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Zrurnriurb I
Zudurlhplr plnr2hlr h\urdnnntrhpp

qpurdn4)

A^,
NN bllullurunnhuur\htpp lary{ur8

bNN
Ch4unlthg

(u.5+u.6)

lnu.['

{up1ur\urtr
rJuru

llnh4ullrh rfruu

1000
fi"'IUUT;LC bqUunhsubl- (r.nnr11100+unq
1200+nnr1 1300)

179801.9 179UOL.9 8008,861,8

I 100 l.zufqbf bqsor'fsbf 7100 27741.0 2774r.O X

1110 1.1 Qnrlpurllrh htup\hp urtr2rupd q$qghS 7131 12938.8 12938.8 X

l1I I
Snqpruhurp! hullurltrptrhplr r{urp2ur\urtr rnrupurbptrtpnr_rl qtntr{nr1

zhtrpkph h rhhnrprmtrtrhnh hurdrun
1040.2 to4o.2 x

I 112
ZnqF hup\ huniurltrptrtplr rlurplur\urL nrupur8ptrLpnul qrntr{nq
hn4|r huniurp 11898.6 11898.6 X

1120 1.2 Qnr"lpurlfrtr hurpltp ru11 qnr-tphq 77'# 13320.2 13320.2 X
1 121 qnljpuhulFq +EFurryrurdhlnghtp[ hunlurp 13320.2 t3320.2 x

I 130
1.3 Uqpuhptrhp[r oquuqnpbrturh \unl qnphndrhmplurh

lrpur[urfrrugrfiltr pmlluulnrplurh r{durphhp
7145 t482.O 1482.0 X

l 131 Stqurllurh rnntpptp 71452 1482.0 1482.0 x

r 132

ur) Zulfrultrplr rnurpurtpnrrl Lnp 2htrphplr, 2lrhmp;nrLhtpfr
(htprunluln1 hlrrlhru\urb) 2lrhurpurpnrplnrh (urtqur4prftuh)
pntlltnrlntplurh huniurp (rnnr1 1133 + urnq 1334),

0.0 0.0 x

rt33 uur) lhrlhurllurh 2|rhnrplnrhtrtnh hunfurn 370.000 370.000 X
I 134 ruF) O1 hfdbur\urh 2|rhmplnr-hbLplr brurlurn o000 x

1 135

F) lu{u1trp}r rlurgpru\urtr rnrupurbpnr-ri 2htrpbf lr,
2lrtrnrgnrtrhtp[r, purqurpur2lrtrur\urh ur11 oplhllnhhp]r

{tpu\urnnrgrtruh, nudhqurgrfurb, rlhprr\ruhqtrdurtr,
upqlrru\ruhurgriruh ur2lururnrutrptrhp (prugurnnrplunf p 2l
onttruqntratrurfn uurhrlurtnlurb' chhurnurnmorurh ranurrndmnrnrb

0.000 X

1 136

q) Z,ruuurllrpF qurpluqruh rnupubpnrd 2hLphp[r,
2|rtrnrplndrtrl"nlr, puqurpur2lrtrur\utr ru11 op1t\rntrtplr ptutr4rluh
6nltl lndnl.rtrurh hulr-f urn

0.000 x

I 137

q) Zuriurltrplr rnurpurbpntrt ngh1lrg ludbgt hnb tr (l1unl)
bluurlunrnlr urpurur4puhpb rlrudrunpfr, [ru\ huhpurl]rtr utrtrq[r
op;h\urtrhpnul' nqt$g ludhgtrhplr h (lpril) Eluurlunrnlr
upuruqpruhpfr hnrugrlurh Fnqt uulnrraturh hrurlurn

1060.000 1060.000 X

I 138
h) Iunirrqlrplr rnurprubpnui purgoplur rlrudurnp \urqrhu\tpu1k1nt
pnql rnrlnrplurh hurlurn

t 0.0@ x

I 139

q) Zurtftulhplr nurprubpmr.l htrlm\ r{urnhfrp]r, uhqd{ub ptruqurii
Ilurl hhqnr\urgrlru6 trurrlpurl|rtr qurqtplr rlurtqrurburlrr runhurplr

\turbpnr-rf h\m\ tlurntfrB]r tr (1urg uhrptrlurb ptrur\urtr \ruil
hhqm\ug{ur6 trurrlpullrh qruqtplr h urhlutr}r\urlprtr htrlnrl1trhplr
rlurdurnoh r*nrlnrlnrmnr& hr*rfrrrn

0.000 x

1140

h) Zururrlhg} nurpurbgntd urnhurp!, hurLpurlfh uhtqf,
qr{updurtrgf , 2uhmrinr{ }uuqhplr h rl}rdur\ur}uurqhp}r

luqtur\hpqrlurtr oplt\rntrtpp, puqhlrpbhpg (uurmtrurbhpg),

luurqunntrhpp durrip 24.0C.|rg hhurn ur2|uunnhlm pnt3pt{nr-plurtr
hurilurn

0.000 X

l14l
p) ZullurpuqurBurlfrh \urhnhhbplrh hullurqulnuruluurh bp.iurtr
purlurplr h purqurpurilrh hunlurflrpirtplr ururprubpnul phunlhlr
lrtbnutrhtrhn uurhtrnr nnmunlnrrarurh hurfun

0.000 x

1142
p) lutfurlhplr rnurpurbpnrd urptnurplrh qn{urqr1 rn\urqptlm
rantl I vllmroturh hrurlurn 0.000 0.000 x

1 1.13
d) luliurltrplr urfrl"h{hg rlnuuururpqptp}r qururdhtrtp L
hnllhonhhurhhhn urnunlurnntr nr hunftun

0.000



il

(huqtu

b\unftnunnhuur\hhpp CL4urdhlrg
(u.5+u.5)

urrnrad-.d'
4n4rtulo

bI.{N
rlruplur\urh

rfiuu Qntr4url|h druu

7241
hudurlhplr 1.3nr2L rlnrulplrqpr{nq urjrnurp}rh qur2rnatrurlprtr
nnrurfrulirnnhhkn' urnruorlurb rlheuroqrulhtr

0.000 X

1250
2.5 Ctpu$hlt htpplrL qur2rnahur\utr 4puniur2hnphtrtp' urnugr{urb
hurounhunrfuh urrr rftrltunnuhhtnhn 7331 121514.s00 121514.500 X

t251
ur)'tlburur\urtr p;nr2hlrg Slrhurtruur\urh huniurhurpphgrlurtr
ubqnnrtrpnrl unurlurnnrlnn nnrnurohuhkn

121492.gffi 121492.944 X

1!54
p) alturur\urh gnrgtlrg huliu4trp[r rlruplur\urh glmghfrh
urnunlunndnn urn nrrrnuohuhkn

?1.600 21.600 X

lz))
put) ludulhpf plnr2hfr h\urrlnturhhpp tl{urqbgtrnq' Z2
onhhphtnh bhnurnLrirutr urnnrmtronu-f hulfurrhoh nrmoLh

0.000 X

t256
pp) Qhwu\rutr plm2hlg hurdurlhplr r{urplur\uh p;mgtlrh
urnurdurrrnrl n{ uul rrnmrrrqhrutrhn

0.000 X

1257
q)'tlturulluh plnr2hlrg hurdruglrplr rlurglurlurh p;nr2hlrh
urpunlur rlFrlnrl hqruurur\ur;|rh hurur\urgnnllrtp (unq{tLgbulhhp)

0.000 0.000 X

1258 4) UlhurdultrpLkp! p;nrgLhhplrg ghpurglt\ burluuhplr
$hhurhuurdnnriurh trqruururtnrl urnurorlnn uruourntrurturtr

0.trx) X

1zffi
2,5 rrurqllnurl trtpplrh qru2rnntrur\urh 4prurlur2trnphtrkg' urnurgrlur&
hurmlrlunr-frrrh rrrrr rfirrfi rrrnnrrrhft Lnlrn 7332 0.m0 X 0.000

l26l
ru)'tltrnur\urtr p'lnrghlrg \urqlruurl 6urluuh$ $lrhurtruunlnprf urL

trqtuulu\uqlrtr huln\urgntrfhhp (unrpr{ttrglrurhtp) o000 X

1262
p) u11 hurtlurltrpLhplrg \urqlruurl bu[uuhp[ $[huiruurrlnprlurh
hrlruuullrnrl tullqdnn unlcrnnhruturtr nnuLlurohnnhhhn

0.000 x
1300 3, UStbquuor.slbf 7400' 30546.400 30546.,100 0.000
l3l0 3.1 Sn\nutrtp 74tl 0.000 X 0.000

13ll
I'urlrqhpnt-d hurdlrthpF plnrthlr drurlmhu\ur{np urqurn rl}gnghhp[r
tnknrttrrnhrntrflrd t nLitnnh'.1.1=-L^ -.-."^1.*l..--L-**.J,(..'-l.f-

0.000 X

1320 1.2 durhurpurdhl{rtn 7412 0.000 0.000 x
1321

Fudhhnlrpru\urb gtr\tpntplndrtrhpnril hunhulhplr
rluutrurtsmorurh nhdurq hunhurhoh nrnr.oL ilnrtnouronrlnn

0.000 x
1330 3.3 9nuph rlunAurturrnrTarnrtrhq htuilnrnhhn 7415 17615.400 t7615.N0 x
1331 Zudtulhplr ubrfrur\rutrnrplndr hrudrugrlnq hn4hplr r{urpAunldurpirhp 103r2.400 10312.400 X

1332
Zm{uqtrpf {urp2ru\uL uurpurbpmrl grnh{nq qhunllprtr
utrfiulrrltnr nrnrfr hrrrrfrlnrlan hnnhnlr rlrrrnArrrrlXrnnl'Ln 650.000 650.000 X

1333

ZurrirulLglt qupluqurh rnurpur8pmrl quhrlnq qhumrp;urh h
hurrlurltrplr utr[rur\urtrnrplurtrg qurur\urtrnrl hnqrurf uruLp]r

turnntflfiururrtdrut hnurdmhrh nhriuro orukArlnn dnrnt.urddnrnlrhn
0.000 x

l3B4 Illt q".tph .l-tt&ur\urptplnrhfrg rlnrurBhp 6553.000 6553.000 x

l34S
3.4 lurlur;trplr gnr2tlr h\ulfnturtrhp urqpurtrptrtplr
rlunnur\urpurpnu.flg h ]urnurlnrplnthhtl[r rlunnnrgnullrg

7421 0.000 o.fi)0 x

t341

 uruurJoPF uEqrlrlqrlrurl-plnl-u nuru{Fuurgn+ ur!r} p{n
upgruqnrp\, hurdurpplrtr npqhu ukrlnn\urknrplnrh ruhgurb
urqpuhphtplr (purgurnnr-plunfp hlrrltrru\urL rflr2ng, nl trprlrurtsutr

\urd pup&purpdhB ur\rrlr{ hurtr4}ruugnq, }rtr2qtu huh hurdrultrglr
quthnruurhLpnul qurhr{nq ul4gurhpurhln pur\urh rlpdtgtrkp}r}
rllrXrnnnh- tfnr rhhl=-

0.000 X

1J+t

tlhrnnrpguh \nqdlg utqu\urh lrhptrur\urnunlurprlurh
rf urprtlrhhtpf t qurulllrpur\{urb firurqnpnr-plndrtrtp}r
lrpur\urhurgrturtr burluuhplr $[rhurtruurrlnprturtr hurdurp qhrnrulurh
ntmotho utmuorlnl rlhonobbn

0.000 x

134'

Opkbpn{ uurhdruh{urb 4Lqpkpaui hurfiqtrpurllrh h}rritrurp$rkp}r

\nqri[g unurhg ntlur\urir uraqrp! qurh&riurh rlurunrgr{nr1
burnrulnrpgnrhhtplr \unf \urururpr[nq qnphnqnrp3mhlrtplr r1|nf urg

urnruqrlnn (ourtrArlnn) urrr rldurnhhn

0.000 0.000 x

I350 3.5 {urplrullurtr qurhdnultrtp 7422 t2874.W 12974.ffi X
IJfI Shqu\ub {duptrhp n774.offi t277A.OW x



-/ I
(hruqrup 4pudnrl)

b\urdrnunnhuur\hLpp Znqrlub

FNN
Ct*lullthp

(u.5+u.6)

urln r'dnlrl'
{urplur\rutr

rfuru
llntrqurl|rh riuru

1.352
lurrlurStrp| ilurp2ur\urtr ururpubpnui |rirphur\ull \urnnrgllurb
2hhphplr, 2|rhmplnhhhp! oplrtrur\urtrurgtf urh hunfurp r[druptrhp

100.000 100.000 X

t360 3.6 tlmurphF rnnrldhFhg, rnnrqurtrptrhplrg 7431 50.000 s0.000 X

1361

.{wp1u\urh 
}rpur{ur}uurfu umuiirhp}r hrurlurp urtqurllurtr

|rtrphru\urnunlruprftutr rlurprtlrthhpb \nqd}g
qunnurufu urhrnunlnrpluL r{r2ngthp}r \lrpurnnnflrg h\unlnwrtrhp

50.000 50.000 X

t362

u nltnphp hurrlultbpb Flmgh[r trllururrlunfp urnurtrAtrurb
ulurplurhruqprul|rtr qrupurun{npnr_p1nr_htrhplr tr\ulnurprlurtr 4}rrltug
qurh&dan ctnd unrrdtrrhq

0.000 X

1370 3.7 Cbpugtr\ n1 qu2mnhur\urtr 4puriur2lnphhhp 744L 0.000 0.000 X

1371

ulrylrtqyqu qqquug u turquullGpultrLlqmhUhFlr
hrllrgurphpnrylnttrlrg hurlurlhplrh, rlhp2lrtrlru ttrpur\u plm2hrnurl|rlr
hf dtrurp\trhplr rnhoplrtnlurtrh urtrgruE qnr_lplr (hlrrihur\rutr rllr2ng

\uli n2 hlnrpur\urtr ur\ulnl phurhq[ruurgnfl lrpurgntri]rg tr
nnurrfrrrlrlrft rfhonnhknho nftnrrrnl,l, 

^i-1,,,,L-L 
q,Lt.,,,r.,,,,,.r*-.f...r.

0.000 X

1372

rgq${qquu uualuug u qurquuqEnqnlplnrhtrhp}r
h'll'Furpkpnr-pgnr-trlrg hrurfuqhp[h, rltp2ltrfru htrpur\u pprghrnurS]rh
hlrrlhurp{trtg}r rnLoplrhrftuhh urhgur6 qnqp}r (hlrrfirurqurh ri}rgng

\urd n1 hplpur\ruh ru\urlrrl thurh{ruurgnq) }rpurgmrflrg tr
nnrrrrfrrrlrlrh rfhonn&tnhn nLnrunhh furrhrrrL-h -'hLtri,rh,r,,.,l--,f,,.t.

0.000 X

1380 1.8 Vurulhrnurlnl qur2rnnhru\urh rpuntur2hnphtrhp 7442 0.000 X 0.000

t381

uryrpuunqnlplluu, ourDurrrqnrfdlutr FpunlnilrBn{ }}q[\uliuf
uhAuhglrg h lurqriur\hpqntplnttrtrhplrg hurdurlhplrtr, {hp2}rtr}ru
I.bmtrLrt' nrnrohrnurhh hhrffirrrnLhLnh rnftnrl,f,,l,-t,L .,,r.^.,.r --..-L

0.000 X

1382

t r{f f urrrtr{nlplurtr, durnurhqmpjuL lrpurr{nrtrpnrl $hqhlf iu@f
urhArutrg[rg h \urqrfur\hpulnrplnthtrkp]rg hunf urltrp]rtr, rlhp2lrtrfru
ttrpurllu plnt2hrnurl|rtr hlrrlhurplltrtplr urhoglrtllurht urhgur8 qnqplr
(hhrilrurlruh rlhqqg buLf n] hrntpruhurh urbrnhrl rhurbnhrrrlonn'r

0.000 X

1390 3.9 Ufth\unfnrurtrhF _ 7451 7.NO 7.W 8008,861,8

l39l Zurrluqhpp qnqpfh qrurndurnub r[luuhhp[r r[rnluhrurnnrgmrt]rg
rlnrurphn -

0.000 X

1392
tup2ur\ruL plm2hfr quhmurnur3frtr Sntrqbg Snlu]u{bh it;Lpt
Uulurunrlnq hurntugptrttrtpfrg rlnunptp 8008,861,8 X 8008,861,8

1393
Ophhpnrl tr lrpunlur\ruir ur11 ur\urhpnrl uurhriruhr{urb. h;rfrrlt ph
ptmgh rlntulpurqpriurh thpurtur ruu ttullnnntrhn 7.000 7.000
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\ ZUS'IUU 2

e\ff uguer' trgohgbr' OutuUbI-C' CUS "Fanhgbsugr'L CIutuUbfF qnrUuft uquL
rlUUUr{UlqUUL

(huqurl qput{trtpn{)

sqF
NN

F\t-
dltt

Iuudp Aua
Cbqudht4
(u.7+u.8)

ur14 ptlnui'
tr1m2hrnrul|h buluuhpft qnpburnulptlt +uluulqurp$luru

pudlrtrLhplr, Iurlphph h rpuuhpfr urtt{ulmudltbpp
r.[up2uQurtr

rftuu
$ntlquSftt

rluru

5 6 7 8

2000 x
e\,"luubLc outuubf

(urn42 I 00+nn42200+un42300+urnq24fi )+rnnq25fi )+rnn42600+rnn4270

0+rnnn28(X)+rnnn29[D+urnn3fr )0+unn 3 100)

184083.100 179801.9 r22W.0

2100 01 0 0

cLrleuLnhl' trLnhSfdh zulluSr'L
0uflu3nr'r€nr.LLbl"

(rnaq2U0+ilrqq2 120+uraq2130+urnq21 ttO+urn42 150+urnq2 160+tanrt2 L7

0+tnnq2l80)

75781.0 59991.0 6790.0

?l I 0l I 0

Ophhu4lzp h qnptrnaltp tlutp{fthhtp, qhnultruh Qunaflwpat{
fift huhuutQ uth h hutpputplntghuw1ft tt hwputphpntplaLhtt hp'

ut n uw ph tt h atnunhnntnn [t It h n 62962.4 62662.4 300.0

211 I 01 I I $hhuairp h qnpbrualrp tlurpd$ilrhp,rqLrnurllah \rurxu{rupnnl
62962.4 62662.( 3m.c

2t7Z 01 2 $f huhuru\urtr k hurpl1urplnr-ghrnrul]rtr hurpuphpntp3mhlrhp

2l l: 0l 3 Upuruplrtr hupruphpntplnr-trtrhp

712( 0t 0 Up uutgJt ft u ttu buull uth ogbaryapth

2121 0l 2 1 tlprnurglrtr rnhurhuur\urtr urgur\gntplnr-h

212i 0l 2
Ufr2urqquqfrh \urqriur\bpqntp3nttrtrhpfr rl[2ngnr.[ urpuduryt{nr1
mhrnbuurturh oatrnlrotnth

