջիկների 
թվի աճ 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ . 
Համայնք այցելող 
զբոսաշրջիկների թվի աճ -  
3,3%-ով 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ . 
Կիսամյակային
, տարեկան 
հաշվետվությու
ններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
աշխատակ
ազմ, 
«Թումանյա
ն աշխարհ» 
զբոսաշրջա
յին 
գրասենյակ
ի («Լոռի» 
տուրիզմի 
զարգացմա
ն 
հիմնադրա
մի) տնօրեն 

2018թ. 
փետրվ
ար – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի 
անբավար
արություն   
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Իրականաց
ումը՝ 
«Թումանյա
ն աշխարհ» 
զբոսաշրջա
յին 
գրասենյակ 
(«Լոռի» 
տուրիզմի 
զարգացմա
ն 
հիմնադրա
մ)  

Միջանկյալ 
արդյունք  
1. Համայնք այցելող 
զբոսաշրջիկների 
թիվը  աճել է  -  
3,3%-ով 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1. Համայնքում 
զբոսաշրջության զարգացման 
համար մատուցվող 
ծառայությունների  
իրականացում - այո 
2. Բնակիչների կարծիքը 
զբոսաշրջության զարգացման 
համար մատուցվող 
ծառայությունների 
վերաբերյալ-բավարար 
3. Համայնքում 
զբոսաշրջության զարգացման 
համար մատուցվող 
ծառայությունների 
տևողություն – 11 ամիս 

Տեղեկատվակա
ն աղբյուրներ 
Աշխատակազմ, 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությու
ններ, 
քաղաքացիակ
ան 
հասարակությո
ւն, բնակիչներ, 
«Թումանյան 
աշխարհ» 
զբոսաշրջային 
գրասենյակ 
(«Լոռի» 
տուրիզմի 
զարգացման 
հիմնադրամ) 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
աշխատակ
ազմ, 
«Թումանյա
ն աշխարհ» 
զբոսաշրջա
յին 
գրասենյակ
ի («Լոռի» 
տուրիզմի 
զարգացմա
ն 
հիմնադրա
մի) տնօրեն  

2018թ. 
փետրվ
ար – 
2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապա
տասխան 
մարդկայի
ն, 
նյութակա
ն և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսնե
րի առկա 
են եղել 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1. Համագործակցություն տուրիստական 
գործակալությունների հետ 
2. Զբոսաշրջային այցերի կազմակերպում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 1470,00 
հազ. Դրամ 
2. «Թումանյան աշխարհ» զբոսաշրջային գրասենյակի 
(«Լոռի» տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի) գույք և 
տեխնիկա 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 
միջոցներ  
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3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 
 
Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2018թ. Ծրագիրը 
 

Հ/հ Գույքի անվանումը 

Հա
սց

են
 կ

ա
մ 

ծա
ծկ

ա
գի

րը
 

Զբ
ա

ղե
ցր

ա
ծ 

տ
ա

րա
ծք

ը/
 

մա
կե

րե
սը

 (մ
2 ) 

Վ
իճ

ա
կի

 գ
նա

հա
տ

ու
մը

 

Գ
ու

յք
ի 

կա
ռա

վա
րմ

ա
ն 

գո
րծ

ա
ռո

ւյթ
ը 

Ա
յլ 

բն
ու

թա
գր

իչ
նե

ր 

1 Ալավերդու 
համայնքապետարանի 

շենք 

Ալավերդի 
Զորավար 

Անդրանիկի 8/1 

 
1510,3 

 
բավարար 

 
ՏԻՄ 

գործունեություն 

 

2 Ալավերդու Օ. 
Գորբունովի անվան 
մարզադպրոցի շենք 

Ալավերդի, 
Թումանյան փ. 2 

 
1301,4

7 

 
բավարար 

Արտադպրոցակ
ան կրթություն 

 

3 Մշակույթի պալատի 
շենք 

Ալավերդի, 
Սանահին/Սարա
հարթ, 2/32 ա 

 
7009,9 

 
բավարար 

Մշակույթ, 
գրադարան, 
արվեստ 

 

4 Ալավերդու թիվ 5 
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք 

Սանահին 
թաղամաս, 
Միկոյանի 5 

488,0 
 

անբավարա
ր 

Նախադպրոցակ
ան կրթություն 

 

5 Ալավերդու թիվ 3 
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք 

Ալավերդի, 
Սանահին 

կայարան 19/1 

 
803,5 

 
բավարար 

Նախադպրոցակ
ան կրթություն 

 

6 Ալավերդու թիվ 1 
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք 

Ալավերդի, 
Զորավար 

Անդրանիկի 2ա 

 
973,2 

 
բավարար 

Նախադպրոցակ
ան կրթություն 

 
 

7 Ալավերդու թիվ 2 
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք 

Ալավերդի, 
Ջրավազանի 7ա 

955,4 լավ Նախադպրոցակ
ան կրթություն 

 

8 Ալավերդու թիվ 6 
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք 

Ալավերդի, 
Ս/Սարահարթ 

2/29ա 

 
2360,9 

 
բավարար 

Նախադպրոցակ
ան կրթություն 

 

9 Ալավերդու թիվ 4 
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք 

Ալավերդի, Ս/ 
Սարահարթ, 

1/12ա 

 
1961,2 

 
բավարար 

Նախադպրոցակ
ան կրթություն 

 
 

10 Նախկին ՄՍԿ-ի շենք Ալավերդի, 
Թումանյանի 2ա 

 
668,5 

 
անբավարա

ր 

Արտադպրոցակ
ան ուսուցում 

 

11 Ռ. Մելիքյանի անվան 
երաքժշտական 
դպրոցի շենք 

Ալավերդի, 
Զորավար 

Անդրանիկի 103 

 
468,9 

 
լավ 

Արտադպրոցակ
ան կրթություն 

 

12 Ալավերդու 
ըմբշամարտի դպրոցի 

Ալավերդի, 
Ս/Սարահարթի 

 
428,9 

 
լավ 

Արտադպրոցակ
ան կրթություն 
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շենք 2/32ա 