213( 0l J 0 ?h4hw &ntp phnqflt *unulntplailttthp

2l3l 0t J
Ll2]uumru\ruqd[ &ur4phpfr/ qbnr{ ph4hurtrn4 pl'rnqp}r

hunurmnmrhhhn

urlu 01 -1 2 )nurqnrlruLr h rlhdurlruqpru\ruh plrqlurLurp burnur3nrplnrLhhp

213: 01 3 lhqfrurLnrl ptrnrlplr urgl burrnlsntplnrhLhp

2t4C 0l 4 0 C&nhuhntn nLdutth hhuuqanutbutfu wzluwuwhp

2141 0l lh4hurhnrp phntlpfr hhnruqnururltrurh ru2]uurururtrp

21 50 OI 5 0
t:h 4h w ltn ry p fu n t1prt h w hprryfi b 6 utn q a tp1 a t h It Uth etn {
hbuuoauatbuh h hufuwqtuathtl utlfuuuwltBlftn

2151 0l f
Itrqlurtrnrp phnqpfr hurtrpurl]rtr brunrqnrgnilrtrhp qbnrl

[huurongruhurh h trurtuurqburrhtl ur*uuruurlrphhn

21& 01 6 0
Ch4hut &n ry phntlpfi h ut hputfit It ttadqntltlailt h hp (ut1 1 4uu hplt tt

suuuLultnn) 13819.0 7329.C 6490.0

2r6l 0l 6 I
Ch4hurhmp ptrnqplr hurhpur3]rtr bunur;nrplnr-hhtp (rgn 4uuhphh
stuurnburtrnn) 13819.C 7329.C 6490.0

0l 7 0 ntutuQuh qupuzplz qta{ qnphunltaLplnilthtp

2t7L 0t I 'tlhurur\urh qrupurplr qbn{ $rpeunknr-plnr-htrhp

218C 0t 8 0
huna{zupn qapt h uutpphlt tIwS utp4uP ttbplt ilIph lzput Q u hutgnla4
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<UUSUSULNI UUUhU

rlb ! tu t{tu n {b t n { < <S b r1"u ! u 0 fr 0 p0 ru ! ru n ru {ur p d ru 0 d uu ufr 0 >> (tu1u u m u 0 [
(ut0puqbmnrplur0 opbtrpfr 18-nrf hn4{u6fr 4-nr} Llbrnn{,
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rlbQrurltuprlbtn{.. Unluhrlulfr0 qnpdJr 0uru[0>> (r.urluuunur0fr (tu0puu]blnnrpjru0 opb0plt 6-

p4 hn4rlur6h 1-h0 tltuufr 2-p4 Qbunn{

1.(tulururnur0fr (u0puqbrnnrp;u0 Lnnnr dr.unqh Uluptututh hruilu10purlfr0 ubtJptu!uuOnrp1nt0
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ZZ Lnnnr- rl*pqh Ulupurlul|r hturlurlhpurlirb uhrfrur\urhnr-pjnr-tr hrudurp{nr1
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Ulupulur

1 . Uhd.hur\urqrf/ur2 ]uruunutlurpd.fr hur2 {urp\ilurtr tlururl urhhhp, /
2. Qnpbui{urpur\utr /unlurqurhnl npn2nr-rihhp, tu2}uunnur\ruqrih purpurnr-qurpfr
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Cunilnul

1 . Uhd,hur\ur qrl/ur 2 fu ur urunlrup d.fr hur 2r{u p \ri ruh riruur3 urhh h p, /
2.Qnpbrurlurpur\urti /un{ruquhnr- nFn2nltfhhp, ur2furuuuu\*qrih pruptnnulurp}r

hpulftutrhhp, huniurlbpfr r1h\urrl*nh npn2nr-rlhhp, \rupqur4pnr-plnrlrbhp,
riurtr\urqurnurhqh urtrophLfr hpuniurtrhhp, urtruhuru\urh qpphp, ururph\urtr
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1011107.31925-18 qpnrplnr0p, hrudurl0pfr qbtluqLupfi unugr.r.rpQnrplnr0p' hutJulttpit iut{uqu0ft0
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qunq

ZU3UUSULF eU\,I. U'U bsn hfdS UL LnOn f. LIU| Pf, UIufdUI-U ZUUUS\,€ h qUI.? Utt U\z

\JU2i.ru\,Lbtnr.u qsLqn.\ uLCufd qnh3€r' ubouqur",ushtng quu sr,fu'Ilbsn.Ii.'
hf Sf'fUqbSUUL SUq qSL.{n'\ ULCUfd gnhS€f, b.l,^}fUrv ZUfUqhS CL'}ZULnhf
oqsuqn touuL sul. uo€h,rlul.su.Ir'f trul. bqutquuL h,nhr€uL, ouqulr',
rruSuuLLbfh bq hfuquLuSuuL
l. Unrllr \urpq"rl (urlunrhhu' \*pq) uruhriurh{mrf L Zurluruururtr}r Zrutrpurqhurnr-plurh Lnnnr-
,I*pqh Ulupurlur hurr.iurShpfr (ur3unthhur hunftu3trp) rlurpyru\ruh uurhrlurhtrhpntrJ qrnh{nr1

ruh2urpd qnllph uhrfru\urhururfrpn2 \urd tnlrpruqhurnrl|r' tttt *Itp-qhuriurh urur\ qrntr{nr1

urh2urpd qnllpb h 4purh hurpur\frg ph4hurhntp oquuqnpbriurtr uuupurbpfr purphllurpqrltuL

kntp3nrhp, Erurlrup h qur3riurtrhhpp (urSunrhhur ulurFuur4|rp pruph\rupqntd):
2. 'Ilurprnur+hl purph\urpqntrfp r,ffr2ngurnnr-fhhpfr hrudurfrp h, ttFh nulrylurb h hurtftuStrplr

uulrfrururpu\urh.lhd*\|, tr qh4urqfrrnur\uh urhup]r uluhqruhriurtrb nr- pruphpu{ilruhp,
phurll2nr-p;urh ptrur\r{h1nr qrulriurtrhhp}r hurpilurpun{hurnrp3urh prup&purgrftuhp, frbyqhu trurl:
huniurStrpfr drupunupurqhurur\urh urhuplr qruhqurhilurhp, npnlrp |rpur\urtlug{nr-tl hLr urh2ulpd
qnllph ulurpunulhp ltrfu*gfr\ trnpnqilruh, ph4htuhnrp oqurruqnpbilurh ururpurbphhplr
qurpphpurprup ilurpprirub h purp h\rupqriurh rifr2ngn{ :

3. 'Ilurpunu+hp p"rph\urpqriurh oplh\urhhpb htr 2hhphpp, 2[rbnrpSnrhhhpp l, *]L \iunnr-1ghhpp,

frlr2qhu hurh urb2urpd qnr3plrh hurpru\|rg ptr4hruhntF oquurqnpbdub hnrltur.fruuhpb nr-

tnupurbphhpp:
4. Unrlh \*nqp ururpurbrlnttl t huniruJhplr rlurp2ru\urlr urupurbpnr-r.f qurbrlnrl'
I) pruqrftuplrur\urpurtr \urr.I uurnpurprudurhtlurb 2hbphpfr unur2]rL, \frurutr\nrqurShb U

h\nqur3|rh hrup\hpnui qurtnlnrl n1phu\hfr lr2urhur\nr-IdJub ururpurbphhpfr, urtrhruurur\urh
phur\hfr urhhplr (ur3unrhhrn' oplh\urhhp) uhrflu\urhurtnhphfth \ur.i rnfrpurqhurnqtrhplr {pur,
2) runrutr&frh urhrpu\urlrlurb hruurupur\ru\ruh, urpurur4pur\urh l, *lL n2 pLu\h[t
h2urhur\nrplurh 2hhphplr, 2frhntplnrhhhpir h llunnrlghhfth (urlunthhu oplh\rntrhp)
uhrfnu\ruhuurbphpfr \rur.i urlrpuqhurnrlhhph rlp*,
3) uSqfhhpnnf, hurhquurfi qnurlrhhpnril, qntpur\hhpnr-ri b ph4htuhntn oqnuqnpbrltuh urll
ururprubptrhpnr-ri qurhrlnrl updurpurtrt hFlt, prunhpF.nhutnnpurhhhplr h qrlurpdurttph *tt
op3h\urtrhpfr (urlunrhhtn'op3h\urtrhp) uhrltu\ruhururhphplr \uni ufrpurqhurnrlhhplr rlpr:r,
4) iutlnn\ruhqurnhhplr, ullurnllurlurhrurnhrlhplr, phtrqrupur\urlurhlrhnh h qurqrupu\urlruhhtpfr
(urS unrhhur' o pl h\rntrhp) uhrlrur\urhurur hp hp h \unf urlrpurq hurnrltrh plr r{pru,

5) purgoplur 2nr\uhhplr h urnhur{urdurnhhp}r (urlunr-hhur oplh\rnhhp) uhr}nl\urtlltnhphp}r \rurf
ulrpurqhunrlhhplr t$ur,
5 .'tlurpunu+ltfr pulph \urpqriurh ur2|uurur urhptr h ph hh
l) urh2urpd qnllpb urpururplrtr riruulr qurur2urd qurhqruhrlurh (hrub $ugiluh) tr 4prutr
hurpur\frg ph4hurlrnrp oquurqnpbriurh tnuprubpfr qurpphpurpurp purph\urpqnulp h ilurppnulp,
tiurppmpj urh qruhqruhmtfg,
2) \urhu2ruqurtnilurh hullurp hurluururhurlurb tnurprubphhpfr, ufrqurtirupqhftlr, pmuurburb\tph

\ ruhru2ruqururnrtip L 4purtr g urlihpru dh 2rn |uhuniph nr- q urhq urhnr-r-l p,

3 ) 2hhphpf h 2|rbnr-p1 nr-hhhpfr hurpru\frg pru\ru3 |rh ururprubptrhph q*ppb purpurp

puph\upqnrtip lr iltuppnrilp,



a) phph \nhuurpnt\glrurtrhpnr{ (rfhtnurryur funrlnrlur\, g*ltg, durqhp lr url1tr) gurtr\urqururnrd [r

llr urh g rfrnlunr-il, rlrnluurp frhnrtf ,

5 ) urh2rupd qnr-l pF rinr-urplr lmuun{npnrpl urh ruq urhnrlnnl p,
6) hruriurlhpu{hh h2ruhur\ntldlruh rfrnqngtrhpnni qurlr{nq urnhrnpur3}rh h2urhulllnrplruh
oplh\uhhpfi urnhurQrutr qup4urpnrr-[p' Urlutrnpfr lr Unr-pp Ohh4lurtr rnntrhp]rtr'3nr-purpruh5nrp
mtup{u 4h\urhriphph 25-l,s rf}rhlh hur2np4 ururp{ru hnrhrlurplr l3-p hhprunlurl:
6' Clrhtupurpnr-p3ulr pntlluu{nr-plnrh 2qurhutr2nq purph\rupqtftuh ur2luururuhptrhph
ur qurhn{ntil hb tnurp urbplr hp}r \ rulrurlurul rurnnr-rfp, bur nunnh\ntilp, ]rh2q h u hur h
puph\uipqriurlr ururpnhph rlhpru\urtrqhnu.ip, trnpnqntilp, rlrnlunrtip b rlrnfuurplrhntttp:
7. 'Ilurpurrurlhp futph\urpqilurL ru2]uurururtrptrhpir hunltup Zurluruururhlr Zurhpruqhurnrp3urh
\tununlrupntplurh 20l5 prlur\urLrlr tiruprnft l9-h <Zurlururnruhfr Zruhpurqhurnrp3nrhnul
\runntgruqururdurh trqururu\nr{ pm11un{nr-plnrhhhph h ru:L r}ruruurupqfdhpb urpruilur4ptiurlr
\*nq1 huruuurtnhlnr- h Zur3ururnruhlr Zurtrptuqhunrp3urh \wnrurlurpnrp3uh .fh Z*pp
npn2nulhhp nr-dp \npgprub dutrur2hlnt ilurufrtr> N 596-L npn2r.iruhp hurr.ftuqunnurulurulr'
2 |rliurprup nr-p1 ru h pnr3 1ur{nr-p1 nrh 2}r q urhurtr2{nr_ri :

8. €urqurpru2frtnu\ruh ophhu4pnr-p3urr"tp hurfuurnhutlrub \rupqnrl Lr tffrur3h hunftud.urltrhgqurb
btuluruqblr h 2|rhurpupntplurh pnr-1pn{nrldlruh urn\rulnrp3ruilp \rupnrl hh frprullurhrugr{h1
h huhl ur1 ur2|uruururhphhpp.
l) 2hhpf dru\ururfr hnp durpunupurqhurur\uh ururpphp, rlpruhg rfrnluruplrhnrtl \ruil {bpurgnrtf,
2) tnuLfrpfr &trfr, brub\nlJfdh tr3nrplr tr qnrltrlr rirnrlrnlunr_ri,
3) ln2fuhhnh urqur\hqrurnnr-ri \ull trhpplrh riru\hphnr-lptrhpfr qnrltrlr rlrnrfrnlunr-plnrtrtrhp,
4) qutn2quilphhplr pruqpfrprudurqhnlr h\uptlrubpfr h qnrltrfr rlrnrlrnlunrpSnrtrtrhp,
5) pbtu\urtr pulb 2urprlurbpn{ frpru\ruhrugrlrub 2hhphp}r dur\urntrhpfr hlnr-p}r, $u\urnr-pur3fr
rlrnrlrnfuntp3nth lr hhp\ntri, fh2qhu trurh hnp purg{rubphhp}r purgntrl \urti qnlnrp3nrtr
nrhhgnqhhplr rfrur! nrti :

9. Qnpbnq ptrpurgur\urpqhpnr{ uurhriurhrlrub' 2}rhurpupnrp3tuh pnrlluu{nrpSnr-h;-qurhurhgnq
ur2]uurururhphhptr |rpur\urhurgtlnr-il hh hurlurShptt lh\rurlruplr \urd bpur lrurqnpurb urtrd.fr

\"tt.ihg hrutiurd.urlhhgtlurE &hunlnprlurh hurluurqbfrh tr (\unl) hruurur\ruqfrb - ufuhilrulfrh
hurilruqurururulutuh: Luriuurqlrbp ruh{drup ri2u\r{nrd tr r.np{nui h Ufupurlulfr
hrutiurlhpruqhtnrupurhlr (urlunrhhur' huniru3hpruqhtnurpubh) hrurftuqunnruufutuh
unnlurFrudruhiluh (rluruhurqhrnfr) \nqilhg :

10. 'Ihuurtinr-p1uh h il2ur\ntlplr hnr-2urp&urhhhplr qhurur\ruh gntgu\nril ntr+qp\rLurb 2hhphplr l:
\urnntigtrhpfr dur\urtnlrhfrh rlhprullurnnr-gnr-tfp li {HpurLnpnqnr-tfp }rpur\urtrurgtinr,rl k
hnr-2rupd.rutrtrhplr qruhqurtrnr-plurh qhrnru\urh ft*qnp ilurprlhfr hurtiru&rulhnr-ppurfp:
'tlhrnur\urtr lh*qtp rlurprihlr \*Frtt htr uprlhl hnpnqiltutr \unl tlbpur\urnnr-gduh lnr-bnriltrhpfr
rlhpurphplrul hurh&hurpurpur\urhtrhp, npntrp hhpurnrlnril hh hurilrultrpurqhururpurlilr \nqilhg
urpqq dbur{nprituh hurfuurqbntti \uli drupunupruqbururhuinur\ruqbur3}rh urnur2ur4pruhpnuf:
I I .Zuniur3trpruqhtnurpurhfr hurilurqtutnuruluurh utnnprupudruhrlurh (iluruhruqburlr, r{urp2ur\urh
{h\uqurph purqilurphur\*rl-:n hurtfur3hpnrtf) \nqrihg \*lqh \uruuupriurh h\ururfur.tp
{hpurhu\nqntplruh frpur\urtnugrfurb phpurgpnrtl2hhpir \urd 2}rLnr-pJurb uhrlrur\urhunn}rpn2p
\uli urlrpruqhrnnrlfrh \*Fttt htr urpt{h1gnr-gnrtfhbp 2hhph, 2frhnrp3ruL dru\unntrhp}r, opSh\ur}rtr
hurpur\|rg ph4hurhntp oquurqnpbriurh unupurbphhplr purph\upqilurh lr \rurnup,ltt4 *lL
ur2|uuruluhptrhpfr |rpur\ruhurgrftuh rlhptuphplrul hlrdhun{nphlnrl 4purbg ruhhpurdh2rnnrp;nthp
h h2hlnrl druti\hurhhpp:
I 2.'tl urprnur+l.p purph\urpqrfiutr qurhurh2trhph hh'



U *=U-"*t hplt,hruurupru\ru\rulr utrh4|r, \htrgurrluquruup\rftuh Lr urlllnJurhrurnfiq
op3h\urtrhpfr gntgrurfrhlhhpp tr qnrlruq4u3|rh {ruhurtrtu\trhpp ulhtnp h uurppurtlnprlrub b
d'bur{npr{urE DLhL qunn2rud &hn{, 2futupurphh ilfr2unlrllFp b 2furutrqurptb nhtn}rntn1tr
un{nnrinpirtluJ hli hpptrh\nrpJ ruLp,
2) ilu4phpfr purph\rupqrfurh 4hqpntrl ulhurp h \ruururpr{blr hhuhlurl qruhurh2lrhln.
ur. utqurhn,lrL*b frhlr urhuurhhlr riurppnr-p3nr-hp (rlrn2nr-g, urlFhg, r,nhphhbplrg l, ur:th) tt
urhhpurdh2u pruhur\ntl urrlpruilruhhhpfr run\ru1nr-p1nrhp, riruppr.trulr ur2|uruuturhptrhpp qhurp k
\utururpr{htr runrur{ntn3urb dturlp 08:00-}rg il}rh;U 09:00-h h hph\njurtr dunlp l8:00-frg il}rh2h
19:00-h.

p' &rfnruhp ulhuP k |rpru\tutrurgq[ urhrpugtub d.lurh unlhtroplur tiurppnulp' urbrlnllhhpp
rlu4ruphlntg 4 durtl hhurn \uril tllrh2L urnun{nurluh dunip I l:00-tr, hph d.lnrhp 4*qrnpil L
tnufunpq hph\n dunlp 2l :00-frh h 4purtrlrg hhurn,
q' &1uh rnhqnr-tfhhpfr ptr4hruurtiurh phprugpntil rlurlphplr uru$ur1ur-phrnnhh burb\hpp h (hrurf)
uurfrliluqruun{rub hurrn{rubhhpp qhurp L urlpnrl2ntpSunip rftupprlhh &1urb h u*"*jg1t
\nr-unu\nriltrhplrg,
4' &lurh rlurppriuh ptrpurgpnr-il rupqhp{nui h d.lruh h uunnr-3g}r \nr3uhpp \nrurur\tl hppbh\hfr
rlurunril: fdntllururprlntil h rifrurlh drurlurtrur\un{npurqhu \nr_lurhpp tnhr[urlnphl
hururupu\ur\rutr urprutruqnpulr \ruhqurnhhpfr hhuhrurtuunrtf, ufrqurilurpqhpnr-ri \uri
durtftfhqpfrh,
h. duhruqurphhhplr, rfrnqngtrhplr hqpurpurphpp qhurp L tuilpnrl2nrpltutip rlurpprlurb $hhU
d,lnthfrg h urunnrlglrg:
13. Zurlurjhph {urn:ur\urtr uuhilruhhhpnrti qurhrinrl urtr2upd qnllph lr 4pruh hrupu\}rg
ph4hurhntp oquurqnpEdurh ururpurbplr ulupuur4|rp purph\urpqnuip frpur\urhurghnlil-L
urh2urpd qnLJPh uhrlnu\urhurtnhp h (!uni) rnlrpurqhurnrl hurh4|rurugnq Qhqh\*tfurh \u1t
|rpunlurpruhur\ruh urhd,p :

14. 9urhru2ruqruurtiurh ur2]ururnurtrphhpp hl.rpur\ur hh qurpurru4|rp \urururpriutr rifnujtr
h uliru3 hptuq hururp urhlr \nqilhg rn p{urb Q frurnhur}uur qbh hruriur&uJ h :

15. Uh2urpd qntlpfr uhrlrur\ruhurtnhpp luri tnlrpuqhurnrlp ruh2urpd gnllBIr urpururplrtr
durprntupurqhtnur\urtr gruL\rugurb rlrmfrnfunr-pjnrtr,ur111 ptlnr-ri tupr.nrupfrh qn{ruq+ir
ur h qurrlpnrilg huriurd.ruj hh gtrnril k hunftuj trp ir 11 h \unlru p [r h h ur :

16. Uh2rupd qnrlpfr uhrfrur\utnuurhpp l1uril urlrpruqhtnnrlp, unr-3b \*frqh hur-furqrurnruufuuh'
hn -hn-qhtndrub uur\ qnhr{nq ruh2urpd qnrlp}r h 4purh hurpur\frg ph4hruhnrp
oqururqnpbrlurtr unupurbphhpfr ulurpulur+frp pruph\ur"pqriruL ur2]uururuhphhph frpu\uhrughnr-tf
L frhphnrpntjh \rurl hp hruZ,ll,h' rluruhurqlrurugrlrub \ruqrftu\hpqnr-p1nr-trhhpfr hhpqpru{tlurh
rllr2ngnr{:
17. Uih rlhqpnr-rf, hpp urtr2urpd qnr-3plr uhrlrur\uhruurhp \urr.i urlrpurqhrnnrl htr hrutr4|ruurhnr-rl
ilf putrlr urh&, urqru hpurhghg lnrpurpurh:Jnllrh duruhru\gnrp]nrhg qrupu*u4|rp
puph\urpqrfurh ru2]uurururhphhplrh npn2rlnrti h uhrlrur\urhnr_p3urh lluil urfrpurqhnriurh
|rpru{nr-trpnrti hpurhg rfurul.rur\gnrpSurh purdh}rtr hrur.tunfuruhnphh:
18. Ulh 4hqpnr-rf, hpp hurr.nltugrlruE hnrlurdruufr h\uuniulip uhrfrur\ruhnrpSurh \u1i
oqururqnpEilurtr frptur{nr-hphhpp, }rh2qhu hurh 2tbp}r, 2}rhntplruh \ruri 4purLg tnrupurbpfr
uhrlrru\urhntp3urtr \urd oquuuqnpbilurtr \uril urll qnr-3prujlrh frpur{nr-trphhpp yhb hhpup\r{h1
qhnur\urh qpurtrgriruh, tuullu ultupuur+|rp puph\urpqilurh b tttupprftuh h htrprulur tulh 

- -

urtuprubpg, npp rlrruuuurgh urlrpuqhurlnul L ruh2rupd qnllpF ufrpurqhurnqlr \nqilFg:
19. Uh2upd qnrlpfrh hrupur\frg ph4huhnrp oq''ruqnpbrfurh unupubphhplr qruprnulhp
puph\urpqtiurh ur2]uruururtrphhplr brutlruip npn2rlnr-ri k'



U2fuururur\*q.Ih purpurnlqurp

l) \pqur\hhplr, rnurqunlurptrhpfr \ruil rftuhpurbrufu unhrnnrp frpu\urhughnrl ujloplh\rnhbpfr,
hrutrpurjftr utrh{r h q{urpdurtrp}r op3h\tnhhph, \hhgruqru3frh h urlluquru*pqu*r, 

"pjuqurrrupi,,rur{tnnrnhur\trhnh hrurirup hrurn\tugr{rub \ruil qp*lugrr*b tnrupurbph ul*p,uqb}rg ilhL2h 5
ilhurp, \urnnrlglrg rlnrpu rllrh2h rh"rt"gh hpphh\h1[ tiruufr hqpuptupp.
2) puqiluphur\rupruh \uril unnprupurdruhrirub 2hhphpfr urnur2frh, \|ruurh\nu1ur3|rh h
h\nrqurSfrh hrup\hpnuf qurtr{nq n2 phru\hflr h2urhru\nirdJulr.o*p-bpt hpfr hrurirup rlprulrg
qpiurlhgpurb ururpurbplt ul*ft*qbfrg il|rh2h 5 rfhurp, \rurf il|rtrylr frtfrgh hppfrU\Ufrtiurufr
hqprupurpp,

3) urnurh&hunnhhpfr hrurfurp' qnruhg qprurlhgptub hnrpuilruulr qurpurqbn{' riirtr$r 5 ilhup, \urfil|rh2h,hrq"gh hpphh\hflr riurulr hqpurpupp,
4)rutltnn\tuhqrunhhpf, unlurn\ru3urhrurnhrlhplr, phhqurpui\rujurhlrhph, qruqur1gur\urlurhtrhpfr,
tup43nthruphpu\rutr lr 2frtrrupurpur\uh oplh\urtrhpfr hurdrup' ruilpn42 unupurbpfr qurpurqblrg 5-
l5 ilhrnp, \uril ilfrtr2L .lt"tt"gh hpphh\hfr ilurulr hqpurpurpp,
5) tunnrl2ruqurhur\urh h \ppru\urh oplh\urhhpfr hurtlup'turipnrl2 tnupurbph ot*rr*qbfrg ilhh2h
l0 ilhup, \uri riirh2h t.tq.rgh hpphh\hflr ilruulr hqpupurpp,
6) 2nt\urtrhplr, rnnhrur{urdunhhpfr, runhrnp}r \htrupnhhhplr hrurlurp' ruripnrl2 ururprubpfr
qupuqbirg ilhL2b 5- l0 rihnp, \-il ilfrtrlr *"rt"gh hpphh\hfr iluufr hqpurpupp,
7) runruhd.frh 4hqphpnui \urpnrl hh \|rprunr{hl unrjh \h-h l-6-frl hhpru\htnhpnr-tf b2rlrub
bur{rufihpfrg tnurpphprlnl brur{ufrhp' huilru3hpruqhrnurpurtrfr truUruau:1trrr.p1urilp:
20. Untjh \ntpqttrl hrulururnhu{rub rlpnr-lfotrhnh iuur}utnnr-tih unur2rugtrnr-ri k.{urp:ru\ruh
|rprurluluruluurntilhhpfr {hpruphpSrul Zurjuruururhfr Zurtrpruqhmnrplruh ophhuqppfr 156-pr1
hn4rlurbnr{ htu}uururhur{urE urntqurtrph h2urhru\nnf' uruhrJurhrlurE hrlruqruqnr3h
ru2fu unnrurl-p^it uruuhurqunnh\hg rilrh2rr puturrurquruhqh 2rurlrnr{:
21. tlfhlh rlup2ur\ruh rnntqruhplr tr2ruhu\nuip hruilurlhpfr qh\rutlrupp urh2urpd qnllph
uhrflu\urhurur]rpn2p \uril rn]rpruqhurnrl]rh ururfiru t buhnrguqhrr - qqrrr2*grr,_il hpur
rnlrpruqhnrirub urru\ qurhr{nq ruh2urpd qnLJph tr 4prutr hurpru\frg ph4hutrnrf oquuqnpbr,iurtr
rnurprubplr puph\urpqilurh riuulrh' tr2hlnrl frpru\ruhugrlhfltp purpb\rupqtiurh ru2fuunntutrptrhpp
tr duril\hurp, nFE $t h*p"tt ghpurqurhghl30 opg:
22. uh2rupd qnr-3pfr uhrfrur\urtrulnfrpn2p \unf urfrpruqhrnnrlfrh pruph\urpqriurtr
ur2|uruurtuhpbhpp \ururuphlnt hruilurp urprlrub durl\hnfr ul{ruprnfrg hhyrn, hpb ru14
ru2furuuurhphhpp 2htr |rpru\uhtugr{hlhuniulhp}r 11h\rur{tuplt \"rf,ihg urntqruhpfr h2ruhru\nr-dp
quptnur{rp k:
23' trurph\rupqriurh ui2|uruuruhphhpp 2\unnruphlrr.'h*.I*p tr2urhur\rirub tr qurlr&{urb
tlruplur\ruh untqurhphhphs unru2ugrub qntriruphbpp hruilur3hpfr rlhQru.l*trl oqururqnpbnril L
ilftulh hurlurlhpntr-t purph\urpqdruh u2]uruururtrphhp frptu\urhrugLhlnr hrur.iurp:
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ez Lnnnh uul-gh uturdul.u zuuu3L€h tr3nhabh8 guquqr'orvqblnhg .)tuuuquL
L'tlUUS USUS0'\ trLUr{h?Lbfh

1. afqnlurtr

2. U;{ugurb

3. Ztupnr-pjnrhlurb

4. trhdurhlurh

5. Cufulllulr

6.'Iu.u{p1urh

T.Uhpnr-ri3url.r

8. Unufrtrlruh

9. UurprnfrpnuJrub

10.Ufpur4hryurh

1 1.'tlnrlnu]ruh

12. Ohurhlruh hpfhu

13.@urpururlurhjtuh Zuruilfr\

14. Unnr-uurunfluh ftnr-qurlr

1s.U\puiryuh

l6.Uurpqupuh

17.Zu1puqhur3urh

20 000 /puurh hurqurp/ ZZ rlpurri

Uphuurur\fr 20 000 /puuh hurqu.rp/ ZZ 4pruil

Upurqurbfr 20 000 /puruh hurqurp/ ZZ rlpunl

Uiupurlur

Uuqpurd Urupqufr 20 000 /purub huqury' 22 rlpruti

Upnr-u1tu\ hiluhfr 20 000 /purub hurqu.rp/ ZZ r1puril

UnLlur Up*th 20 000 /puruh hurqurp/ ZZ rlpurtl

Uthl.1 Up.th\h 20 000 /puurh hurqurp/ ZZ rlprutl

Ulitnu Uptlhhfr 20 000 /purulr hurqrup/ 22 4puni

.{phd Urutrnr-\fr 20 000 /puurh hurqurp/ 22 rlpturl

L"nh\ Shqpurhh 20 000 /puurtr hurqrup/ ZZ 4punl

&nd\uh

Uupqurpfru Unufrfr 20 000 /puurh htuqtup/ ZZ 4purd

Zhpdfrhh Uu:pqufr 20 000 /puurh hruqrup/ 22,4puril

Ulnrqruhhur Un\pururfr 20 000 /purutr hurqurp/ 22 rlpuni

hhqru thupqhfr 20 000 /purulr htuqurp/ 22 4pruri

Uhb Ulpnr-{

Ilntlurhfr

.{urp4urhnr2 Uurhnr\fr 20 000 /puruh hruqurp/ Z2 4puni

Uqruurnrhfr qfrhq"nh 20 000 /puuh huqurp/ Z2 r1puril

Uurpurtn .{rutrlulfr 20 000 /puurtr hurqurp/ ZZ 
lr?,_--U_*ffi-t?,R$

Ctr4urrihlrp' 340 000 /hpbp hup3ntp purnruumh hurqurp/ ZZ apun{gff,j.'pi5,gt"3;"1
Ufupurlurlfr hurilrultrgurgftnuptutrfr ur2|uuurur\urqr.If purpurnlrpup ' 
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rlb!ur{urpr{b1nt{ <<Sbr1rul1ru0 fr0B0r,uLlunrur-lurpdur0 duufr0>> (uluuunur0h (ru0nruu4brnnrplur0 opb0pfr

18-nn hn4ulu6fr 1-lr0 duufr 42-nry !bmn{

(( LnnnL rlunqh Ulupurtqr hrudurl0pfr p1nrgbfr10,3.1-n4726 hn+rlurdhg Uluputut hutdtttl0pft

Ufupurlu purqtuph p0tuUht0bn'

qnhqnnh Ulbpuurg4plr Fup;glruglr durhrlurO 30 000 /bpbunr0 htuqulp/ (( rynurrl qnrrJupp humQug0bl
.{nnrjn Unrpb0fr t{tlp4ntd1ut0ft0,

r{r.u1uqur0 UbluurUh (urfufr0lur0fr rJuh{ru0 30 000 /bpbunr0 hruquup/ (( r}nuiU qnrdrupp huunQug0bl

0 p r-u rnrlurlfr0' ulpn qp r{ruluqur 0 h (ulu h0ttu 0 h0'

Updu0 bnhUh Ot tuqlqrgfr rJurh{g0 30 O0O /bpbunr0 hruqurp/ << 4nurd qnrdurpp hrurnt'1utgOb1 ttpu hnpp
' tnhl.t Au{tbth f}L,uqu0ft0,

Unnr0ht.,t(npnu1rrrfr|rdruhr.{ur0300o0/bpbunr0hrrrqurp/<<
hburuth0'Unuu (nur 0r.n['tluput0;ttt0ft0,

Cr"udlnrrl purlulph p0tutlhtObn i

U{brnlgr0ur Uurnquh UQpunnrdlu0fr duhr{u0 30 000 /bpbunr0 hulqurp/ (( nnr-urJ qnrrl-upp huunQuug0bl

0 p ur ur r1g t 
1 
ur 0' U0 db 1 fr ! ur h rl u 0 h U ru pqulu 0 ft 0'

hr{qrg UUnmhth Uurpqulurfih rluhrlru0 30 000 /bpbunr0 hurqrlp/ (( nnurd qnrrJupp hurr"nlug0bt 0nur

urrlpQur0' U0dblfrQur h{u0h Uupqu1u0lr0,

Upqupfrrnru ,lbunpnrlftu Puprl-u0n{u1fr druh{ru0 30 000 /bpbunr0 hruqup/ (( r}nurd qntilupp

hru unQur g0bt 0 nu pn n? Lnnurlfr0'l{n1n41rl Ouhulnrl Ulbpuut 0 4p n{hth 0'

unr.hb0hUU0nr2r.rrr|ur0[Untrrpb5ur0hrluhrlrrr030000/bpbunr0hurqrlp/<<
hur rnlug0bt 0 nur pn nfr 0' Uuup frur 0 0 u quqhtlh alb u.truu 01ut 0 [0,

f-Ifrdqr (urpbpfl Fnr4rurln{ur1fr duuhr{u0 30 000 /bpbunr0 hurqup/ (( nnrlrl qnrrLupp hurunQug0bl 0ptu

rurlg!tu0' Uurpfr0u Vruqunt ulft0,

tlnurnur0rn|r0a|rrrr|1n{|r1Fnr4rrrqnr.{hrIuhrlru030000/bpbunr0huqurp/<<
hr r rr nl rr r rofrhr [rnr r r r r rn olrrrrfi' Uulnh0ut t-.tt-ttLumLutth0.