13 Ալավերդու 
գեղարվեստի դպրոցի 

շենք 

Ալավերդի, 
Խուդյակովի 47 

 
512,1 

 
լավ 

Արտադպրոցակ
ան կրթություն 

 
 

14 Ալավերդու նախկին 
թիվ 6 

մանկապարտեզի շենք 

Ալավերդի, 
Փիրուզյան 
թաղամաս 

 
900,7 

 
անբավարա

ար 

Չի 
օգտագործվում 

 

15 Աքորու նախկին 
գյուղապետարանի 
վարչական շենք 

գ. Աքորի, թիվ 
4փ1 

 
305,1 

 
բավարար 

ՏԻՄ 
գործունեություն 

 

 

16 Աքորու 
հանդիսությունների 

սրահ 

գ. Աքորի, 4փ թիվ 
5 

31,5  
լավ 

հասարակական  

17 Հաղպատի նախկին 
գյուղապետարանի 

շենք 

Գ. Հաղպատ 82,0  
բավարար 

Չի 
օգտագործվում 

 

 

18 Հաղպատի մշակույթի 
տուն 

Գ. Հաղպատ  
718,6 

 
Լավ 

Մշակույթ, 
գրադարան 

 
 

19 Կաճաճկուտի նախկին 
գյուղապետարանի 

շենք 

գ. Կաճաճկուտ  
524,4 

 
բավարար 

ՏԻՄ 
գործունեություն 

 

 
 

20 Կաճաճկուտի ակումբ գ. Կաճաճկուտ 87,0 անբավարա
ր 

Չի 
օգտագործվում 

 

21 Ջիլիզայի նախկին 
գյուղապետարանի 

շենք 

Գ. Ջիլիզա 524,4 բավարար ՏԻՄ 
գործունեություն 

 

22 Ծաղկաշատի ակումբ Գ. Ծաղկաշատ  
32,4 

 
բավարար 

Հասարակական  

23 Հաղպատի ՆՈՒՀ 
ՀՈԱԿ-ի շենք 

Գ. Հաղպատ 657,0 բավարար Նախադպրոցակ
ան կրթություն 

 

24 Մարդատար 
ավտոմեքենա ԳԱԶ 

31105-120 

Ք. Ալավերդի - բավարար Կոմունալ 
տնտեսություն 

Անհատույց 
օգտագործմ

ան 
 

25 Բեռնատար 
ավտոմեքենա Գազ 

48321-10 

 
Ք. Ալավերդի 

 
- 

 
բավարար 

Կոմունալ 
տնտեսություն 

Անհատույց 
օգտագործմ

ան 

26 Բեռնատար 
ավտոմեքենա ԳԱզ 

48321-10 

 
Ք. Ալավերդի 

 
- 

 
բավարար 

Կոմունալ 
տնտեսություն 

Անհատույց 
օգտագործմ

ան 

27 Աղբ տեղափոխող 
բեռնատար 

ավտոմեքենա ԿՈ 440-
02 Գազ 48321-10 

Ք. Ալավերդի  
- 

բավարար Կոմունալ 
տնտեսություն 

Անհատույց 
օգտագործմ

ան 

28 Տրակտոր Յումզ 6 լ Ք. Ալավերդի  
- 

 
բավարար 

Կոմունալ 
տնտեսություն 

Անհատուց 
օգտագործմ
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ան 

29 Տրակտոր Չինվան Ք. Ալավերդի - բավարար Կոմունալ 
տնտեսություն 

Անհատույց 
օգտագործմ

ան 

30 Բեռնաուղևորատար 
ՈՒԱԶ 390944 

Ք. Ալավերդի - բավարար Կոմունալ 
տնտեսություն 

Անհատույց 
օգտագործմ

ան 

31 Հատուկ Զիլ ՄԴԿ 
432932 

Ք. Ալավերդի  
- 

բավարար Կոմունալ 
տնտեսություն 

Անհատույց 
օգտագործմ

ան 

32 Հատուկ ԿՈ 309/65314 Ք. Ալավերդի - բավարար Կոմունալ 
տնտեսություն 

Անհատույց 
օգտագործմ

ան 

33 Բեռնատար ՍԱԶ-3507 Ք. Ալավերդի - բավարար Կոմունալ 
տնտեսություն 

Անհատույց 
օգտագործմ

ան 

34 Տրակտոր ԴՏ-75 Ք. Ալավերդի - բավարար Կոմունալ 
տնտեսություն 

Անհատույց 
օգտագործմ

ան 

35 Բուլդոզեր Տ-170 Ք. Ալավերդի - բավարար Կոմունալ 
տնտեսություն 

Անհատույց 
օգտագործմ

ան 

36 Տրակտոր Բելառուս 
81-1 

Ք. Ալավերդի - բավարար Կոմունալ 
տնտեսություն 

Անհատույց 
օգտագործմ

ան 

37 Տրակտոր ՄՏԶ-82 Ք. Ալավերդի - բավարար Կոմունալ 
տնտեսություն 

Անհատույց 
օգտագործմ

ան 

38 Աքորու մշակույթի 
տան շենք 

Գ. Աքորի 5փ 2 903,6 բավարար Մշակույթ, 
գրադարան 

 

39 Աքորու 
մանկապարտեզի շենք 

Գ. Աքորի, 4փ 30 1539,4 բավարար Նախադպրոցակ
ան կրթություն, 
արտադպրոցակ
ան կրթություն 

 

40 Վարելահողեր Ք. Ալավերդի 25,746
7 հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Մասնակի 
վարձակալո

ւթյուն 

41 Խոտհարքներ Ք. Ալավերդի 178,53
56 հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Մասնակի 
վարձակալո

ւթյուն 

42 Արոտավայրեր Ք. Ալավերդի 375,79 
հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Մասնակի 
վարձակալո

ւթյուն 

43 Վարելահողեր Գ. Աքորի 92,3 
հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Մասնակի 
վարձակալո

ւթյուն 

44 Պտղատու այգի Գ. Աքորի 1,68 բավարար Համայնքային Վարձակալո
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հա սեփականություն ւթյուն 

45 Խոտհարքներ Գ. Աքորի 36.96 բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Մասնակի 
վարձակալո

ւթյուն 

46 Արոտավայրեր Գ. Աքորի 1571,6
6 հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Մասնակի 
վարձակալո

ւթյուն 

47 Վարելահողեր Գ. Կաճաճկուտ 97,14 
հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Մասնակի 
վարձակալո

ւթյուն 

48 Պտղատու այգի Գ. Կաճաճկուտ 21,93 
հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Վարձակալո
ւթյուն 

49 Խոտհարք Գ. Կաճաճկուտ 87, 
98 հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Մասնակի 
վարձակալո

ւթյուն 

50 Արոտավայրեր Գ. Կաճաճկուտ 578,20 
հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Մասնակի 
վարձակալո

ւթյուն 

51 Վարելահողեր Գ. Հաղպատ 189,04 
հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Մասնակի 
վարձակալո

ւթյուն 

51 Պտղատու այգի Գ. Հաղպատ 1,17 
հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

վարձակալո
ւթյուն 

52 Խոտհարքներ Գ. Հաղպատ 137.97 
հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Մասնակի 
վարձակալո

ւթյուն 

53 Վարելահողեր Գ. Ծաղկաշատ 3,81 
հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Մասնակի 
վարձակալո

ւթյուն 

՝54 Խոտհարքներ Գ. Ծաղկաշատ 31,11 
հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Մասնակի 
վարձակալո

ւթյուն 

55 Արոտավայրեր Գ. Ծաղկաշատ 383,47 
հա 

բավարար Համայնքային 
սեփականություն 

Մասնակի 
վարձակալո

ւթյուն 

56 Մարդատար 
ավտոմեքենա 
«Ինֆինիտի» 

Գ. Հաղպատ 1հատ բավարար ծառայողական Օտարում 

57 Մարդատար 
ավտոմեքենա «Կիա» 

Գ. Աքորի 1 հատ բավարար ծառայողական Օտարում 
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4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 
 
Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների 

ոլորտների 
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. 
դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Հա
մա

յն
քի

 բ
յո

ւջ
ե 

Պ
ետ

ա
կա

ն 
բյ

ու
ջե

 

Դ
ոն

որ
 

կա
զմ

ա
կե

րպ
ու

թյ
ու

նն
եր

 

Հա
մա

յն
ք-

Ք
ՀՄ

Հ 
հա

մա
գո

րծ
ա

կց
ու

թյ
ու

ն 

Ա
յլ 

ա
ղբ

յո
ւր

նե
ր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
1. Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի պահպանում, 
հանրային որակյալ 
ծառայությունների մատուցում 

105684,50 105684,50 - - - - 

Ընդամենը 105684,50 105684,50  - - - 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

 2018 թվականին պաշտպանության 
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում։ 

- - - - - - 

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 

1. Ալավերդի համայնքի 
հեղեղատարների մաքրում 

2718,94 2718,94 - - - - 

2. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 
1-ին և 4-րդ փողոցների 
հեղեղատարների վերանորոգում 

600,00 600,00 - - - - 

3. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 
հենապատերի վերանորոգում 

1200,00 1200,00 - - - - 

4. Ալավերդի համայնքի փողոցների 
հենապատերի թափված քարերի եվ 
գլխաքարերի վերականգնում 

9946,98 9946,98 - - - - 

Ընդամենը 14465,92 14465,92  - - - 
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1. Ալավերդի համայնքի կարիքների 
համար լուսատուների և 
հենասյուների ձեռքբերում ու 
տեղադրում 

11576,16 11576,16 - - - - 

2. Ալավերդի համայնքում արեվային 
ֆոտովոլտայիկ կայանի /կառուցում/ 
տեղադրում 

16915,19 16915,19 - - - - 
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3. Ալավերդի համայնքի Սանահինի 
Քարե կամուրջի հարակից 
տարածքում պուրակի և 
ճեմուղիների կառուցում և 
կահավորում 

22615,06 22615,06 - - - - 

4. Ալավերդի համայնքի 
Երիտասարդական եվ Սանահին 
Սարահարթ թաղամասի Գայի 
փողոցների ճեմուղիների 
վերանորոգում 

20000,00 20000,00 - - - - 

5. Ալավերդի համայնքի Զորավար-
Անդրանիկ փողոցի   աստիճանների 
և աստիճանահարթակի  կապիտալ 
վերանորոգում 

5200,00 5200,00 - - - - 

6. Ալավերդի համայնքի 
բազմաբնակարան շենքերի 
տանիքների ներկապատում 

10000,00 10000,00 - - - - 

Ընդամենը 86306,41 86306,41  - - - 
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

 2018 թվականի ընթացքում 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, 
այդ պատճառով ոլորտային 
նպատակ չի սահմանվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
1. Ալավերդի համայնքի Թումանյան 

փողոցի ճանապարհի կապիտալ 
վերանորոգում 

289000,00 - 289000,00 - - - 

Ընդամենը 289000,00 - 289000,00 - - - 
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

1. Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա 
փողոցի նախկին զբոսայգու 
հարակից տարածքում շուկայի 
կառուցում 

10000,00 10000,00 - - - - 

Ընդամենը 10000,00 10000,00  - - - 
Ոլորտ 8. Կրթություն 

1. Համայնքում նախադպրոցական 
կրթության  ծառայության 
մատուցում 

132661,90 132661,90 - - - - 

2. Համայնքում արտադպրոցական 
դաստիարակության ծառայության 
մատուցում 

96241,80 96241,80 - - - - 

Ընդամենը 228903,70 228903,70  - - - 
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1. Համայնքում մշակույթի ոլորտի 
ծառայության մատուցում 

50856,00 50856,00 - - - - 

Ընդամենը 50856,00 50856,00 - - - - 
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Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
1. Ալավերդի համայնքի բնակիչներին 

առողջարանային բուժման 
ուղեգրերի տրամադրում 

10000,00 10000,00 - - - - 

2. Առողջության ամրապնդման 
նպատակով ամառային 
ճամբարներում Ալավերդի 
համայնքի երեխաների հանգստի 
կազմակերպում 

8000,00 8000,00 - - - - 

Ընդամենը 18000,00 18000,00  - - - 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

1. Ալավերդի համայնքում երեխաների 
և մեծահասակների համար 
մարզահրապարակների կառուցում 

13000,00 13000,00 - - - - 

2. Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան 
թաղամասի թիվ 10 դպրոցի 
խաղահրապարակի նորոգում և  
արհեստական խոտածածկի 
կառուցում 

9000,00 9000,00 - - - - 

Ընդամենը 22000,00 22000,00  - - - 
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1. 
Աջակցություն սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներին 

6500,00 6500,00 - - - - 

Ընդամենը 6500,00 6500,00  - - - 
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

1 2018 թվականի ընթացքում 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, 
այդ պատճառով ոլորտային 
նպատակ չի սահմանվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

1. 
Ալավերդի համայնքում 
կանաչապատ տարածքների 
վերականգնում և ընդլայնում 

4997,66 4997,66 - - - - 

Ընդամենը 4997,66 4997,66 - - - - 
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1. 