7,*0 Ubpqnlfl Ufrpur4bqlu0fr druhrlru0 30 000 /bpbunr0 hr.uqup/ (( rlnurd qnrrJurnn hqrrnLlrug1bl
1fr0' t{urpuqquLn (durlurQfr afiqnyu0fr0,

nu$hU u2nrnfr cnhqTlt0h druhrlru0-90 000 /bpbunrO hruqurp/ (h 4prud qnr6upp hu.runt*uggbt trnru
fu 0 ru d nr1[ 0' L1 n r 4 d [ 1 ru nu $ h Lf h 4n r1n ru tr O 1.r ul u 0 h 0,

6n6L1ru0 qtnrnh ptrru!fr10bp'

u0ftll f-tnrpb0fi uulultur0h r)uhrlur0 30 000 /bpbunt0 huqu 11! << 4nud qnrdrupp hu.*nt*ugght qnrupnn[0 nnr)hll quqhllh uulul01uOfr0, uurhrupgnrr urlurdh_<urrlnprluifr riunqqro 30 000 /bpbunrghuqup/ (( 4purrJ qnLdurpp frulntiurg0bl.0pru pnif,trt unpl,n n-urqrinrln unurpburuq[0, urupfr1b ufr2rulfrluunumlu0fr durhrlru0 30 000 /bnbu;ro 
fruqurp/ ti nnr.ii,: gnl,Jun-d llr*qrnc,bl gpru ur;nru6nL' trrht-tflnuunndfr (rufutlbp4[u0h0_, unr.hhU burulhh qrunnruuiilcrh ,:rhqro- so ooo /tpuunLtr hruq*p/ (( +nrudqntdupp hu[nl1urg0b1 

-0nrrr pnn[0 
-' 

urnqhu'uliunol'r 'qrrrnrqi0p1, 
UurrJrlbl 9urp4ugfr(n{hu00fru1urOfr duh{ur0 30 000 /bnbunr0 hurhurnl <( 

'lnurd dft:rnn huLnQurggbl 1pru bnpnnm1u1h0' utht'l uuurnnLFh (nrlhuia0[9lur-0h0, 
{ur1iu'Qbaur]ii^'rrr.if'ojrofi dquhrlu1 30 000 /bpbunrghuquup/ (( nnurJ qn|Jyln 

frru-unQurg0ir rrnur tl0n;'ntuniiirri q_nhqrnfiq,r*{f'01u0[0, unruur0 ufrun0frLnpuupltu0h rJuhrlu0 30 000 /bpbunr0'!ryt,l1l ?? rlnuj,I gnrrJr.r.rpp hulnQurg0bl 0pur pnnfr0' (nr0ur0tlpbdfi Lnpur-up1r.r-r0fr0, udrugu Ub0bpbpfidl-urnrf'rinr1ro1 durh*qruo irj boo /bpbunrg hqrqup/ ((
4nurd qnrrJrupp hurrnltJg0b1 0pur hupufr0 u0nr2'qninruu.{h Qurpnlur0[0 Lnpfru eurpnlr"ugfr durhr{rug 30000 /bpbunr0 hurqrup/ (( nnr-,rJ qniuurnn lgrntauioui oh, rqgil'tt'(.,r;nrrrru tnpfrufr e.,pn,u0tr0,u0dhq u0uuLnuuft a[qn1u0f durhr{ur0'so ooo linu-unib ntuqurni << rrnui-inr,trupp hurunllugqbl gp.u
unr1u1[0' Upu.rpuun 9ur1n4fr efiqngu0fr0,

l-rbrlng q1nrqh p0urUht'

ur1nt0[! bqnnh nur11-u.relyirfr druhrlur0 30 000 /bpbunr0 huqurp/ (( qnulj qnrdlupp huftnl4Lug0b1 0purunr1u1fr0 9upnrdur0 (urtUh Ubglnrdju0[0,

Ufu pru pu hunf ur1 trplr unlruqtuhnr_ urh4urlh hp.

l.lbd -0 9bnOqurh -0

1. UUhneuL3uL UnbL

2, ULlnbuu3uL qEqnnq

3. UPbL3UL qUtufaUrJC

4. FUdUL3UL UNINUL

5. CULUS3UL q3nnqh

6. 'IULLUP3UL UnUiJ

7. EUUU23UL nnfrlhLl

B. ?UN9hL3UL UbLhuI

9. qunrluL3uL L3

10. ounuu.ruL3uL UUUqbL

nlffiu'i,-i

$rffiffi(ullu40pfr nbQuLlrlp
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l.trunlrupurphl hurtiurltrpfrptrur\2hhpf 4fllnuitrhpp h huniurlhpf p3nr-2hirg hprutrg ptnnurtrlrptrhpfrh hrutn\urghhl
ungfnulur\urtr oqhnrplnrtr' hruilru&ur3h hunlhllurbfr:

2.Zrudur3trpfr rlh\urquphh' unr-Sh npn2ntr.Ih nr-dfr rlh2 ilurtrhlnrg hhr.nn lO-op1ur duni\hurnr-rf hunnllurgr{urb
qnuiruphhpp urpunftu4phl ptrur\fr2trhpfrtr :

3.unrlh npn2nrrlh nrdir rlh2 k riurhntrl phrlnr-t^ftutrg hur2np4nrl oprlrutrfrg:
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L L{U0'}UL3UL L3nqU
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utuoulu zuuu3L€h tr3nhabhs

Zru{h1.lub

22 Lnnnr- rlupqir Ulupupu

huliullpfr u{Lugtutrnr_ 201 8 priruIrulrfr

ruqph$ S-1.' frhr'l 29_U npn2rfurtr

UnShULUr.rUL OSLnhr€nhL USUSfl.I
ez Lnftnh uul.gh

trLUqh?Lbrh

hilriu Uhfrpuhpjurhhh
Quluur;urtrfrtr

Zruhtrfrultuhftr

lnpfuriu:gurhhtr
Uupjurtrfrb

LhpQtuprup;ulilrtr

Llhhpurpnrlurlfrh

Uurpnulutrlrh
Urlqu;tuhfrtr

Untprul3ruhfrh

trhq2rutrjurhlrh

Aurlurlulr2+d'ht,
Lhp\urpurplurhfrtr

Zupnr-p1nrhlurtrfrtr

Uupjtutrfrh
trhq2ruh3urtrfrtr

Ut{htnlrutrfrtr

'Iurltu93u:hlrl:
Ufrpqnyurtrirh

Urlur2ruhlurtrfrh

Zurpnr-p3 nr-tr1 urhlr h

trruqptuurjurtrfrL

trhdurhn{frlr

VnhlrhjurtrfrLr

Aurqfrhlurtrfrtr

ehnpqluhlrh

Zurfu{hprllurtrfrh

trurpdurhnr{u;}rtr

trn2n11urhfrh

.{urpnrdurh

'{hpf2\u:
9urjurhh

Uutnrlfr\

Onr-qu:hhru

Uplftrur
Uppnr-p

Zurl\urhnr_2

ttlufirdfrp
UhpSndur

dhhltu

Lhuh

Uturirlhl
I.nr-uyru

Uhn12

Uhfrnu
Zurl!urq

Lurilurpu

10 000 /uruu hurqurp/ ZZ 4purf,
l0 000 /inuru hurqurp/ 22 4prutf,
l0 000 /ururu huqtup/ 22 rlpurtf,

10 000 /tnuru hurqury' ZZ4purd,
10 000 /tnuru hurqurp/ ZZ 4puril,
10 000 /rntuu hurqurp/ ZZ qprud,
l0 000 /rnuru hurqurp/ 22 4puni,
10 000 /uruu huqurp/ ZZ rlpturf,
10 000 /nuu hurqurp/ ZZ rlpurtf,
10 000 /tnuru htuqurp/ ZZ rlpurf,
10 000 /tntuu hurqurp/ 22 rlpuni,
10 000 /tnuru hu:qurp/ ZZ qpruri,
l0 000 /ururu hurqup/ ZZ 4purtl,
10 000 /unuu hruqup/ 2,2 rlpruf,
l0 000 /nuru hurqup/ 22 4puiti,
10 000 /ururu hurqurp/ 22 4purtf,
10 000 /ururu hurqurp/ 22 4puril,
10 000 /rnuru hruqup/ ZZ 4pturl,
10 000./tnuu hurqurp/ ZZ 4purtf,
15 000

15 000

ls 000

15 000

ls 000

15 000

ls 000

/tnruuhhfrhq huiqtup/ 22 rlpuid,
/tntuuhhfrhq hurqurp/ ZZ 4puril,
/ururutrhfrtrq hurqurp/ 2Z 4punl,
/uuruhhirhq hurqup/ ZZ rlpurtf,
/rnuruhhftrq hurqrup/ 22 rlpurd,
/ururulihlrbq hurqrup/ ZZ 4puri,
/uuuutihfrtrq hurqurp/ ZZ rlpurtf,

ZZ rlpurf,

qlrLud

Z,n:\

Lhq-
Uu:prnnr-h
q*phtt

Uutn{r\
Uuhuruurp

Utrurhfrm

{upuhhfr11
Gnrpur

'{urprlnr-2

15 000 /-sH1 hurqurp/ ZZ 4prud,
30 000

Ch4unihbp' gT0 000 /hphp hrup
Ufu purlurlfr hurtlurlhplyqhr;4urfrurhh-'rslv uLuJtr rrururuJ upy1ru{ hgtuputr
U.Lt"nr-ufrtr3urtr l/u,/,tWfi

t"*S,B*nu ZZ 4punl
L.p-tfiflnnrqurp '
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22 l-nftnh uul.gh uturdul_u3h zuuu3L€u,IrbsufuLhL .[usquLnl cufduquL
qnh3€C /SI.UqS0I.C / .{UrpUqULnhr€UUtr SI.UUU'}t.bLnh UUUhL

th\urrlurp.lht"rl <<Shrlur\urh frtrphur\urntu{urprfurL rfurufrtr>> l|ophhp}r 18-nr} hnrl{urEfr 21-pq
\hurnrl

ZZ l.nnnr- il*pqh Ufuprulull|r hrudurShpurqhururpurhfrb quru\urhnrl 2rupdurllurb qnr-1pg
urpurdru4phl rlurp&ur\ur1nr-p3rurfp ' ururph\rutr 200 000 /hp!nr- hrup;nr-p hurqurp/ ZZ 4punl
updhpnr{ ZZ l-nnnr-.I*pqh Ufupurlu hunlurjtrpfr &nd\urh qJnlqb ptrur\h: rrrurln eurlutnSruhfrb :

r&
'yt4M

Uluprulur hullurl trp fr unlurqurhnr- urh4ulih h p,

1. UtrhrauLSuL urbL

2. UL1I-bUU3UL qb.{nl.q

3. u.PbLSUL quturduLq

4, trbduL3uL unhfbL

5. qULUS3UL q3nfqh

6,'IULLUS3UL UI-bL

7. OUUUg3UL ftnh.Ihq

8. ?bf2hL3uL ubLhq

9. .{U|'}UL3UL L3n.{U

.^Ibil -0 2hnhquh -0

1 0, oufuu.IuL3uL uuuqbl

outru9SuL
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<< Lnnnf uun2h utu|c}ulu <uuu3Lph cuulnf l Puluph tuuulnf 9nh qunguq^un
UU<UULbLNI UUUhL

th\ur{up.lhL",l < <Shrlur\rutr frtrphru\tunur{urflriruh riuru}rb,>> lzotthtrp}r 18-nn hnflr{urbir
21-nn llhurn{

(( Lnnnt duunqh Ufuptultu huilnrltrpfr Cudlnrq puqLuph fudblnr gpfr rudubLlur0 r{rupdrur{durpfr
tutLhn uuhrlu0bl 300 /bpbp htuplnrp /'(( 4pru0 qnrdlup:

Ulupur lur hurftu1 hp [r urr{ruqruhnt urtr4urtf hhp.

rlbd -0 Cbn0quh -0

1. UUhnSUL3UL UnUL

2. UL'-}nEUU3UL ebqnnq

3. UPbL3UL r{UtulDULq

8. ?UN?hL3UL UULhIT

L qun.[uL3uL L3

1 0, ounuu.luL3uL uuuquL
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rlbUnr{r.un{btnrl <<Sbr[ut4ru0 fr0p0uQtunur{uipdu0 druufr0>> opb0ph 18-nn hn4{udft 21-n4
Lqbmn{

ft)nqlurrnpbt auqhU (ruluh01u0h0 << Lnnnt durnqh Ufupurlw hudtul0pnrd putgblnt

$nrrnpn1u1fr0 fuIptut1 :

Ulupulur hurtiur3trplr urlruqurbnr- urtr4ruilhhp.

'lbrl -0 ?bn0quh -0

1, UUhn9UL3UU UnbL

2. UL1nUUU3UL qbqnnq

3. UPbL3UL qUtuEUUq

4. FUdUL3UL UnFnErJ

5. qULUS3UL C3nnqh

6. .IULLUP3UL UnbL

7. lclUUU23UL nnf nhq

8. EUN?hL3UL UULhL.{

9. qun.IuL3uL L
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ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
2018-2022թթ. 
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Հապավումների ցանկ 

 
 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՏԿԶՆ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն 

ՏԿԱԻՆ Տարածքային կառավարման և արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն 

ԳՄՀԸ Գերմանիայի Միջազգային համագործակցության ընկերություն 

ԱՄՆ ՄԶԳ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային 
զարգացման գործակալություն 

ՀՖՄ ՀԿ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» 
հասարակական կազմակերպություն 

ՏԻ Տեղական ինքնակառավարում 

ՏԻՄ-եր Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ 

ՄԺԾԾ Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 

ՄԶԾ Մարզային զարգացման ծրագիր 

ՏԶ Տարածքային զարգացում 

ՏԶԾ Տարածքային զարգացման ծրագիր 

ՀԶՀԾ Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիր 

ՀԶՔԾ Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիր 

ՀՏԶՀ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 

ԽՄ Խորհրդակցական մարմին 

ՀԱԽ Համայնքային աշխատանքային խումբ 

ՀԿՏՀ Համայնքի կառավարման տեղեկատվական համակարգ 

ՈՒԹՀՎ Ուժեղ կողմեր, թույլ կողմեր, հնարավորություններ, վտանգներ 

ՔՀՄՀ Քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածներ 

ՀՈԱԿ Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն 

ՆՈՒՀ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

         ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալա համայնքի 2018-2022 թթ. զարգացման հնգամյա ծրագիրը 
(այսուհետ` ՀԶՀԾ) մշակելիս հաշվի է առնվել, որ համաձայն 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին 
փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության 181-րդ հոդվածի, ՏԻՄ-երը՝ համայնքի ավագանին և   
համայնքի   ղեկավարը,   ընտրվում   են   հինգ   տարի   ժամկետով,   և   210-րդ հոդվածի, 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը պետք է համապատասխանեցվի 
Սահմանադրությանը և ուժի մեջ մտնի 2017 թվականի հունվարի 1-ից: Հաշվի առնելով այդ 
պահանջները` մշակվել է համայնքի զարգացման ոչ թե քառամյա, այլ  հնգամյա ծրագիր: 

ՀԶՀԾ-ն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով ներկայումս գործող «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ ՏԻՄ-երի իրավասությունները, համայնքի ղեկավարի 
լիազորությունները նրա գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶՔԾ-ի մշակման և 
կառավարման վերաբերյալ օրենքի 37-րդ, 38-րդ և 53- րդ հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև 
ՀՖՄ ՀԿ փորձագետների կողմից մշակված և ՀՀ ՏԿԱԻՆ կողմից 2014 թվականին հավանության 
արժանացած՝ «Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի մշակման և կառավարման 
մեթոդաբանությունը» (այսուհետ` Մեթոդաբանություն): 

ՀԶՀԾ-ն մշակելիս առանձնացվել և հաշվի են առնվել մեթոդաբանական հետևյալ 
չափանիշները՝ 

 համայնքի ֆինանսական կարողությունը. 
 համայնքի բնակչության թվաքանակը. 
 Համայնքում առկա ենթակառույցները և մատուցվող հանրային 

ծառայությունները. 
 համայնքի առանձնահատկությունները. 
 համայնքում առկա վտանգները (ռիսկերը):  

 
ՀԶՀԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված  է նաև ՀԶՀԾ-ի մշակմանը մասնակցած՝ համայնքի 
ՀԱԽ–երի կողմից կատարված աշխատանքով և առաջարկություններով, համայնքի ռեսուրսային 
(մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով, 
համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ, ինչպես նաև այն իրողությամբ, 
որ համայնքը գտնվում է ՀՀ կառավարության, միջազգային դոնոր և տեղական 
կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում և, այս առումով, մեծացել է համայնքի    
զարգացմանը և առկա խնդիրների  լուծմանը նրանց  ներգրավելու հնարավորությունները: ՀԶՀԾ-
ում հնարավորինս հաշվի են առնվել նաև համայնքի հանրային ծառայությունների 
մատչելիությանը և հասանելիությանը, նոր ծառայությունների մատուցմանը վերաբերող և 
դրանցով պայմանավորված՝ լրացուցիչ ծախսեր առաջանալու խնդիրները, համայնքի համաչափ 
զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության 
խրախուսմանն ուղղված առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի 
զարգացման (հատկապես՝ գյուղատնտեսության, փոքր և միջին բիզնեսի, տուրիզմի և այլ 
բնագավառների) հնարավորությունները, համայնքի տարածքում  պատշաճ կառավարման 
իրականացման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև համայնքում աղետի բազմաբնույթ վտանգները 
(ռիսկերը) և դրանց կառավարման միջոցառումները: 

ՀԶՀԾ-ն մշակելիս ուսումնասիրվել է նաև նախորդ քառամյա ժամանակաշրջանի 
զարգացման ծրագրիրը, միտումները և դրա շարունակականության հնարավորությունները: 

Համայնքի 2018-22թթ. ՀԶՀԾ-ն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով համայնքի նորընտիր 
ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի դրույթները և նպատակ 
հետապնդելով հետևողականորեն բարեփոխումներ իրականացնելու ճանապարհով 



 

աստիճանաբար լուծել համայնքում առկա հիմնախնդիրները և բարելավել համայնքի 
բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանները: 

ՀԶՀԾ-ն դիտարկելով որպես համայնքի ռազմավարական պլանավորման և մասնակցային 
կառավարման կարևորագույն միջոց, համայնքի ղեկավարին կից գործող ՀԶՀԾ-ի և տարեկան 
բյուջեի կառավարման գծով խորհրդակցական մարմինը` փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ 
ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն հնարավորինս համահունչ լինի գործողության 
մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ 
ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման մարմինների, ՔՀՄՀ կազմակերպությունների և 
շահագրգիռ այլ անձանց հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀԶՀԾ-ում ներկայացված խնդիրների 
առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց լուծման գործում: 

ՀԶՀԾ-ի 1-ին  բաժինը  ներառում է`  համայնքի  սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր, 
բնակավայրային և ոլորտային փաստացի իրավիճակի և համայնքի կողմից մատուցվող 
ծառայությունների բնութագրումը և վերլուծությունը՝ հաշվի առնելով ՀԶՀԾ-ի մշակման 
մեթոդաբանական չափանիշների  ազդեցությունը համայնքի  ՏԻՄ-երի գործունեության 
ոլորտների կազմի վրա, համայնքում առկա սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների 
ֆիզիկական վիճակի գնահատումը, դրանց շահագործման, պահպանման և նորոգման հետ 
կապված խնդիրները: Համայնքի ընդհանուր և ոլորտային կարիքների գնահատման հիման 
վրա, կազմվել է համայնքում առկա հիմնախնդիրների ցանկը՝ առանձնացնելով նրանք, որոնց 
լուծումը նպատակահարմար է ներառել սույն ՀԶՀԾ- ում՝ ելնելով համայնքի ռեսուրսային 
հնարավորություններից: 1-ին բաժնում ներառվել է նաև համայնքի ՈՒԹՀՎ-վերլուծությունը՝ 
հիմնվելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության ու գնահատման արդյունքների վրա և 
ձևակերպելով համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման ներքին ու արտաքին հիմնական 
հնարավորությունները, համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգները: 

ՀԶՀԾ-ի 2-րդ բաժինը ներառում է` համայնքի երկարաժամկետ տեսլականը, զարգացման 
ռազմավարությունը և սույն ՀԶՀԾ-ի հիմնական նպատակները: 