Ալավերդի համայնքի բոլոր 
բնակավայրերում աղբահանության 
և սանիտարական մաքրման 
ծառայությունների մատուցում 

88829,80 88829,80 - - - - 

2. 

Ալավերդու համայնքապետարանի 
ենթակայությամբ գործող  հիմնարկ-
ձեռնարկություններում, 
բազմաբնակարան շենքերի 
աղբատարների եվ աղբամանների, 
կոշտ կենցաղային թափոնների 
աղբավայրի  տարածքներում 

3000,00 3000,00 - - - - 
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կրծողասպան եվ  միջատասպան 
աշխատանքներ 

3. 
Ալավերդի համայնքի կոշտ 
կենցաղային աղբավայրի 
ժամանակավոր լոկալիզացիա 

3000,00 3000,00 - - - - 

4. 
Ալավերդի համայնքի կարիքների 
համար աղբարկղների ձեռք բերում 
և տեղադրում 

8600,00 5000,00 - 3600,00 - - 

5. 
Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 
գերեզմանատան ցանկապատի 
կառուցում 

1000,00 1000,00 - - - - 

Ընդամենը 101947,80 101947,80 - 3600,00 - - 
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

1. 
Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 
Ագեղցու եկեղեցու  ցանկապատի 
կառուցում 

1000,00 1000,00 - - - - 

2. 
Համայնքում զբոսաշրջության 
զարգացման համար մատուցվող 
ծառայություններ 

1470,00 1470,00 - - - - 

Ընդամենը 2470,00 2470,00 - - - - 
Ոլորտ 17.  Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1 2018 թվականի ընթացքում 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, 
այդ պատճառով ոլորտային 
նպատակ չի սահմանվել 

- - - - - - 

Ընդհանուրը 934124.0 641524.0 289000.0 3600.0 0.0 0.0 
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5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 
 

Ստորև, ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման 
արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ 
 

Աղյուսակ 8․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և 
գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը 
 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների 
մատուցում 
Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատողներ (ըստ 
հաստիքացուցակի)  

67    

Համայնքի հողի հարկի և 
գույքահարկի գանձման 
ավտոմատացված 
համակարգեր 

2    

Համայնքապետարանի 
վարչական շենք և գույք 

Ըստ 
գույքագրմա
ն ցուցակի 

   

Վարչական 
ներկայացուցիչների 
նստավայրերի շենքեր և 
գույք 

Ըստ 
գույքագրմա
ն ցուցակի 

   

Տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների 
հավաքագրմամբ զբաղվող 
աշխատակիցներ 

6    

Հողի հարկի, 
գույքահարկի, տեղական 
տուրքերի և վճարների 
առկա բազաներ  

առկա է    

Համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
գծով առկա ապառքներ 
(հազ.դրամ) 

57747,59    

Աշխատակազմում առկա 
համակարգիչներ  

27    

Աշխատակազմում առկա 
տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության 
համակարգեր   

առկա է    

Աշխատակազմում 
ֆինանսական (այդ թվում՝ 
գույքի) կառավարման 
հարցերով զբաղվող 

4    
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աշխատողներ 
Համայնքի պաշտոնական 
համացանցային կայք  

առկա է    

Ելքային 
(քանակական) 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատողների թիվը (ըստ 
հաստիքացուցակի)  

67    

Անշարժ գույքի հարկի 
բազայում առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում , % 

3    

Համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
հավաքագրման 
փաստացի գումարների 
տարեկան աճ, %-ով 

3    

Հարկային 
պարտականությունները 
չկատարողների 
նկատմամբ համայնքի 
կողմից դատարան 
ներկայացված 
հայցադիմումների թիվը  

90    

Հողի հարկի բազայում 
առկա անճշտությունների 
նվազեցում, % 

3    

Գույքահարկի բազայում 
առկա անճշտությունների 
նվազեցում,  % 

3    

Համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
գծով առկա ապառքներից 
հավաքագրում, % 

5    

Համայնքապետարանում 
բնակիչների 
սպասարկման «մեկ 
պատուհան» սկզբունքի 
կիրառումը 

Կիրառվում 
է 

   

Սպասարկման կենտրոն 
դիմող այցելուների թիվը  

1059    

Համայնքի պաշտոնական 
համացանցային կայքի 
առկայությունը   

առկա է    

Ելքային 
(որակական) 

ՏԻՄ-երի գործունեության 
վերաբերյալ բնակիչների 
իրազեկվածության 
մակարդակի բարձրացում, 
% 

5    

ՏԻՄ-երի, 
համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 

7    
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գործունեությունից, 
մատուցվող 
ծառայությունների 
մատչելիությունից և 
որակից  բնակիչների 
բավարարվածության 
աստիճանի բարձրացում 
(հարցումների հիման 
վրա), %   
ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի 
գործունեության 
վերաբերյալ բնակիչների 
կողմից ստացվող դիմում-
բողոքների թվի նվազում, 
% 

5    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Համայնքի 
աշխատակազմի 
աշխատանքային օրերի 
թիվը տարվա ընթացքում, 
օր 

248    

Համայնքի ղեկավարի, 
ավագանու կողմից 
կազմակերպվող 
բնակիչների 
ընդունելությունների 
հաճախականությունը   

շաբաթը 1 
անգամ 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Աշխատակազմը 
բնականոն գործել է, 
բարելավվել է 
բնակչությանը մատուցվող  
հանրային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը և 
որակը, % 

7    

Համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
տեսակարար կշիռը 
համայնքի բյուջեի 
ընդհանուր մուտքերի 
կազմում,  % 

22,8    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

105684,5    

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 
Ծրագիր 1.  Ալավերդի համայնքի հեղեղատարների մաքրում 
Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային Համայնքապետարանի 3    
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աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

Ելքային 
(քանակական) 

Մաքրված 
հեղեղատարների 
առկայությունը 

Առկա է    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
մաքրված 
հեղեղատարների 
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Հեղեղատարների 
մաքրման 
աշխատանքների 
տևողությունը  

1 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքում 
կանխարգելվել է 
հեղեղների վտանգը, 
մաքրվել են համայնքի 
Ջրավազան, Խուդյակով, 
Բաղրամյան, Էնգելսի 
փողոցների և Դեբեդ 
թաղամասի 
հեղեղատարները չափի 
միավորը՝ %  

100    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

2718,94    

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 
Ծրագիր 2. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 1-ին և 4-րդ փողոցների հեղեղատարների վերանորոգում 
Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Վերանորոգված 
հեղեղատարների 
առկայությունը  

առկա է    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
վերանորոգված 
հեղեղատարների  
վերաբերյալ  /վատ, 
բավարար, լավ/ 

լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Հեղեղատարների 
վերանորոգման  
աշխատանքների 
տևողությունը  

1 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքում 
կանխարգելվել է 

100    
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հեղեղների վտանգը, 
վերանորոգվել են 
համայնքի Աքորի գյուղի 
հեղեղատարները չափի 
միավորը՝ %  

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

600,00    

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 
Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի հենապատերի վերանորոգում 
Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Վերանորոգված 
հենապատերի 
առկայություն  

Առկա է    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
վերանորոգված 
հենապատերի 
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Հենապատերի 
վերանորոգման  
աշխատանքների 
տևողությունը  

1 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքում 
կանխարգելվել է 
քարաթափման և 
փլուզումների  վտանգը, 
վերանորոգվել են 
համայնքի Աքորի գյուղի 
հենապատերը, չափի 
միավորը՝ %  

100    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

1200,00    

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 
Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի փողոցների հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի 
վերականգնում 
Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային Համայնքապետարանի 3    



58 
 

 

աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

Ելքային 
(քանակական) 

Հենապատերի 
վերականգված քարերի և 
գլխաքարերի 
առկայություն 

Առկա է    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
վերականգնված 
հենապատերի թափված 
քարերի եվ գլխաքարերի 
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Հենապատերի թափված 
քարերի եվ գլխաքարերի 
վերականգնման 
աշխատանքների 
տևողությունը  

2,5 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքում 
կանխարգելվել է 
քարաթափման և 
փլուզումների  վտանգը, 
վերականգնվել են 
համայնքի հենապատերի 
թափված քարերը և 
գլխաքարերը, չափի 
միավորը՝ %  

100    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

9946,98    

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար լուսատուների և հենասյուների ձեռքբերում ու 
տեղադրում 
Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

«Ալավերդու համայնքային 
կոմունալ տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք 

ըստ 
գույքագրմա
ն ցուցակի 

   

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Փողոցներում տեղադրված 
նոր լուսատուների 
քանակը, հատ  

100    

Փողոցներում տեղադրված 
նոր հենասյուների 
քանակը, հատ  

50    

Նոր ներկված 
հենասյունների թիվը, 
հատ  

100    
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Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից, 
չափի միավորը՝ %   

73    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը  

1,5 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Համալրված գիշերային  
լուսավորության նոր  LED 
լուսատուների քանակ, 
հատ 

100    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

11576,16    

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր 2. Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ կայանի /կառուցում/ տեղադրում 
Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Կառուցված 
ֆոտովոլտայիկ կայաններ, 
հատ   

2     

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
կառուցված կայանների 
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը  

4 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Կառուցված 
Ֆոտովոլտայիկ 
կայանների քանակ և 
հզորություն, հատ /կՎտ   

2 /10կՎտ 
և 20կՎտ/ 

   

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

16915,19    

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի Սանահինի Քարե կամուրջի հարակից տարածքում պուրակի և 
ճեմուղիների կառուցում և կահավորում 
Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային Համայնքապետարանի 3    
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աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

Ելքային 
(քանակական) 

Կառուցված և 
կահավորված ճեմուղու և 
պուրակի առկայությունը 

Առկա է    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
բարեկարգված պուրակի և 
ճեմուղու վերաբերյալ 
/վատ, բավարար, լավ/ 

լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Պուրակի կառուցման և 
կահավորման 
տևողությունը  

1,5 ամիս    

Ճեմուղիների կառուցման 
և կահավորման 
տևողությունը 

1,5 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Ալավերդի համայնքի 
բնակչության, 
զբոսաշրջիկների 
հանգստի պայմանները 
բարելավվել են, 
բարեկարգվել է համայնքի 
Քարե կամուրջի 
տարածքը, չափի 
միավորը՝ %  

100    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

22615,06    

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների 
ճեմուղիների վերանորոգում  
Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Ալավերդի համայնքի 
Երիտասարդական եվ 
Սանահին Սարահարթ 
թաղամասի Գայի 
փողոցների 
վերանորոգված 
ճեմուղիների 
առկայությունը 

Առկա է    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
վերանորոգված 
ճեմուղիենրի վերաբերյալ 
/վատ, բավարար, լավ/ 

լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնությա

Ալավերդի համայնքի 
Երիտասարդական եվ 

2,5 ամիս    
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ն) Սանահին Սարահարթ 
թաղամասի Գայի 
փողոցների ճեմուղիների 
վերանորոգման 
տևողությունը  

Վերջնական 
արդյունքի 

Ալավերդի համայնքի 
Երիտասարդական եվ 
Սանահին Սարահարթ 
թաղամասի Գայի 
փողոցների ճեմուղիներ 
դարձել են հարմարավետ 
և անցանելի, չափի 
միավորը՝ %   