ՀԶՀԾ-ի 3-րդ բաժինը ներառում է` պետության, միջազգային և տեղական, քաղաքացիական 
հասարակության, մասնավոր հատվածի և այլ կազմակերպությունների կողմից համայնքում 
գալիք հինգ տարիների համար նախատեսվող (շարունակվող) հանրապետական, մարզային, 
տարածաշրջանային, միջհամայնքային համագործակցության և այլ ծրագրերն ու 
միջոցառումները: 

ՀԶՀԾ-ի 4-րդ բաժինը ներառում է` համայնքի ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը, 
գնահատումը և կանխատեսումը՝ ըստ համայնքի բյուջեի եկամտային ուղղությունների 
(սեփական եկամուտներ, պաշտոնական դրամաշնորհներ)՝ դիտարկելով նախորդ երկու և 
գալիք հինգ տարիների եկամտային տվյալները: 

ՀԶՀԾ-ի  5-րդ  բաժինը  ներառում  է` ՀԱԽ-երի կողմից,  առաջարկված առաջնահերթ 
ոլորտային ծրագրերի ցանկը, ապա` համայնքի ղեկավարին կից գործող ՀԶՀԾ-ի և տարեկան 
բյուջեի կառավարման գծով խորհրդակցական մարմնի կողմից համայնքի  զարգացման 
ոլորտային ծրագրերի ընտրությունը, դրանց առաջնահերթությունների սահմանումը՝  ելնելով 
համայնքի իրավիճակի վերլուծության  և գնահատման արդյունքներից, բացահայտված 
կարիքներից ու հիմնախնդիրներից, ենթակառուցվածքների վիճակից և ՀԶՀԾ- ի հիմնական 
նպատակներից: Բաժնում ձևակերպվել և ամփոփվել են ՀԶՀԾ-ում ներառվող ոլորտային 
ծրագրերը՝ օգտագործելով դրանց կազման՝ Մեթոդաբանությունում բերված օրինակելի ձևը, 
ինչպես նաև ներկայացնելով ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները (համայնքի բյուջե, ՀՀ 
պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ, այլ) և դրանց մոտավոր արժեքներն՝ ըստ 
գալիք հինգ տարիների: 

5-րդ բաժնում ներկայացվում են նաև ՀԶՀԾ-ում ներառված ոլորտային ծրագրերն` ըստ 
առաջիկա հինգ տարիների: 

ՀԶՀԾ-ի 6-րդ բաժինը ներառում է` համայնքի սեփականություն համարվող շենքերի ու 



 

շինությունների, հողամասերի օտարման հնգամյա ծրագիրն՝ ըստ առանձին տարիների: 

ՀԶՀԾ-ի 7-րդ բաժինը ներառում է` ՀԶՀԾ-ի իրականացման մշտադիտարկման 
(մոնիթորինգի) և գնահատման, տարեկան հաշվետվությունների կազմման և քննարկման 
ձևաչափերը: 

ՀԶՀԾ-ի եզրափակումը ներառում է` համառոտ մոտեցումներ և դրույթներ՝ ՀԶՀԾ-ում 
փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման, քննարկման և հաստատման 
գործընթացների վերաբերյալ: 

ՀԶՀԾ-ի հավելվածները ներառում են` 
 համայնքապետարանի աշխատակազմի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1.ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆ ԽՈՍՔԸ 
 
 
Ախթալան Հայաստանի Հանրապետության հնագույն և գեղատեսիլ համայնքներից մեկն է: 
Ախթալան մշտապես եղել է տարածաշրջանի և հանրապետության առաջատար համայնքներից 
մեկը թե իր զարգացվածությամբ և թե իր զարգացման հեռանկարներով: Պատմական զարգացման 
ընթացքում համայնքը ավանային փոքր հանքարդյունաբերող համայնքից վեր է ածվել 
զարգացած, հարմարավետ և հեռանկարային համայնքներից մեկի: Սակայն այդ ամենը նախ և 
առաջ համայնքի հեռահար ռազմավարության  կատարման հետևողականության և գիտակցության 
արդյունքն  է: 
Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է համայնքի զարգացման հետագա հինգ տարիների / 2018-
2022/  ծրագրային փաստթուղթը: 

Այս հնգամյա ծրագիրը համայնքի նպատակային զարգացման համար ձեռնարկվելիք քայլերի 
ամբողջությունն է, որը ներկայացնում է համայնքի առաջնահերթ խնդիրների արդյունավետ 
լուծումները և  հնգամյա կայուն զարգացման ապահովումը:  

 Սույն տեսլականի իրականացման համար համայնքը մշակել է մի շարք միջոցառումների 
իրականացման ծրագրեր, որի ամփոփումն էլ հենց հանդիսանում է համայնքի հնգամյա 
զարգացման սույն ծրագիրը: 

Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքի  ռազմավարությունն է՝ 
 ապահովել բնակավայրերի աստիճանական ինտեգրումն և համաչափ զարգացումը, 
 համայնքում էկոլոգիապես մաքուր արտադրության աստիճանական զարգացում, 
 համայնքի տարածքի համեմատական առավելությունների բացահայտում և 

առևտրայնացում, այդ նպատակով պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների, ՔՀՄՀ-ի կազմակերպությունների համագործակցության 
շրջանակների ընդլայնում և ջանքերի մեկտեղում: 

 համայնքում էկոտուրիզմի ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում՝ 
զբոսաշրջիկների գիշերակացի տնային պայմանների ապահովման, հասարակական 
սննդի, առևտրի և կենցաղսպասարկման օբյեկտների ստեղծման, համապատասխան 
ծառայությունների պատշաճ մակարդակով մատուցման միջոցով, 

 համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների պահպանում, 
շահագործում, նորոգում և զարգացում, 

 համայնքի բնակչության սոցիալ և տնտեսական պայմանների բարելավում՝ նրանց 
մատուցվող հանրային ծառայությունների տեսակների (ջրամատակարարում և 
ջրահեռացում, գազամատակարարում,  էլեկտրամատակարարում,  աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրում, նախադպրոցական և դպրոցական կրթություն, 
արտադպրոցական դաստիարակություն, մշակույթ, առողջապահություն և սպորտ, 
սոցիալական պաշտպանություն և այլն) շրջանակի աստիճանական ընդլայնման, 
հասանելիության ու մատչելիության ապահովման և որակի անշեղ բարձրացման միջոցով, 

 համայնքի ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, համայնքային կազմակերպությունների 
ինստիտուցիոնալ կարողությունների աստիճանական հզորացում, տեղական 
ժողովրդավարության ամրապնդում, համայնքում պատշաճ կառավարման սկզբունքների 
հետևողական իրականացում, 

 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների ներգրավվածության բարելավում՝ 



 

բնակիչների մասնակցության ձևերի ներդրման և զարգացման միջոցով, 
 ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության, հրապարակայնության և 

հաշվետվողականության մակարդակների հետևողական բարձրացում, 
 համայնքի ֆինանսական կառավարման համակարգում հստակ մեխանիզմների ներդրում և 

հետևողական կիրառում, 
 նոր աշխատատեղերի ստեղծում և համայնքից միգրացիայի նվազեցում, բնակչության 

թվաքանակի կայունացում: 

Ծրագիրը կազմվել է Ախթալա համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի, համայնքի հնգամյա 
զարգացման ծրագրի մշակման և ղեկավարման  և ավագանու կողմից, համաձայն անցկացված 
բնակչության հարցումների,առաջարկությունների, համայնքի տեսլականի իրականացման համար 
անհրաժեշտ մի շարք գործողությունների: Ծրագիրն անցել է հանրային քննարկում, ինչպես նաև 
ներկայացվել է համայնքի ավագանու հաստատմանը , որը համապատասխանաբար  համայնքի 
ավագանու 2018թ ապրիլի  3-ի թիվ 22-Ն որոշմամբ այն հասատել է:  Ինչպես կարելի է նկատել 
այն իրենից ներկայացնում է մասնակցային փաստաթուղթ  ինչի համար ես հայտնում եմ իմ 
առանձնահատուկ շնորհակալությունը բոլոր ներգրավված կողմերին: 

Հուսով եմ ներկայացված ծրագրերի տեսլականը մոտ ապագայում համատեղ ջանքերով կյանքի 
կկոչենք: 

 

 

             ԱԽԹԱԼԱ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐ                                              ԱՐԿԱԴԻ ԹԱՄԱԶՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

2․ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
   
2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 
Ախթալա համայնքը հանդիսանում է խոշորացված համայնք համաձայն 2017 թվականի 

նոյեմբերի 5-ին անցկացված ընտրությունների և ՀՀ կառավարության որոշման: 
Համայնքի կազմի մեջ են մտնում հետևյալ բնակավայրերը՝ 
Ախթալա 
Ախթալա բնակավայրը 1921թ. հուլիսի 20-ի «ՀՍԽՀ վարչական վերաբաժանումների» 

դեկրետով եղել է Լոռու գավառի Ալավերդի գավառամասի կազմում, 1930թ. սեպտեմբերի 9-ից` 
Ալավերդու վարչական շրջանի կազմում, որը կազմավորվել է Ալավերդու և Դսեղի գավառներից, 
1969 թվից` Թումանյանի շրջանի կազմում: 1939թ. Ախթալան ունեցել է քաղաքատիպ ավանի 
կարգավիճակ, որի ավանային սովետին վարչատարածքային կարգով ենթարկվում էին (1971թ.) 
Ախթալայի առողջարանը, առողջարանին կից ավանը, Վերին Ախթալա գյուղը, Նեղոց գյուղը, 
Քարկոփ ավանը: 1995 թվից «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքով Ախթալա 
քաղաքատիպ ավանին տրվել է քաղաքի կարգավիճակ Լոռու մարզի կազմում: Այժմ Ախթալայի 
քաղաքային համայնքի կազմում են Ախթալա քաղաքը, Ախթալայի առողջարանը և դրան կից 
գյուղը: 

Ախթալա քաղաքը Հայաստանի Հանրապետության գունավոր մետալուրգիայի 
կենտրոններից մեկն է: Հայկական լեռնաշխարհում գունավոր մետաղների ձուլումը հայտնի է եղել 
մ.թ.ա. III-II հազարամյակում (Մեծամոր), մշակվել են պղնձի, անագի, ոսկու հանքավայրեր (մ.թ.ա. 
IV-III դդ.): Պղնձի, ոսկու, բազմամետաղային հանքանյութերի մշակումը, երբեմն տևական 
ընդմիջումներով, շարունակվել է միջին դարերում և առավել բարձր զարգացման հասել XVIII 
դարի II կեսին, երբ 1763թ. Ախթալայի արծաթ-կապարի և 1770թ. Ալավերդու պղնձի 
հանքավայրերի բազայի վրա կառուցվեցին Ախթալայի արծաթ-կապարի և Ալավերդու, այնուհետև 
Շամլուղի պղնձաձուլական գործարանները: 

1785. և 1795թթ. հանքն ավերվել է և փակվել: Հետագայում այն վերականգնել են հույն 
հանքափոր վարպետները, որոնք եկել էին Հերակլ II թագավորի օրոք, դեռևս 1760-ական 
թվականներին: 1887-1914թթ. հանքավայրը շահագործել են ֆրանսիացի ձեռնարկատերերը: 

1905թ. դադարեցվել էր Ախթալայի արծաթ-կապարի հանքավայրի մշակումը պաշարների 
սպառման պատճառով: 

1918-1920թթ. Հայաստանում գործող ձեռնարկությունների զգալի մասն ավերվել էր: 
Հեղկոմի 1921թ. հունվարի 11-ի դեկրետով երկրի հանքային արտադրությունն ու 
մետալուրգիական գործարանները ազգայնացվեցին։ 1924թ. սկսեցին գործել Ալավերդու, 
Ղափանի պղնձաձուլական գործարանները, 1927 թվականին` Շամլուղի, Ալավերդու և Ղափանի 
հանքերը: 

1960-1985թթ. ՀՍՍՀ գունավոր մետալուրգիան մեծ առաջընթաց ապրեց: 1967թ. շարք 
մտավ Ախթալայի հարստացման ֆաբրիկան: 

1971-1975թթ. Շամլուղի պղնձի, Ախթալայի արծաթ-կապարի հանքերն ու հարստացուցիչ 
ֆաբրիկան ընդգրկվեցին Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինատի կազմի մեջ: Այժմ 
վերագործարկվել է Ախթալայի հարստացուցիչ ֆաբրիկան: 

Ճոճկան, գյուղ ՀՀ Լոռու մարզում։ Ըստ Ղազար Փարպեցու, Ճոճկան գյուղը հիմնվել է IV 

դարում Ռոջիկ իշխանի կողմից։ Գյուղը գտնվում է ծովի մակարդակից 740 մ բարձրության վրա։ 



 

Կլիման ձմռանը մեղմ է, ամռանը շոգ, չորային։ Հաճախակի են դարձել կարկտահարությունը, 

երաշտը, որից խիստ տուժում են գյուղատնտեսությամբ զբաղվող գյուղացիները։ Գյուղում ապրում 

են 2034 բնակիչներ։ Համայնքում կա 408 առանձնատուն՝ 36180 քմ տարածքով։ Գյուղն ունի մեկ 

միջնակարգ դպրոց։ Դպրոցում սովորում են 380 աշակերտներ։ Համայնքն ունի մեկ մշակույթի 

տուն։ Գործող գրադարանն ունի 7512 անուն գիրք և տեղավորված է մշակույթի պալատում։ 
Գյուղում գործում է մեկ բուժ. ամբուլատորիա, որը կառուցվել է 2000 թ., ապահովված է բուժ. 

սարքավորումներով։ 1960-1990 թթ գյուղում արտադրվել և մթերվել է տարեկան մինչև 3 000 

տոննա պտուղ, 300 տ խաղող և 1 000 տ բանջարեղեն։ 

Մեծ Այրում  

Մեծ Այրում-գյուղ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզում, Դեբեդի ափին։ 

Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 690 մ, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 69 կմ հյուսիս-
արևմուտք։ Անկախությունից հետո միմյանց հարևանությամբ գտնվող Մեծ և Փոքր Այրում 
գյուղերը միացել են, որպես մեկ համայնք: 2017թ. իրականացված համայնքային խոշորացումից 
հետո 2 գյուղերն էլ ներառվել են հարևան Ախթալա համայնքային խմբի մեջ, որի կազմում են նաև 
միմյանց հարակից Ախթալա և Շամլուղ քաղաքները, Ճոճկան, Նեղոց և Բենդիկ գուղերը։ Գյուղը 
Խորհրդային Միության տարիներին բնակեցված է եղել ադրբեջանցիներով: Արցախյան շարժման 
ժամանակ գյուղը ամբողջովին լքվել է ադրբեջանցիների կողմից, և սկսած 1988թ. գյուղը 
վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից բռնագաղթված հայերով: 

Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, պտղագործությամբ և երկրագործությամբ։ 
Բարենպաստ կլիմայի շնորհիվ գյուղում աճում է ամեն ինչ, բացի ցիտրուսային բույսերից: 
Հատկապես վերջին տարիներին զարգացման նոր թափ է ստացել հացահատիկի 
մշակումը:Համեմատաբար զարգացած է խաղողի արտադրությունը: Գյուղում կա ոռոգման ջուր՝ 
համայնքը ոռոգող գրեթե ամբողջական ցանցով: Ոռոգման ջուրը վերցվում է Դեբետ գետից՝ 
պոմպակայանի միջոցով: Համայնքի ամենակարևոր հիմնախնդիրներից է խմելու ջրի խնդիրը, այն 
վերցվում է մոտակա սարերում բխող աղբյուրներից, որը որևէ մշակման չի ենթարկվում: 

 
Երկու գյուղերը սպասարկում է մեկ միջնակարգ դպրոց, որտեղ սովորում է 125 աշակերտ: 
Աշակերտների տեղափոխման խնդիրը լուծվում է համայնքի բյուջեի միջոցներով: Գյուղում 
գործում է մանկապարտեզ, որն անվճար է: Գյուղի ճանապարը ասֆալտապատ է, հիմնովին 
նորոգվել է 2009թ.: 

Փոքր Այրում  

Փոքր Այրում-(նախկին անվանումը՝ Փուռ), գյուղ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզում՝ 
մարզկենտրոն Վանաձորից 4 կմ հարավ-արևմուտք։ Գյուղը տեղակայված է ծովի մակերևույթից 
700 մ բարձրության վրա։ 

Գյուղի ներկայիս բնակիչների նախնիները գաղթել են Խոյից։ Բնակչությունը զբաղվում է 
անասնապահությամբ, այգեգործությամբ, հացահատիկի, բանջարաբոստանային և կերային 
կուլտուրաների մշակությամբ։ 

Գյուղն ունի Սբ. Աստվածածին (1910) և 1830 թ. եռանավ բազիլիկ եկեղեցիներ, 13-14 դդ. 
խաչքարեր։ 

 



 

Շամլուղ  

Շամլուղ-քաղաք Հայաստանի Լոռու մարզում, մարզկենտրոնից 69 կմ հյուսիս-արևելք, Կուրի 
ավազանի Ախթալա գետակի վերին հոսանքի ձախ սարալանջին: 18-19 րդդ դարերի գրավոր 
աղբյուրներում հիշատակվում է նաև Շամբլուղ, Շամբլուտ, Շամբուլուտ, Դամբլուդ և այլն: 

Հիմնադրվել է 1770 թվականին 1763 թվականին վրաց Հերակլ 2 թագավորի կողմից Լոռի 
հրավիրված և Ախթալայում բնակություն հաստատած հույն կապարագործ-հանքագործների 
կողմից: Վերջիններս համոզվելով որ ցածր է Ախթալայի հանքերում պղնձի և արծաթի 
պարունակությունը գտնում են նոր հանքավայրեր և տեղափոխվելով 1770 թվականին հիմնում են 
Մադան(ներկայումս Ալավերդու վարչական կազմում) և Շամլուղ գյուղերը: 

19-րդ դարի վերջերին տարածաշրջանի պղնձարտադրությունը կապալով հանձնվեց Ֆրանսիացի 
արդյունահանողներին, որոնք հսկայական միջոցներ ներդրեցին Ալավերդու և Շամլուղի հանքերի 
վերակառուցման ու ընդլայնման ուղղությամբ: Ձեռքի աշխատանքը փոխարինվեց մեքենաների 
աշխատանքով: Տեղի ունեցավ եվրոպացիների ներհոսք, ինչը դրական ազդեցություն ունեցավ 
բնակավայրի սոցալ կրթական ու մշակութային զարգացման գործում: Խորհրդային տարիներին 
Շամլուղը բանվորական ավան էր, իսկ 1996 թվականի վարչատարածքային փոփոխության 
արդյունքում դասվեց քաղաքների շարքը: 

Շամլուղը երկար տարիներ ունեցել է բազմազգ բնակչություն` հայեր,, վրացիներ, ադրբեջանցիներ, 
հույներ, ռուսներ, օսեր, իտալացիներ, ուկրաինացիներ, բելոռուսներ և այլն: Ուներ զարգացած 
կրթամշակութային համակարգ: Գործում էին միջնակարգ դպրոց և մանկապարտեզներ հայերեն-
ռուսերեն հոսքերով, կինոթատրոն, մշակույթի պալատ, դիսկոտեկ, գրադարան, ավտոմատ 
հեռախոսակայան, կապի բաժանմունք, հիվանդանոց: 

Շամլուղի և Ախթալայի հանքերը տարբեր ժամանակներում եղել են որպես ինքնուրույն 
ձեռնարկություններ, սակայն 1970-ական թվականներից միավորվել էին Ալավերդու 
լեռնամետալուրգիական կոմբինատի մեջ: 1989 թվականին բնապահպանական շարժման 
հետևանքով փակվեց կոմբինատը, փակվեցին նաև հանքերը: Սկսվեց բնակչության արտագաղթը, 
որին ավելացավ նաև 90-ականներին հույները գաղթը դեպի Հունաստան: 

Շամլուղ քաղաքի վարչական կազմի մեջ են մտնում Բենդիկ և Վերին Ախթալա գյուղերը: Վերջինս 
1989 թվականին լքվել է ադրբեջանցիների կողմից և ներկայումս գրեթե անմարդաբնակ է: 
Շամլուղի ազգաբնակչության փոփոխությունը.  

Նեղոց  

Նեղոցը գտնվում է Գուգարաց լեռնաշղթայի արևմտյան փեշին՝ Դեբեդի աջ ափին։ Նեղ 
ճանապարհի պատճառով գյուղը կոչել են Նեղոց։ Գյուղը գտնվում է անտառապատ մեծ ձորի մեջ։ 
Այս վայրը միջնադարյան բնակավայր է եղել. այդ մասին են վկայում շինությունների հետքերն ու 
մնացորդները։ 

Տարածված ծառատեսակներն են՝ բարդի, հաճարենի, թխկի, կեչի, ընկուզենի և այլն։ 
Անտառներում տարածված են արջ, գայլ, աղվես, եղնիկ, շնագայլ, դաշտամուկ, նապաստակ։ 
Դեբեդում աճող ձկնատեսակներից են՝ կարմրախայտ, մուրծո, բեղլու և այլն։ 

 

 
 
 



 

Աշխարհագրական դիրքը 
 

Ախթալայի համայնքն ընդգրկված է Լոռու մարզային ռեկրեացիոն գոտու Դեբեդի 
ենթագոտում: Ախթալան գտնվում է Լոռու մարզի հյուսիսարևելյան հատվածում` Դեբեդ գետի ձախ 
ափին` Լալվար լեռան ստորոտին` լեռնալանջի վրա: Ծովի մակարդակից` 780 մ բարձրության 
վրա: Հեռավորությունը մարզկենտրոն Վանաձորից 62 կմ է, իսկ մայրաքաղաք Երևանից` 180 կմ:  
  Ախթալա համայնքի տարածքը տեղակայված է Դեբեդ գետի վերին հոսանքի ավազանում` 
Վիրահայոց լեռնաշղթայի լանջերին: Լանջերը խիստ թեք են, անտառապատ: Դեբեդ գետի կիրճը 
խորն է` ծովի մակարդակից բարձր 250-350մ: Կիրճի երկու ափերին տարածված են լավային 
սարահարթեր, որոնք ունեն սեղանաձև մակերևույթ (բացարձակ բարձրությունները` 700-ից 
1100մ): Այդ սարահարթերը կամ կառուցապատված են, կամ զբաղված են մշակովի հողերով: 
Ախթալա քաղաքի կառուցապատված տարածքը մասնատված է մի քանի թաղամասերի, որոնք 
տեղակայված են Ախթալա գետի աջ և ձախ ափերի համեմատաբար փոքր թեքություններ ունեցող 
լանջերին` սարահարթերի վրա, ինչպես նաև Դեբեդ գետի հովտի հարթ տեղամասերում:  

Կառուցապատված և կառուցապատման ենթակա տարածքներն ունեն բարենպաստ 
ինժեներաերկրաբանական պայմաններ: Տարածքը հիմնականում ներկայացված է ժայռային 
ապարներով (քվարցային պորֆիրիտներ, դիորիտներ, անդեզիտներ)` ծածկված 4-6 մ հզորության 
մակերեսային նստվածքներով: 

Գեոդինամիկ պրոցեսներից Ախթալա գետի ողողահունի աջ և ձախ լանջերին տարածված 
են փոքր սահքեր: Էրոզիոն պրոցեսները տարածված են թեք լանջերին: Ախթալա-Շամլուղ 
ճանապարհի որոշ հատվածներում լանջերը փլուզման վտանգի տակ են: Տարածքին սպառնում 
են նաև Դեբեդի վտակների (Ախթալա գետը և դրա վտակները) հեղեղումներըը: 

Համայնքի  տարածքի սեյսմատեկտոնական պայմանները բարենպաստ են: Դրանց 
գնահատման ընթացքում խիստ կարևորվում են ակտիվ խզվածքների ազդեցության գոտիների 
բացահայտումը և գրունտային պայմանների հաշվառումով սեյսմիկ վտանգի ելակետային 
արժեքների որոշումը: 

Համայնքի տարածքում ակտիվ տեկտոնական ճեղքերը բացակայում են: Գրունտների 
առավելագույն արագացումները ամբողջ տարածքում չեն գերազանցում 0.20 գ (8 բալ): 
 

Կլիման 

Ախթալա համայնքը գտնվում է «տաք» կլիմայական գոտումում, բացարձակ բարձրությունը 
ծովի մակերևույթից 900 մ է: Համայնքի կլիման մերձարևադարձային է` «արևոտչափավոր խոնավ 
եղանակային տիպով:  

ՁÙ»éÁ  ã³÷³íáñ  Ù»ÕÙ  ¿, ձÛ³Ý  Ï³ÝáÝ³íáñ  Í³ÍÏáõÛÃ ãÇ  Ó¨³íáñíáõÙ: Գերակշռում են 
տաքացումները (միջին օրական ջերմաստիճանը  բարձր է 0o-ից): Միջին տվյալներով  ձմեռը 
սկսվում է դեկտեմբերի երկրորդ կեսից և ավարտվում է մարտի առաջին կեսին: Հունվարի միջին 
ջերմաստիճանը տատանվում է -1,3օ, բացարձակ նվազագույնը -22օC է: Իսպառ բացակայում են 
«զգալի սառնամանիքներով» և «սառնամանիքներով» եղանակները: 

¶³ñáõÝÁ  ã³÷³íáñ  ËáÝ³í  ¿, »ñÏ³ñ³ï¨: Տեղումների քանակը տատանվում է ամսական 
80-140 մմ-ի սահմաններում: Ամսական միջին ջերմաստիճանը կազմում է 12-16.9օC: Գարնանային 
ցրտահարություններն ավարտվում են ապրիլի երկրորդ, երրորդ տասնօրյակներում (ամենաուշը` 
մայիսի 21-ին): Գարնան առաջին կեսին գերակշռում են անձրևային և ամպամած, իսկ երկրորդ 
կեսին` արևոտ, չափավոր խոնավ եղանակները: 



 

²Ù³éÁ  ï³ù   ¿, »ñÏ³ñ³ï¨, Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ  ËáÝ³í: Հունիս-օգոստոս ամիսներին միջին 
ջերմաստիճանը տատանվում է 20,1օC-ից 23,3օC-ի սահմաններում,, բացարձակ առավելագույնը` 
37օC: Ամսական տեղումների քանակը 37-79 մմ է: Ամռան առաջին կեսին գերակշռում են «արևոտ, 
չափավոր խոնավ» եղանակային տիպերը, երբ միջին օրական ջերմաստիճանը չի բարձրանում 
15օC-ից: Հ³×³խակի  »Ý  ³ÙåñáåÝ»ñÁ,   áñÇ  Ñ»ï¨³Ýùáí  Ù»Í³ÝáõÙ  ¿  ÙÃÝáÉáñïÇ  

իոնի½³óÇ³Ý` ÙÇ  գործընթաց, áñÁ  ¹ñ³Ï³Ý  ³½¹»óáõÃÛáõÝ  áõÝÇ  ßÝã³é³Ï³Ý  ûñ·³ÝÝ»ñÇ  

³Ëï³Ñ³ñÙ³Ùµ  ï³é³åáÕ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ  íñ³: Ամռան երկրորդ կեսը շոգ է` հագեցած 

խոնավությամբ (62-64%): Ամռանը եղանակները բնութագրվում են փոփոխական 
ամպամածությամբ, կայուն եղանակային ռեժիմով: «Արևոտ, չափավոր խոնավ» և «շոգ, չափավոր 
խոնավ» եղանակային տիպերը դիտվում են 8-13 օր, «շատ շոգ և խոնավ» եղանակները դիտվում 
են 10-12 օր, իսկ ամպամած և անձրևային եղանակները` միայն 1-2 օր: 

Աշունն Ախթալայում բնորոշվում է անձրևոտ  և ամպամած եղանակով: Աշունը կարճ է, 
սառը: Ամպամած և անձրևային եղանակները դիտվում են 7-8 օր ամսվա ընթացքում:   
 
 
 Ջրային ռեսուրսները 
 

Ախթալայի համայնքի տարածքը տեղակայված է 
Դեբեդի և նրա վտակներ Ախթալայի (Ուչքիլիսե), Նազիկի, 
Նահատակի գետահովիտների թեք լանջերին և լանջերի 
վրա առաջացած սարահարթերի վրա:  

Գետերը սնվում են հալոցքային, անձրևային և 
ստորգետնյա ջրերով: 

Գարնանային գետավարարումը սկսվում է մարտ 
ամսին, տևում է բավականին երկար և ընթանում մեծ 
տատանումներով (վերելքներով և անկումներով): Վերջին 
մեծ ջրհեղեղը տեղի է ունեցել 1969 թ.: 

Դեբեդ գետը Քուռի ավազանի ամենախոշոր գետն է, 
նրա երկարությունը 178 կմ է, ջրհավաք ավազանի 
մակերեսը` 4080 կմ2, միջին տարեկան ծախսն ըստ Մեծ 
Այրում դիտակետի, որն Ախթալա ավանից 5 կմ 
հեռավորության վրա է, 35.8 մ3/վրկ է: Գետի ջուրն 
օգտագործվում է ոռոգման նպատակով:  

Համայնքի  բնակելի ֆոնդը կազմում է 92340 մ2, որից 
1-2 հարկանի տնամերձ հողամասերով տներինը` 12 560 մ2, որտեղ բնակվում է 820 մարդ: 
Բազմաբնակարան շենքերի բնակելի ֆոնդը կազմում է 50 780 մ2, որտեղ բնակվում է 4035 մարդ: 
Բնակչության ապահովվածությունը բնակելի ընդհանուր մակերեսով կազմում է 20.5 մ2: 

 
 
 



 

 
 

ՏԵՂԱԿԱՆ  ՒՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 
2017թ. նոյեմբերին  կայացած ՏԻՄ-երի ընտրությունների արդյունքում ընտրվել 

են համայնքի ավագանին՝ բաղկացած 11 անդամից, և համայնքի ղեկավարը, որը 
ձևավորել է համայնքի աշխատակազմը՝ բաղկացած 10 աշխատակցից: Համայնքի 
ավագանին 2016 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 52-Ա որոշմամբ հաստատել է 
համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը, համայնքապետարանի 
աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և  
պաշտոնային դրույքաչափերը՝ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
Կենտրոնական աշխատակազմ 

 Համայնքի ղեկավար - 1 
 Համայնքի ղեկավարի տեղակալ - 1 
 Համայնքի ղեկավարի օգնական – 1 
 Համայնքի ղեկավարի խորհրդական - 1 
 Աշխատակազմի քարտուղար - 1 
 Առաջատար մասնագետ - հաշվապահ – 1 
 Առաջին կարգի մասնագետ – հաշվապահ – 1 
 Առաջին կարգի մասնագետ հողի հարկի և  

գույքահարկի բազայի օպերատոր – 1 
 Առաջին կարգի մասնագետ 

Գյուղատնտեսության և  հողի գծով-1 
 Առաջին կարգի մասնագետ  

Քաղաքաշինության գծով-1 , աղբահանության և սանիտարական մաքրման պատասխանատու 
 Առաջին կարգի մասնագետ տնտեսական 

 զարգացման ծրագրերի գծով – 1 
 Երկրորդ կարգի մասնագետ օպերատոր գծով – 1 
 Երկրորդ կարգի  մասնագետ սոցիալական աշխատող – 1 
 Երկրորդ կարգի  մասնագետ հողի հարկի և  

            գույքահարկի հավաքագրման գծով – 1 
 Երկրորդ կարգի մասնագետ իրավաբան  - 1 

      
 Հավաքարար – 3 
 Վարորդ – 1 
 Բանվոր – 3 

 
Ընդամենը՝  աշխատող – 22 
 
1.Ճոճկան համայնք 

 Վարչական ներկայացուցիչ - 1 
Առաջին կարգի մասնագետ – 1 
Երկրորդ կարգի մասնագետ -1 

 Ընդամենը՝  3 աշխատող 
 

2. Շամլուղ համայնք  
            Վարչական ներկայացուցիչ - 1 

Առաջին կարգի  մասնագետ – 1 
Երկրորդ կարգի մասնագետ -1 
 
Ընդամենը՝ 3 աշխատող 



 

 
 
 
 
3.Մեծ Այրում համայնք 
Վարչական ներկայացուցիչ – 1 
Երկրորդ կարգի  մասնագետ – 2 
Ընդամենը՝ 2 աշխատող 
 
4.Նեղոց համայնք  
Վարչական ներկայացուցիչ – 1 
Երկրորդ կարգի  մասնագետ - 1 
Ընդամենը՝ 2 աշխատող 
 

             Ընդամենը՝  
Վարչական ղեկավար  -  4 
Առաջին կարգի մասնագետ  -  2 
Երկրորդ կարգի  մասնագետ-5 

Ընդամենը՝ 33 հաստիքային միավոր 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՎԻՃԱԿԸ 
 

Համայնքի սեփականությունն են հանդիսանում նրա կազմի մեջ մտնող նախկին 
համայնքների սեփականություն համարվող գույքը, որի ցանկը սահմանվել է ՀՀ 
կառավարության 14.03.1997թ. թիվ 51 որոշմամբ: 

Համայնքի սոցիալ-տնտեսական յուրաքանչյուր ենթակառուցվածքի վիճակի 
գնահատումը կատարվել է՝ օգտագործելով Ներդիր 1-ում բերված գնահատման 
չափանիշները (գնահատականները): 

 
 
 
Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
 

Համայնքը ունի գլխավոր հատակագիծ, քաղաքաշինական ծրագրային այլ փաստաթղթեր 
(գոտիավորման նախագիծ, քաղաքաշինական կադաստր, քաղաքաշինական 
կանոնադրություն և այլն): Ախթալա համայնքում կանոնավոր կերպով իրականացվում է 
աղբահանություն: Աղբամանները և աղբահավաք մեքենա սահմանված կերպով 
ենթարկվում են սանիտարահիգինիկ մշակման: Ախթալա համայնքի  մոտավորապես   
80%-ն ապահովված է փողոցային լուսավորությամբ: 

Ներդիր 1. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքի վիճակի 
գնահատականներ 

ա) գերազանց, եթե ենթակառուցվածքը վերջերս է կառուցվել կամ վերանորոգվել, 
գործում է անխափան. 

բ) լավ, եթե ենթակառուցվածքն իր շահագործմանը խոչընդոտող լուրջ 
թերություններ չունի. 

գ) բավարար, եթե ենթակառուցվածքը դեռևս գործում է, բայց արդեն կապիտալ 
նորոգման կարիք ունի. 

դ) վատ, եթե ենթակառուցվածքը գործում է ամենացածր 
արտադրողականությամբ կամ բոլորովին չի գործում. 

ե) շատ վատ, եթե ենթակառուցվածքը քայքայված է, այն պետք է քանդել կամ 
փոխարինել ուրիշով։ 



 

 Համայնքի  գերեզմանատները ցանկապատերի վերանորագման կամ մասնակի 
նորոգման կարիք ունեն: 
Աղբահանությունն իրականացվում է Ախթալա քաղաքային համայնքի բարեկարգում 
ՀՈԱԿ-ի կողմից, շաբաթական 3 անգամ: 
ԱՌԵՎՏՈՒՐ  ԵՎ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Համայնքի տարածքում գործում են համապատասխանաբար 22 առևտրի կետ, որոնք 

հիմնականում զբաղվում են սննդի որոշ տեսակների,ծխախոտի, ալկոհոլային խմիչքների 
և այլ ապրանքների վաճառքով: Դրանք բոլորն էլ հաշվառված են պետական հարկային 
մարմնում, ինչպես նաև եռամսյա կտրվածքով վճարում են համապատասխան տեղական 
տուրք համայնքի բյուջե՝ գործունեության թույլտվության համար:  

 
 
ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐ,  ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ,  ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ,  ԲԱԿԱՅԻՆ 
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ 
 
Համայնքում առկա են հանգստի կազմակերպման ինչպես նաև սպորտային 
միջոցառումների անցկացման վայրեր: Ախթալա համայնքը բաժանված է երեք 
թաղամասերի, որոնցում գործում են երկու խաղահրապարակներ, որոնք արժանացել են 
նախագահի մրցանակին «Լավագույն մարզական բակ» անվանակարգում զբաղեցնելով 
երկրորդ պատվավոր տեղը: 
Համայնքում առկա է երկու արհեստական խոտածածկով  մարզադաշտ, որոնք 
օգտագործվում են սպորտլանդիաների և մարզչական աշխատանքների ժամանակ: 
Երեկոյան այնտեղ կազմակերպվում են նաև այլ երիտասարդական միջոցառումներ, 
սպորտլանդիաներ, մրցաշարաեր: Համայնքը ունի սպորտային հարուստ անցյալ և այդ  
ավանդույթները շարունակող երիտասարդություն: 
Համայնքի պատմամշակութային  արժեքները ըստ աղյուսակի` 
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Ժ
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տ
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Ն
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ւթ
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1 2 3 4 5 6 
1 Ամրոց 13 դ. Ախթալա կայարանի 

հյուսիսային մասում, 
Դեբեդ և Ախթալա 
ձորերի միացման 

անկյունում 

Հ ավերված, 
ժայռոտ բլրի 

գագաթին 

2 Գյուղատեղի   քաղաքից հյուսիս- 
արևելք մայրուղուց աջ 

Հ - 

  2.1 Գերեզմանոց 9-14 դդ. մատուռի շուրջը Հ ավերված 
2.1.1. Խաչքար 9-10 դդ.   Հ - 
2.1.2. Խաչքար 13 դ. մատուռից 30 մ հյուսիս. Հ բլրի վրա 
2.1.3. Խաչքար 13 դ. մատուռի հարավային 

ճակատի մոտ 
Հ   



 

2.1.4. Խաչքար 13 դ.   Հ   
2.2. Մատուռ 12-13 

դդ. 
  Հ կիսավեր 

2.2.1. Խաչքար 13 դ. մատուռում Հ կոտրված 
2.2.2. Խաչքար 13 դ. մատուռում Հ հատված 

3. Դամբարանադաշտ Ք.ա. 2-1 
հազ. 