100    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

20000,00    

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր 5. Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի  
կապիտալ վերանորոգում  
Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Ալավերդի համայնքի 
Զորավար-Անդրանիկ 
փողոցի աստիճանների և 
աստիճանահարթակի 
առկայությունը 

Առկա է    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
վերանորոգված 
աստիճանների և 
աստիճանահարթակի 
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ալավերդի համայնքի 
Զորավար-Անդրանիկ 
փողոցի աստիճանների և 
աստիճանահարթակի 
վերանորոգման 
տևողությունը  

1,5 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Ալավերդի համայնքի 
Զորավար-Անդրանիկ 
փողոցի աստիճանները և 
աստիճանահարթակը 
դարձել են հարմարավետ, 
անվտանգ և անցանելի, 
չափի միավորը՝ % 

100    

Ծախսեր, հազ. ֆինանսավորման 5200,00    
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դրամ աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   
Ծրագիր 6. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատում 
Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Ալավերդի համայնքի 
բազմաբնակարան 11 
շենքերի ներկապատված 
տանքիների առկայություն 

Առկա է    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
ներկապատված 
տանքիների վերաբերյալ 
/վատ, բավարար, լավ/ 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ալավերդի համայնքի 
բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների 
ներկապատման 
տևողությունը  

1,5 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Ալավերդի համայնքի 
շենքի տանիքները 
ներկապատվել են և 
պաշտպանված են 
կոռոզիայից, չափի 
միավորը՝ շենքի տանիք    

11 շենքի 
տանիք 

   

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

10000,00    

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի ճանապարհի կապիտալ վերանորոգում 
 Բնակավայրերը՝ ք.Ալավերդի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Տրանսպորտի, կապի և 
տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 
նախարարության                                           
կողմից  ներդրում 

289000,00 
հազ. 
դրամ 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Վերանորոգված 
Թումանյան փողոցի 
ճանապարհի 
երկարությունը, կմ 

2.5    

Ելքային Բնակիչների 100    
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(որակական) բավարարվածությունը 
վերանորոգված 
հանդամիջյան 
ճանապարհների 
անցանելիության 
վիճակից, % 

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը  

4 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է Ալավերդի 
քաղաքի Թումանյան 
փողոցի 2,5 կմ 
երկարությամբ  
ճանապարհներով 
երթևեկելու ծառայության 
մատուցումը, %-ով 

100    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝  Տրանսպորտի, 
կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 
նախարարություն                                           

289000,00    

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 
Ծրագիր 1.  Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի նախկին զբոսայգու հարակից տարածքում շուկայի 
կառուցում 
Բնակավայրը՝ Ընդհանուր համայնքային  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքի կողմից 
հողատարածքի 
հատկացում/այո, ոչ/ 

այո    

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Ալավերդի համայնքում 
շուկայի առկայություն 

Առկա է    

Շուկայում սանհանգույցի 
առկայությունը 

Առկա է    

Շուկայում 
լուսավորության 
համակարգի 
առկայությունը 

Առկա է    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
շուկայի ծառայության 
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը  

2 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Շուկան կառուցվել է, 
համայնքի բնակչությունը 

այո    
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հնարավորություն ունի 
իրացնելու արտադրված 
գյուղմթերքները, այո/ոչ 

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

10000,00    

Ոլորտ 8.Կրթություն 
Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության  ծառայության մատուցում  
Բնակավայրերը՝  ք. Ալավերդի, գ. Աքորի, գ. Հաղպատ  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
աշխատակազմերի 
աշխատակիցներ 

121    

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր 
և գույք 

ըստ 
գույքագր
ման 
ցուցակի 

   

Ելքային 
(քանակական) 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
աշխատակիցների թիվը  

121    

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
մանկավարժների թիվը  

52    

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի 
թիվը  

20    

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ 
հաճախող երեխաների 
թիվը  

482    

Մեկ երեխայի հաշվով 
սննդի օրական ծախսերը,  
դրամ  

289    

Ելքային 
(որակական) 

Մատուցվող ծառայության 
համապատասխանություն
ը օրենսդրական 
պահանջներին, 
սահմանված 
նորմատիվներին, 
կարգերին և 
չափորոշիչներին 

ամբողջու
թյամբ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Նախադպրոցական 
կրթության ծառայության 
մատուցման օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում 

248    

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
տարեկան ջեռուցման 
օրերի թիվը 

120    

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1    

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը 
նախադպրոցական 

93,2    
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կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը և 
հասանելիությունը, %  

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

132661,90    

Ոլորտ 8.Կրթություն 
Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 
Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի, գ. Աքորի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ալավերդի համայնքի 
արտադպրոցական 
ուսումնական 
հաստատություններում 
աշխատոքների թիվ 

92    

Ալավերդի համայնքի 
արտադպրոցական 
ուսումնական 
հաստատությունների   
շենք և գույք 

ըստ 
գույքագր

ման 
ցուցակի 

   

Ելքային 
(քանակական) 

ՀՈԱԿ-ի 
աշխատակիցների թիվը 

92    

ՀՈԱԿ հաճախող 
երեխաների թիվը 

524    

Ելքային 
(որակական) 

Ծնողների կարծիքը 
մատուցվող ծառայության 
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ծառայության 
մատուցման օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում 

248    

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1    

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքային  ՀՈԱԿ-ների  
գործունեությամբ 
ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը 
արտադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայության մատուցումը 
և հասանելիությունը, % 

87    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

96241,80    

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
Ծրագիր 1.  Համայնքում մշակույթի ոլորտի ծառայության մատուցում 
Բնակավայրը՝ ընդհանուր համայնքային  
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Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

ՀՈԱԿ-ների 
աշխատակազմերի 
աշխատակիցներ 

58    

ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք ըստ 
գույքագր

ման 
ցուցակի 

   

Ելքային 
(քանակական) 

ՀՈԱԿ-ների 
աշխատակիցների թիվը 

58    

Ելքային 
(որակական) 

Համայնքի բնակիչների 
կարծիքը մատուցվող 
ծառայության վերաբերյալ 
/վատ, բավարար, լավ/ 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ծառայության 
մատուցման օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում  

248    

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1    

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը 
մշակութային 
ծառայությունների 
մատուցումը և 
հասանելիությունը, % 

78    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

50856,00    

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
Ծրագիր 1.  Ալավերդի համայնքի բնակիչներին առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրում 
Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

2    

Ելքային 
(քանակական) 

Հանգիստը և բուժումը 
կազմակերպած 
բանկիչներ 

52    

Ելքային 
(որակական) 

Համայնքի բնակիչների 
կարծիքը մատուցվող 
ծառայության վերաբերյալ 
/վատ, բավարար, լավ/ 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Բնակիչների հանգստի 
կազմակերպման օրերի 
թիվ 

12    

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է համայնքի  
բնակիչների հանգիստը և 

52    
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բուժումը 
առողջարանային բուժման 
ուղեգրերի տրամադրման 
միջոցով, մարդ 

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

10000,00    

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
Ծրագիր 2.  Առողջության ամրապնդման նպատակով ամառային ճամբարներում Ալավերդի համայնքի 
երեխաների հանգստի կազմակերպում 
Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

2    

Ելքային 
(քանակական) 

Ամառային ճամբարներում 
հանգիստը 
կազմակերպած 
երեխաներ 

133    

Ելքային 
(որակական) 

Համայնքի բնակիչների 
կարծիքը մատուցվող 
ծառայության վերաբերյալ 
/վատ, բավարար, լավ/ 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Երեխաների հանգստի 
կազմակերպման օրերի 
թիվ 

10    

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է համայնքի  
երեխաների հանգիստը 
ամառային 
ճամբարներում, մարդ 

133    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

8000,00    

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
Ծրագիր 1.  Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների 
կառուցում 
Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Ալավերդի համայնքում 
երեխաների և 
մեծահասակների համար 
կառուցված 

Առկա է    
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մարզահրապարակների 
առկայությունը 

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
կառուցված 
մարզահրապարակների 
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ալավերդի համայնքում 
երեխաների և 
մեծահասակների համար 
մարզահրապարակների 
կառուցման տևողությունը  

2 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքի երեխաների և 
մեծահասակների համար 
ֆիզիկական 
դաստիարակությունով և 
ֆիզիկական կուլտուրայով 
զբաղվելը դարձել է 
մատչելի, % 

73    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

13000,00    

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
Ծրագիր 2.  Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգում և  
արհեստական խոտածածկի կառուցում 
Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Նորոգված 
խաղահրապարակի և 
արհեստական 
խոտածածկի  
առկայությունը 

Առկա է    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
նորոգված 
խաղահրապարակի և 
կառուցված խոտածածկի  
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ալավերդի համայնքի 
Բաղրամյան թաղամասի 
թիվ 10 դպրոցի 
խաղահրապարակի 
նորոգման և  
արհեստական 
խոտածածկի կառուցման 
տևողությունը  

1 ամիս    
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Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքի Բաղրամյան 
թաղամասի երեխաների 
համար սպորտով 
զբաղվելը դարձել է 
մատչելի, %-ով 

100    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

9000,00    

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 
Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
Բնակավայրերը՝ Ընդհանուր համայնքային  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Սոցիալական 
աջակցության հարցերով 
զբաղվող 
աշխատակիցների՝ 
հանձնաժողովի 
առկայություն, այո/ոչ 

այո    

Ելքային 
(քանակական) 

Սոցիալական 
աջակցություն ստացած 
սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը 

273    

Սոցիալական 
աջակցություն ստանալու 
դիմումների քանակը 
ներկայացրածների թիվը 

273    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակչության կարծիքը 
սոցիալական 
աջակցության 
ծառայության մատուցման 
հասցեականության 
մասին /վատ, բավարար, 
լավ/ 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1    

Վերջնական 
արդյունքի 

Բարելավվել է 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը և 
ծառայության 
մատչելիությունը,  % 

80    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

6500.0    
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Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքում կանաչապատ տարածքների վերականգնում և ընդլայնում 
Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Վերականգնված և 
ընդլայնված կանաչապատ 
տարածքների 
առկայությունը 

Առկա է    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
վերականգնված և 
ընդլայնված կանաչապատ 
տարածքների վերաբերյալ 
/վատ, բավարար, լավ/ 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Կանաչապատ 
տարածքների 
վերականգնման և 
ընդլայնման  
տևողությունը 

1 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Վերականգնվել և 
ընդլայնվել են 
համայնքում 
կանաչապատ 
տարածքները, հա 

0,055    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

4997,66    

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
ծառայությունների մատուցում 
Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

«Ալավերդու համայնքային 
կոմունալ տնտեսություն»  
ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ 

54    

«Ալավերդու համայնքային 
կոմունալ տնտեսություն»  
ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-
սարքավորումներ 

ըստ 
գույքագր

ման 
ցուցակի 

   

Աղբահանության համար 
գանձված վճարների 
գումարը, հազ.դրամ 

18600,00    

Ելքային 
(քանակական) 

Աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրում 
իրականացնող 

35    
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աշխատակիցների թիվը  
Աղբատար մեքենաների 
թիվը  

4    

Աղբամանների թիվը 414    
Աղբահանության համար 
գանձվող վճարի չափը, 
դրամ 

150    

Համայնքում 
իրականացված 
աղբահանության ծավալը՝ 
տարեկան կտրվածքով, 
տոննա 

1100    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայության վերաբերյալ 
/վատ, բավարար, լավ/ 

լավ    

Աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայության 
համապատասխանություն
ը օրենսդրական 
պահանջներին, 
սահմանված 
նորմատիվներին, 
կարգերին և 
չափորոշիչներին   

ամբողջու
թյամբ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Աղբահանության 
ծառայության մատուցման 
հաճախականությունը 
(ամսվա կտրվածքով), 
 գյուղերում   
 
 Ալավերդի քաղաքում 

 
 
 
 

 ըստ 
գրաֆիկի 
 շուրջօրյ

ա 

   

Սանիտարական 
մաքրման ծառայության 
մատուցման 
հաճախականությունը 
(ամսվա կտրվածքով) 

Ըստ 
գրաֆիկ-
ժամանակ
ացույցի 

 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը 
աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայությունների 
մատուցումը համայնքի 
բոլոր բնակավայրերում, 
%-ով 

92    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

88829,80    
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Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ծրագիր 2. Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող  հիմնարկ-ձեռնարկություններում, 
բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի  
տարածքներում կրծողասպան եվ  միջատասպան աշխատանքներ 
Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի, գ. Աքորի, գ. Հաղպատ 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Ալավերդու 
համայնքապետարանի 
ենթակայությամբ գործող  
հիմնարկ-
ձեռնարկություններում, 
բազմաբնակարան 
շենքերի աղբատարների 
եվ աղբամանների, կոշտ 
կենցաղային թափոնների 
աղբավայրի  
տարածքներում 
կրծողասպան եվ  
միջատասպան 
աշխատանքներ, % 

100    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
կրծողասպան եվ  
միջատասպան 
աշխատանքների 
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ալավերդու 
համայնքապետարանի 
ենթակայությամբ գործող  
հիմնարկ-
ձեռնարկություններում, 
բազմաբնակարան 
շենքերի աղբատարների 
եվ աղբամանների, կոշտ 
կենցաղային թափոնների 
աղբավայրի  
տարածքներում 
կրծողասպան եվ  
միջատասպան 
աշխատանքների 
տևողությունը  

0,5 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Իրականացվել են 
կրծողասպան և 
միջատասպան 
աշխատանքներ  
Ալավերդու 
համայնքապետարանի 

100    
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ենթակայությամբ գործող  
հիմնարկ-
ձեռնարկություններում, 
բազմաբնակարան 
շենքերի աղբատարների 
եվ աղբամանների, կոշտ 
կենցաղային թափոնների 
աղբավայրի  
տարածքներում, %-ով 

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

3000,00    

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա 
Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

«Ալավերդու համայնքային 
կոմունալ տնտեսություն»  
ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-
սարքավորումներ 

ըստ 
գույքագր
ման 
ցուցակի 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Ալավերդի համայնքի 
կոշտ կենցաղային 
աղբավայրի 
ժամանակավոր 
լոկալիզացիա, % 

100    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
կոշտ կենցաղային 
աղբավայրի 
ժամանակավոր 
լոկալիզացիայի 
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ալավերդի համայնքի 
կոշտ կենցաղային 
աղբավայրի 
ժամանակավոր 
լոկալիզացիա 
աշխատանքների 
տևողությունը  

2,5 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Իրականացվել է 
ժամանակավոր 
լոկալիզացիա Ալավերդի 
համայնքի կոշտ 
կենցաղային 
աղբավայրում, %-ով 

100    

Ծախսեր, հազ. ֆինանսավորման 3000,00    
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դրամ աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար աղբարկղների ձեռք բերում և տեղադրում 
Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

ԱՄՆՄԶԳ /USAID/ -ի 
կողմից  ներդրում 

3600.0 
հազ. 
դրամ 

   

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Համայնքում տեղադրված 
աղբամանների քանակ  

414    

Համայնքում 
տեղադրվելիք 
աղբամանների քանակ  

107    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
տեղադրված 
աղբամանների 
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ալավերդի համայնքի 
կարիքների համար 
աղբարկղների ձեռք 
բերման և տեղադրման 
աշխատանքների 
տևողությունը     

0,5 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Ձեռք են բերվել և 
տեղադրվել կոշտ 
կենցաղային աղբի համար 
նախատեսված նոր 
աղբամաններ , հատ 

107    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝  
 համայնքի բյուջեի 
միջոցներ 

 ԱՄՆՄԶԳ /USAID/ -ի 
կողմից  ներդրում 

 
 

5000,00 
 

3600,00 

   

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ծրագիր 5. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատի կառուցում 
Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 

3    
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աշխատակիցներ  

Ելքային 
(քանակական) 

Ալավերդի համայնքի 
Աքորի գյուղի 
գերեզմանատան 
ցանկապատում, % 

100    

Ցանկապատված 
Ալավերդի համայնքի 
Աքորի գյուղի 
գերեզմանատուն  

առկա է    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
կառուցված ցանկապատի  
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ալավերդի համայնքի 
Աքորի գյուղի 
գերեզմանատան 
ցանկապատման 
աշխատանքների 
տևողությունը  

1,5 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Իրականացվել է 
Ալավերդի համայնքի 
Աքորի գյուղի 
գերեզմանատան 
ցանկապատում, %-ով 

100    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

1000,00    

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
Ծրագիր 1.  Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու  ցանկապատի կառուցում 
Բնակավայրը՝ գ. Աքորի 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ  

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Ալավերդի համայնքի 
Աքորի գյուղում 
կառուցված Ագեղցու 
եկեղեցու  ցանկապատի 
առկայությունը  

առկա է    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
կառուցված ցանկապատի 
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Ալավերդի համայնքի 
Աքորի գյուղի Ագեղցու 
եկեղեցու  ցանկապատի 
կառուցման տևողությունը  

1 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Բարեկարգված և 
պահպանված են 

առկա է    
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համայնքի զբոսաշրջային 
հետաքրքրթյուն 
ներկայացնող վայրերը 

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

1000,00    

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
Ծրագիր 2.  Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայություններ 
Բնակավայրը՝ ընդհանուր համայնքային  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

«Թումանյան աշխարհ» 
զբոսաշրջային 
գրասենյակի («Լոռի» 
տուրիզմի զարգացման 
հիմնադրամի) գույք և 
տեխնիկա 

ըստ 
գույքագր

ման 
ցուցակի 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Համայնքում 
զբոսաշրջության 
զարգացման համար 
մատուցվող 
ծառայությունների  
իրականացում,  այո/ոչ 

այո    

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
զբոսաշրջության 
զարգացման համար 
մատուցվող 
ծառայությունների 
վերաբերյալ /վատ, 
բավարար, լավ/ 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնությա
ն) 

Համայնքում 
զբոսաշրջության 
զարգացման համար 
մատուցվող 
ծառայությունների 
տևողություն  

11 ամիս    

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնք այցելող 
զբոսաշրջիկների թվի աճ, 
%-ով 

3,3    

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

1470,00    
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