քաղաքի մեջ Հ պեղել է Ժակ 
դը Մորգանը 

4. Եկեղեցի 10-12 
դդ. 

կայարանում Հ   

5 Եկեղեցի 19 դ. քաղաքի մեջ Տ   
6 Խաչքար 13 դ. Ախթալա մտնող 

ճանապարհից ձախ, 
ճաշարանի մոտ 

    

7 Խաչքար «Ամենափրկիչ» 12-13 
դդ. 

պանսիոնատ տանող 
ճանապարհի աջ եզրին 

Հ   

8 Մատուռ   Ախթալա կայարանում Հ   
9 Քարայր-կացարանների 

համալիր 
  Ախթալա կայարանում Հ   

Նախկին Ախթալա գյուղը 
1 Ամրոց Ախթալա 

(պղնձահանք, միսխանա) 
10-13 

դդ. 
գյուղի մեջ, հրվանդանի 

վրա 
Հ   

1.1. Վանական համալիր 
Ախթալա (Պղնձահանքի 
վանք, Մարիամ Աննայի 

վանք, Մեյրիման) 

13 դ.   Հ   

1.1.1. Գերեզմանոց 13-14 
դդ. 

  Հ Զաքարյանների 
տոհմական 

գերեզմանոցն է 
1.1.2. Եկեղեցի 13 դ. կից է Սբ. Աստվածածին 

եկեղեցուն հարավ-
արևմուտք-ից 

Հ   

1.1.3. Եկեղեցի 13 դ. Սբ. Աստվածածին 
եկեղեցուց հյուսիս-

արևմուտք, 
պարսպապատի մոտ 

Հ   

1.1.4. Եկեղեցի 
Սբ.Աստվածածին 

13 դ. 
առաջին 
քառորդ 

համալիրի 
կենտրոնական մասում 

Հ կառուցել է 
Իվանե 

Զաքարյանը, 
ունի 

որմնանկարներ 
1.1.4.1. Տապանաքար Մոսէս 

քահանայի 
10 դ. եկեղեցու 

հյուսիսարևելյան 
ավանդատան մեջ 

Հ   

1.1.5. Մատուռ 13 դ. կից է Սբ. Աստվածածին 
եկեղեցուն հյուսիսից 

Հ   

1.1.6. Միաբանության շենքը   Սբ. Աստվածածին 
եկեղեցու 

հյուսիսարևելյան 

  տանիքը փլված 



 

կողմում, արևելյան 
պարսպապատին կից 

1.1.7. Նախագավիթ սրահ 13-14 
դդ. 

կից է Սբ. Աստվածածին 
եկեղեցուն արևմուտքից 

Հ   

2 Ամրոց-դիտակետ 10-13 
դդ. 

«Թոխմախ կալա» 
ամրոցից 3 կմ արևելք 

    

3 Ամրոց «Թոխմախ կալա» Ք.ա. 2-
1դդ. 
հազ. 
10-13 

դդ. 

գյուղից հարավ-
արևմուտք, համանուն 

լեռան գագաթին, 
անտառում 

Հ   

4 Գյուղատեղի «Բարիտ» 9-16 դդ. գյուղի հյուսիս-
արևելյան կողմում 

Հ   

4.1. Գերեզմանոց 9-16 դդ.   Հ   
4.1.1. Խաչքար Հակոբ երեցի 1245 թ. եկեղեցու հարավային 

պատի տակ 
Հ   

4.2. Եկեղեցի 13 դ.   Հ   
4.2.1. Խաչքար 13 դ. Եկեղեցում     
4.3. Խաչքար Մարիամ 

Կյուրիկյանի 
1188 թ. գյուղատեղիից 

արևմուտք, խճուղու աջ 
կողմում, ձորալանջին 

Հ պատվանդանի 
վրա 

5 Դամբարանադաշտ Ք.ա. 8-7 
դդ. 

Ախթալայի վանքից 
արևելք` «Սբ. Գևորգ» 

բլրի գագաթին և 
լանջերին 

Հ   

6 Եկեղեցական համալիր 13 դ. Ախթալա ամրոցից 1 կմ 
արևմուտք 

Հ   

6.1. Եկեղեցի 13 դ. զույգ եկեղեցիներից 
հյուսիսային կողմինը 

Հ թաղածածկ 

6.2. Եկեղեցի 13 դ. կից է նախորդին 
հարավից 

Հ թաղածածկ, 
արևելյան 

կեսում ունի 
կամարակապ 

մուտքով 
գետնահարկ 

7 Եկեղեցի Սբ. Բարսեղ 13 դ. գյուղի արևելյան 
կողմում 

Հ բլրի գագաթին 

8 Եկեղեցի Սբ.Գևորգ 1242-
1250 
թթ. 

գյուղից 200 մ արևելյան, 
բարձր բլրի վրա 

Հ կառուցել է 
վանք 

առաջնորդ 
Պետրեն 

8.1. Գերեզմանոց 13-20 
դդ. 

եկեղեցու մոտ Հ   

8.2. Կառույցներ` օժանդակ 13 դ.   Հ   

9 Խաչքար 9-10 դդ.    Հ Ռ. 
Շալաղոյանի 
տնամերձում 

10 Խաչքար 12-13 
դդ. 

  Հ Ժ. 



 

Մխիթարյանի 
տնամերձում 

11 Խաչքար 13 դ.   Հ Ռ. 
Շալաղոյանի 
տնամերձում 

12 Մատուռ 13 դ. գյուղի կենտրոնական 
մասում 

Հ Մ. Բուռնաձեի 
բակում 

12.1. Խաչքար 13-14 
դդ. 

մատուռում     

13 Մատուռ Իվանեի և 
Դեմետրեի 

  Ախթալա ամրոցից մոտ 
100 մ արևմուտք 

Հ   

13.1. Խաչքար 12-13 
դդ. 

  Հ   

14 Վանական համալիր Սբ. 
Երրորդություն 

13 դ. գյուղի կենտրոնական 
մասում Ախթալայի 

վանքից 0.5 կմ հյուսիս-
արևելք 

Հ   

14.1. Եկեղեցի 13 դ.   Հ   
14.2. Եկեղեցի 13 դ. կից է նախորդին Հ   
14.3. Մատուռ 13 դ.   Հ   
14.4. Սրահ 13 դ.   Հ   

 
Ախթալայի հուշարձանախումբը Հայաստանի միջնադարյան մշակույթում 

առանձնահատուկ տեղ ունի: Այն հայկական մշակույթի մի յուրօրինակ բաղադրիչի` հայ 
քաղկեդոնական ճարտարապետության ու կերպարվեստի արժեքավոր նմուշներից է: 

Ամենահայտնի ու սիրված տեսարժան վայրերից են Ախթալայի միջնադարյան ամրոցն ու 
Սբ. Աստվածածին վանքը: Այս տարածաշրջանում մարդը բնակություն է հաստատել շատ 

վաղ ժամանակներից: Հայտնաբերվել են Ք.ա. lll-l հազարամյակի հուշարձաններ: Ախթալայի 

մերձակա տարածքներից հատկապես հայտնի են ֆրանսիացի հնագետ Ժակ դը Մորգանի 

հայտնաբերած Ք.ա. Vlll-Vl դդ. թվագրվող քարարկղային թաղումներով դամբարանները, 

կավից, բրոնզից ու երկաթից պատրաստված մշակութային արժեքավոր առարկաները: 

Տարածված կարծիքի համաձայն` ամրոցի հիմնադրումը կապվում է Բագրատունի 

իշխանատոհմի կողմից Հայաստանի անկախության վերականգնման հետ: Այս շրջանում 

կառուցվում և վերակառուցվում են մի շարք ամրոցներ, բերդեր, վանքեր ու եկեղեցիներ: 

Շինարարական բուռն վերելք է դիտվում նաև հայոց Բագրատունիներին պատկանող 

Տաշիրքում: Ենթադրվում է, որ Ախթալայի ամրոցը X դարում հիմնել են Բագրատունի-

Կյուրիկյանները: Ախթալայի ամրոցը Հայաստանի տարածքում համեմատաբար լավ 

պահպանվածներից է, որին բնորոշ է հայկական ճարտարապետության առանցքային 

տարրերից մեկը` կառույցի և բնական միջավայրի ներդաշնակության սկզբունքի կիրառումը: 

Սուրբ Աստվածածնի պատերը նկարազարդված են հոյակապ, հրաշալի պահպանված 

որմնանկարներով, և միայն Տիրամոր դեմքն է վնասված Լենկ Թեմուրի հորդաների 

արշավանքների ժամանակ: Ամրոցի մոտակայքում գտնվող լեռը կրում է հենց նրա անունը: 

Որմնանկարները կատարվել են XIII դարում, երբ եկեղեցին վերափոխվեց քաղկեդոնականի: 

Որմնանկարներն իրենց գունային լուծումներով մոտենում են բյուզանդականին, սակայն 



 

թեմաների ընտրությունը զուտ հայկական է: Պատմում են, որ որմնանկարների վառ 

գույները շեղում էին այցելուներին պատարագից, և քահանան զայրացած հրամայել է կրով 

պատել դրանք: Ախթալա վանական համալիրի գլխավոր կառույցը Սբ. Աստվածածին 

եկեղեցին է: Այն որոշ հետազոտողների կարծիքով կառուցել է Իվանե Զաքարյանը: Ոմանք էլ 
գտնում են, որ այն կառուցված է եղել մինչև այդ, իսկ Իվանեն պարզապես հիմնովին 

վերակառուցել է եկեղեցին: Եկեղեցու շինարարության թվագրումը պարզելուն օգնում է 

Իվանե Զաքարյանի մահվան թվականը: Հստակ է, որ եկեղեցին կառուցված է եղել մինչև նրա 

մահը` 1227 թվականը: Կիրակոս Գանձակեցու հիշատակությամբ Իվանեն մահանալուց 

հետո թաղվում է Պղնձահանքում իր շինած եկեղեցու դիմաց: Իսկ հիմնվելով հայ պատմիչ 
Ստեփանոս Օրբելյանի` Պղնձահանքին վերաբերող մի վկայության վրա` ենթադրվում է, որ 

1216 թվականին Աստվածածին եկեղեցին արդեն կառուցված է եղել: Այդ պնդման համար 

նպաստավոր է նաև եկեղեցու որմնանկարները հետազոտողների այն եզրակացությունը, 

ըստ որի դրանք հիմնականում արվել են 1205-1216 թվականներին: Ախթալայի վանական 

հուշարձանախումբը ոչ միայն հայկականի, վրացականի ու բյուզանդականի ներդաշնակ 

միահյուսումն է, այլև միաժամանակ ցույց էր տալիս պատմական և մշակութային 

իրավիճակը Հայաստանում: Ախթալայում և նրա շրջակայքում կան հիմնականում Xlll 

դարում կառուցված այլ պատմաճարտարապետական հուշարձաններ: Դրանցից  

հիշատակելի են հատկապես Սբ. Երրորդություն վանքը, Զույգ եկեղեցիները, Սբ. Գևորգ 

եկեղեցին, մատուռներ, խաչքարեր և ամրոցատիպ շինությունների մնացորդներ: Ախթալայի 

վանական համալիրն իր ճարտարապետությամբ, գեղատեսիլ բնապատկերներով և 

առեղծվածային լեգենդներով ոգեշնչել է հայ կինեմատոգրաֆիայի «Պազոլինիին»` Սերգեյ 
Փարաջանովին, ով հենց այստեղ է նկարահանել «Նռան գույնը» ֆիլմի որոշ տեսարաններ: 

Այստեղ է որոշ ժամանակ պահպանվել Աստվածընկալ Սուրբ Խաչը, որով, ըստ 

ավանդության, Հովհաննես Մկրտիչը մկրտել է Հիսուս Քրիստոսին: Հույներն վանքն 
անվանում են «Մեյրամանի», հույն հանքափորներն վանքի պատերին արձանագրություններ 

են թողել: Սեպտեմբերի 20-ից 21-ը հայերը, հույներն ու վրացիները ուխտագնացության են 

գալիս այստեղ: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանկում 

ընդգրկված մի քանի հուշարձանների հետ միասին Ախթալայի վանական համալիրը 2009 

թվականին ՀՀ կառավարության  որոշմամբ հայտարարվել է որպես «Հյուսիսային դարպաս» 

զբոսաշրջային կենտրոն: 
 
 

 
ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ  ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՏԵՂԱԿԱՆ 
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ 

 
Համայնքում վերջին տարիների ընթացքում նկատելի է որոշակի դրական տեղաշարժ 

ՏԻՄ-երի և բնակչության փոխհարաբերություններում: Ներկայումս նոր ձևավորված ՏԻՄ-
երի գործունեությունը դարձել է համեմատաբար ավելի թափանցիկ և հրապարակային, 
որը զգալիորեն նպաստում է համայնքի բնակչության իրազեկվածությանը ՏԻՄ-երի 
ընդունած որոշումներին և կատարած աշխատանքներին: Համայնքի բնակիչները սկսել են 
բավականին ակտիվորեն մասնակցել ՏԻՄ-երի կողմից կազմակերպված հանրային 



 

հանդիպումներին ու միջոցառումներին: 2015թ.-ին Եվրոպայի խորհրդի կողմից 
«Աջակցություն տեղական ժողովրդավարության ամրապնդմանը» ծրագրի շրջանակներում 
համայնքն իրականացրեց պիլոտային ծրագիր «Քաղաքացիների մասնակցության 
նախաձեռնության խթանումը» անվամբ, որի հիմնական նպատակը բնակչության 
իրազեկվածության, ինչպես նաև մանսակցայնության խթանումն էր, որի արդյունքում վեր 
հանավեցին բանկչությանը հուզող մի շարք խնդիրներ, և այդ խնդիրների լուծման համար 
անհրաժեշտ գործողությունների պլան: Տեղական և միջազգային տարբեր 
կազմակերպությունների կողմից անցկացվում են ուսուցման և վերապատրաստման 
դասընթացներ, սեմինարներ, որոնց հաճույքով մասնակցում են ինչպես համայնքի ՏԻՄ- 
երը և աշխատակազմի մասնագետները, այնպես էլ համայնքի որոշ ակտիվ բնակիչներ: 
Հիմնականում բոլոր միջոցառումները, տեղադրվում են նաև առցանց տարբերակով՝ 
համայնքի http://www. akhtala.am/ ինտերնետային կայքի միջոցով, որը նպաստում է ՏԻՄ-
երի գործունեության նկատմամբ բնակչության վստահության ամրապնդմանը: 

Համայնքի ավագանու կողմից ընդունվել են տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության,hամայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների 
ձևավորման և գործունեության, hամայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) 
քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգերը, որոնք մեծապես կնպաստեն 
բնակիչների ավելի ակտիվ մասնակցությանը տեղական ինքնակառավարմանը: 

 
ԱՂԵՏՆԵՐԻ  ՌԻՍԿԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 
Համայնքում աղետների (բնածին և տեխնածին) ռիսկի կառավարման ոլորտում 

կատարվել են լուրջ ուսումնասիրություններ, համայնքն 2014թ. դեկտեմբերից միացել է 
դիմակայուն քաղաքների շարքին, որի նպատակը համայնքը դեպի աղետները էլ ավելի 
դիամակայուն և պատրաստված դարձնելն է: Համայնքը ակտիվորեն աշխատանք է 
տանում բնական աղետներից համայնքի պաշտպանավածության բարձրացման 
ուղղությամբ: Յուրաքանչյուր տարվա բյուջեով նախատեսվում են ֆինանսներ մի շաք 
միջոցառումների իրականացման համար: 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 
 

Համայնքի գործարար միջավայրը սահմանափակվում է համայնքում գործող 2 
արտադրական ՍՊԸ-ների և ԱՁ-ների` առևտրի 12 մանր կետերի, գործունեությամբ, որոնց 
հետ ՏԻՄ- երը պաշտպանում են լավ ու բարյացակամ հարաբերություններ: Համայնքը 
գրավիչ է միջազգային դոնորների ինչպես նաև ֆինանսական ներդրումների համար: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԹՀՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ 
 

� Համայնքի աշխարհագրական լավ դիրքը (մոտիկությունը մարզկենտրոն 
Վանաձորին, տարածաշրջանային կենտրոն Ալավերդուն, համայնքի տարածքով 
անցնող հանրապետական նշանակության  ճանապարհը) 

� Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմանների 
առկայությունը 

� Համայնքի համեմատաբար բարենպաստ կլիման, գեղատեսիլ բնությունը 

� Համայնքին հարակից անտառամերձ գոտու առկայությունը 

� Համայնքում գործող հանրակրթական դպրոցների բարվոք վիճակը, ինչպես նաև 
նախադպրոցական ուսումնական, արտադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների առկայությունը և հագեցվածությունը անհրաժեշտ 
ուսումնամեթոդական և դիդակտիկ պարագաներով:  

� Համայնքում հեռախոսակապի և հեռուստատեսության առկայությունը, ինչպես նաև 
համայնքի պաշտոնական կայքէջի առկայությունը 

� Համայնքի խմելու ջրի ներհամայնքային համակարգերի առկայությունը և բարվոք 
վիճակը: 

� Համայնքում  «Ախթալայի մանկական արվեստի դպրոց»  և 
«Ախթալա քաղաքային համայնքի բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ների գործելը 

� Համայնքի տարածքում նշանավոր Ախթալայի Սբ. Մարիամ Աստվածածին 
եկեղեցու և վանական համալիրի , պատմամշակութային հուշարձանների 
(եկեղեցիներ, մատուռներ, ամրոցներ, գյուղատեղիներ) առկայությունը: 

� Քաղաքացիների և տնտեսվաորողների իրավունքների պաշտպանության 
նկատմամբ համայնքի ղեկավարի և ավագանու շահագրգռվածությունը 

� Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների կայուն աճ 

� Համայնքի բնակիչների օրինապահությունը 

� «Խորովածի և արվեստի միջազգային փառատոն» ամենամյա 
միջոցառումների անցկացումը 

� Համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ 
իրավիճակների պլանի առկայություն 

� Համայնքի բոլոր ուսումնական հաստատությունների  լավ վիճակը 

� Ակտիվ բնակչության խավի և «Համայնքային ակտիվների խմբի» /ՀԱԽ/ 
առկայություն  

� Մարզադաշտի և խաղահրապարակների առկայությունը 

� Համայնքում տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչների առկայությունը 
և համայնքային կյանքին ներգրավվածությունը 

� Պատմամշակութային մի շարք արժեքների առկայությունը և 
զբոսաշրջության զարգացման մեծ պոտենցիալը 

� Համայնքային զբոսաշրջության զարգացման գրասենյակի առկայությունը 



 

 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ 
 

� Քաղաքացիների իրավական ակտերին անծանոթ լինելը և իրավական 
գիտակցության ցածր մակարդակը 

� Համայնքի բարդ և աղետավտանգ ռելիեֆը 

� Ջրահեռացման համակարգի վատ վիճակը  և մաքրման կայանի 
բացակայությունը 

� Հողերի որակի բարելավմանն ուղղված անբավարար միջոցներ, ինչպես նաև 
թունավոր նյութերի մաքրման համար անհրաժեշտ միջոցների 
բացակայությունը 

� Մարզադաշտի վատ վիճակը և գույքային նվազ հագեցվածությունն 

� Զբաղվածության ցածր մակարդակը և միգրանտների դիանմիկայի աճը 

� Մրգերում և հատապտուղներում ծանր մետաղների  առկայությունը 

� Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների բացակայությունը կամ թույլ 
զարգացվածությունը 

� Համայնքում աղբահանության ծառայության կազմակերպման փոքր մասշտաբը և 
ցածր մակարդակը, ժամանակակից աղբավայրի, աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ 
տնտեսական բազայի և ֆինանսական հնարավորությունների բացակայությունը 

� Մի շարք թաղամասեր գազամատակարարման ծածկույթի մեջ չընդգրկված լինելը, 
գազամատակարարման ցանցի արդիականացումը, սպասարկման որակի 
բարելավումը 

� Համայնքում  աշխատատեղերի քիչ քանակությունը, գործազրկության բարձր 
մակարդակը 

� Համայնքում սոցիալական խոցելի խմբերի առկայությունը 

� Գերեզմանատան ցանկապատի վատ վիճակ, որոշակի հատվածներում 
ցանկապատի բացակայություն:  



 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 Էականորեն բարձրացնել համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների 

հավաքագրման մակարդակը՝ ի հաշիվ տեղեկատվական արդի համակարգերի 
ներդրման և արդյունավետ շահագործման 

 Բարձրացնել ՏԻՄ-երի ինքնուրույնության մակարդակը՝ մշակելով 
և իրականացնելով նպատակամետ ու արդյունքահեն համայնքային 
քաղաքականություններ, ռազմավարություններ և ծրագրեր 

 Էականորեն մեծացնել համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության 
խրախուսմանն ուղղված հնարավորությունները՝ կապված համայնքի 
սեփականություն համարվող հողային, գույքային և ֆինանսական 
ռեսուրսների բազային ծավալների մեծացման և դրանց նպատակային 
օգտագործման հետ 

 նպաստել տնտեսության տարբեր ճյուղերի (հատկապես՝ գյուղատնտեսության, 
փոքր և միջին բիզնեսի, տուրիզմի և այլնի) զարգացմանը՝ օգտվելով համայնքում 
բնական պաշարների, պատմամշակութային և այլ արժեքների առկայությունից 

 Նպաստել համայնքի ավագանու ինստիտուտի կայացմանը, որի շնորհիվ 
կուժեղանա համայնքի ներքին վերահսկողության համակարգը և, 
արդյունքում, կբարձրանա համայնքի ընդհանուր կառավարման 
արդյունավետությունը 

 Համայնքում ստեղծել լուրջ նախադրյալներ և նպաստավոր պայմաններ 
ժողովրդագրական աճի, սոցիալ-տնտեսական և տեղական ժողովրդավարության 
զարգացման համար՝ հիմնելով նոր աշխատատեղեր, ավելացնելով 
ընտանիքների եկամուտները և բարձրացնելով բնակչության ընդհանուր 
կենսամակարդակը, հաղթահարելով աղքատությունը և կանխելով արտագաղթը 

 Համայնքի վարչական տարածքում զարկ տալ գյուղատնտեսության և ՓՄՁ 
զարգացմանը 

 Համայնքի ամբողջական գազաֆիկացումը նկատելիորեն կնպաստի 
համայնքի բնակչության կենցաղային կարիքների բավարարմանը,  

 Տարածաշրջանի այլ համայնքների հետ միջհամայնքային 
համագործակցություն ծավալելու դեպքում հնարավոր կլինի լուծել ընդհանուր 
աղբավայր ունենալու և շահագործելու հարցը, համայնքում պատշաճ 
մակարդակով կազմակերպելու աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
ծառայությունների մատուցումը, ինչպես նաև էականորեն կբարձրացնի 
զբոսաշրջության և այլ ոլորտային ծրագրերի արդյունավետությունն ու 
իրացվելիությունը 

 Քաղաքացիների մանսկացության խթանմանն ուղղված միջոցառումների 
իրականցում, որի արդյունքում կստեղծվի իրավական «Ակտերի ծանոթ 
միջավայր և օրինապահ քաղաքացի հանրույթը» 

 մարզադաշտի վերանորոգման հնարավորություն, քանզի այն էականորեն 
կխթանի առողջ ապրելակերպը և կնպաստի սպորտային ավանդույթների 
պահպանմանն ու զարգացմանը: 

 Աղտոտված հողերի քարտեզագրում և հնարավորության դեպքում 



 

համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկում աղտոտվածության 
մակարդակի նվազեցմանն ուղղված, որի արդյունքում հնարավոր կլինի 
գյուղատնտեսական մի շարք համալիր միջոցառումների իրականացում 

 Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծում, ինչպես նաև 
համագործակցություն առաջատար տուր ընկերությունների հետ 

 Այլ աղբյուրներից` պետական բյուջեից, միջազգային և դոնոր 
կազմակերպություններից , անհատ ներդրողներից  ֆինանսական միջոցների 
ներգրավում 

 Ափապաշտպան կառույցների հիմնանորոգում, սելաֆատարների կառուցում 

 Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և մուտքերի հիմնանորոգում` 
պետական և համայնքային բյուջեի միջոցներով 

 Համատիրությունների ստեղծում 
 

 
 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ  ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ 
 
 Բնակիչների հարկային պարտավորությունների կատարման ոչ 

բավարար վիճակը 

 Անհրաժեշտ ռեսուրսների անբավարարությունը 

 Միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհներին քարաթափումների 
և սողանքների վտանգը 

 Աղբավայրի բացակայության պատճառով համայնքի տարածքում բնության 
ու շրջակա միջավայրի աղտոտման և վնասման վտանգը 

 Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցություն համայնքի և այլ 
ներդրողների վրա 

 Բնական աղետների սպառնալիքներ 

 Ֆինանսական միջոցների սուղ լինելը 

 Հողերի դեգրադացիա 

 Գնաճ / ինֆլյացիա / 

 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների ցածր հավաքագրելիություն 

 Արտադրության հնարավոր աղբյուրների ստեղծում 

 Տարածաշրջանային բացասական քաղաքականություն



  

 
2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԵՎ ՀԶՀԾ-Ի 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 
 

 

Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքի  
ռազմավարությունն է՝ 

 ապահովել բնակավայրի աստիճանական ինտեգրումն և համաչափ զարգացումը, 

 համայնքում էկոլոգիապես մաքուր արտադրության աստիճանական զարգացում, 

 համայնքի տարածքի համեմատական առավելությունների բացահայտում և 
առևտրայնացում, այդ նպատակով պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման .մարմինների, ՔՀՄՀ-ի կազմակերպությունների 
համագործակցության շրջանակների ընդլայնում և ջանքերի մեկտեղում 

 համայնքում էկոտուրիզմի ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում՝ 
զբոսաշրջիկների գիշերակացի տնային պայմանների ապահովման, հասարակական 
սննդի, առևտրի և կենցաղսպասարկման օբյեկտների ստեղծման, համապատասխան 
ծառայությունների պատշաճ մակարդակով մատուցման միջոցով, 

 համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների պահպանում, 
շահագործում, նորոգում և զարգացում, 

 համայնքի բնակչության սոցիալ և տնտեսական պայմանների բարելավում՝ նրանց 
մատուցվող հանրային ծառայությունների տեսակների (ջրամատակարարում և 
ջրահեռացում, գազամատակարարում,  էլեկտրամատակարարում,  աղբահանություն 
և սանիտարական մաքրում, նախադպրոցական և դպրոցական կրթություն, 
արտադպրոցական դաստիարակություն, մշակույթ, առողջապահություն և սպորտ, 
սոցիալական պաշտպանություն և այլն) շրջանակի աստիճանական ընդլայնման, 
հասանելիության ու մատչելիության ապահովման և որակի անշեղ բարձրացման 
միջոցով, 

 համայնքի ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, համայնքային կազմակերպությունների 
ինստիտուցիոնալ կարողությունների աստիճանական հզորացում, տեղական 
ժողովրդավարության ամրապնդում, համայնքում պատշաճ կառավարման 
սկզբունքների հետևողական իրականացում, 

 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների ներգրավվածության բարելավում՝ 
բնակիչների մասնակցության ձևերի ներդրման և զարգացման միջոցով, 

 ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության, հրապարակայնության և 
հաշվետվողականության մակարդակների հետևողական բարձրացում, 

 համայնքի ֆինանսական կառավարման համակարգում հստակ մեխանիզմների 
ներդրում և հետևողական կիրառում, 

 նոր աշխատատեղերի ստեղծում և համայնքից միգրացիայի նվազեցում, բնակչության 
թվաքանակի կայունացում: 

 

 

 



  

 
 

Համայնքի զարգացման 2018-2022թթ. հնգամյա ծրագրի  հիմնական  նպատակներն են՝ 

 ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության ակտիվացում՝ մասնակցության նոր մեթոդների 
և ձևերի ներդրման և աստիճանական զարգացման միջոցով, 

 միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների վիճակի 
բարելավում և լուսավորում, 

 համայնքի կենտրոնի հետ բոլոր բնակավայրերի հասարակական տրանսպորտի 
գործունեության ապահովում, ավտոկանգառների ստեղծում, 

 համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ առանձնատների 
գազաֆիկացման, խմելու և տեխնիկական ջրի ջրամատակարարման արտաքին և 
ներբնակավայրային համակարգերի նորոգման և շահագործման, աղբահանության և 
սանիտարական ծառայությունների կազմակերպման և մատուցման ճանապարհով, 

 համայնքում գործարար միջավայրի բարելավում՝ նոր աշխատատեղեր ստեղծող 
անհատներին և կազմակերպություններին խրախուսելու (օրինակ, տեղական 
հարկերի, տուրքերի և վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու) միջոցով: 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ  ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ԱՅԼ  ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 
 

2018-2022թթ. ընթացքում համայնքի ՏԻՄ-երը նախատեսում են լայնորեն 
համագործակցել պետական կառավարման մարմինների, միջազգային և տեղական 
կազմակերպությունների, ՔՀՄՀ-ի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ: 

Համայնքում պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով, 
նախատեսվում է սերտ համագործակցություն ՀՀ Լոռու մարզպետարանի 
կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ: Որպես պետական 
կառավարման մարմինների հետ համայնքի համագործակցության հիմնական 
ուղղություններ, 2018- 2022թթ.-ին նախատեսվում են հետևյալ հանրապետական և 
մարզային ծրագրերն ու միջոցառումները՝ 

 

� Համայնքի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծում՝ նպաստելով 
համայնքում զբոսաշրջության զարգացմանը։ 

� Համայնքի  թիվ 2 միջնակարգ  դպրոցի շենքի հիմնանորոգում՝ բարելավելով 
դպրոցական հանրակրթության որակը։  

� Առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում համայնքի 
բնակչությանը հանրային ծառայությունների հասանելիության և մատուցման 
մակարդակի բարձրացում՝ պետական պատվերի շրջանակներում, որը 
հնարավորություն կընձեռնի հասնելու ավելի առողջ և սոցիալապես ապահով 
հասարակության։ 

� Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն իրազեկում, 
արտակարգ իրավիճակներում համայնքի գործողությունների պլանի կազմում և 
իրականացում, կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում: 



  

 

2018-2022թթ. ընթացքում Հայաստանում ընթացող բարեփոխումների և (կամ) 
միջհամայնքային համագործակցության շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ 
նպատակային ծրագրերը և միջոցառումները՝ 

 

 

� Ալավերդի համայնքի հետ ընդհանուր աղբավայրի ձևավորում և շահագործում, որը 
կնպաստի համայնքի բարեկեցությանը և մաքուր շր, որը կնպաստի համայնքի 
բարեկեցությանը և մաքուր շրջապատի ապահովմանը։Նախատեսվող 
համագործակցությա կողմեր են հանդիսանում Ախթալա համայնքը և Ալավերդու 
համայնքը: 

� Հնարավոր այլ ծրագրեր ու միջոցառումներ: 

� Հայ-Ֆրանսիական համգործակցության շրջանակներում  իրագործել Ժակ Դը 
Մորգանի անվան հնագիտության թանգարանի ստեղծումը: 

� Բակերի բարեկարգում, ճանապարհների և մայթերի վերանորոգում, նստարանների 
տեղադրում և համայնքի թաղամասերի համաչափ լուսավորում 

� Ակտիվ համագործակցություն միջազգային դոնոր և հասարակական 
կազմակերպությունների հետ 

� Համայնքի տարածքում գտնվող , բայց համայնքի սեփականություն չհանդիսացող 
մշակույթի պալատն օրենքով սահմանված կարգով համայնքին հանձնելու 
գործընթացի վերահսկում 

 
2018-22թթ. ընթացքում կշարունակվեն համայնքի և ՀՀ Լոռու մարզում 

գործունեություն ծավալող՝ միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, 
ՔՀՄՀ-ի սուբյեկտների, այլ կազմակերպությունների և անհատների համագործակցության 
շրջանակներում նախատեսվող ներդրումային, դրամաշնորհային, տեխնիկական 
աջակցության, բարեգործական ծրագրերը և միջոցառումները: Մասնավորապես, 
նախատեսվում է շարունակել համայնքի սերտ համագործակցությունը «Հայաստանի 
մանուկների հիմնադրամ» բարեգործական կազմակերպության, «Վորլդ Վիժն Հայաստան» 
կազմակերպության Ալավերդու ՏԶԾ-ի, Ալավերդու «Համայնքային համախմբման և 
աջակցության կենտրոն» ՀԿ-ի, «Դիակոնիա» բարեգործական հիմնադրամի, «Թումանյան 
Աշխարհ» զբոսաշրջային միջհամայնքային գրասենյակի հետ՝ նախադպրոցական և 
դպրոցական կրթության, առողջապահության, երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության, մշակույթի և սպորտի, տեղական ժողովրդավարության և 
մասնակցության, զբոսաշրջության, մարդու իրավունքների, համայնքային զարգացման և 
այլ ոլորտներում: «Համայնքային համախմբման և աջակցության ՀԿ»  գրասենյակի և 
«Հայասատանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա»  ՀԿ-ների հետ ակտիվ 
համագործակցություն: 

 
 
 
 
 



  

2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿ 
 

2018թվականի ելակետային տվյալները 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ 
 
  
 

(հազար դրամով) 
 

  

Տողի 
N 

Եկամտատեսակները  Ընդամենը (ս.5+ս.6) այդ թվում 
 

 

վարչական 
մաս 

 

ֆոնդային 
մաս 

  

1 2  4 5 6 

1000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (տող 1100 + տող 1200 
+ տող 1300) այդ թվում՝  175838.3 175838.3 0.0 

1100 1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ (տող 1110 + տող 1120 + 
տող 1130 + տող 1150 + տող 1160), այդ թվում`  26759.9 26759.9 x 

1110 1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից (տող 1111 + 
տող 1112), այդ թվում`  12789.0 12789.0 x 

1111 
Գույքահարկ համայնքների վարչական 
տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների 
համար 

 1040.2 1040.2 x 

1111Ա 
Գույքահարկ համայնքների վարչական 
տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների 
համար (ֆիզիկական անձանցից) 

 0.0 0.0 x 

1111Բ 
Գույքահարկ համայնքների վարչական 
տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների 
համար (իրավաբանական անձանցից) 

 1040.2 1040.2 x 

1112 Հողի հարկ համայնքների վարչական 
տարածքներում գտնվող հողի համար  11748.8 11748.8 x 

1120 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույանքից, այդ թվում`  12740.9 12740.9 x 

1121Ա Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար 
(իրավաբանական անձանցից)  12740.9 12740.9 x 

1121Բ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար 
(ֆիզիկական անձանցից)  0.0 0.0 x 

1130 
1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ 
գործունեության իրականացման թույլտվության 
վճարներ, այդ թվում` 

 1230.0 1230.0 x 

1131 
Տեղական տուրքեր, (տող 1132 + տող 1135 + տող 
1136 + տող 1137 + տող 1138 + տող 1139 + տող 1140 
+ տող 1141 + տող 1142 + տող 1143 + տող 1144 + 
տող 1145), այդ թվում` 

 1230.0 1230.0 x 

1132 
ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, 
շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) 
շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության 
համար (տող 1133 + տող 1334), որից` 

 170.0 170.0 x 

1133 աա) Հիմնական շինությունների համար  170.0 170.0 x 

1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող   0.0 0.0 x 



  

անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական 
(ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. 
ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և 
արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 

1133Բ 1133) տողում չնախատեսված օբյեկտների համար, 
որից  0.0 0.0 x 

1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես 
ունեցող օբյեկտների համար  0.0 0.0 x 

1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես 
ունեցող օբյեկտների համար  0.0 0.0 x 

1133Ե 1001 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող 
օբյեկտների համար  0.0 0.0 x 

1134 աբ) Ոչ հիմնական շինությունների համար  0.0 0.0 x 

1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող   
օբյեկտների համար  0.0 0.0 x 

1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող 
օբյեկտների համար  0.0 0.0 x 

1135 

բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, 
շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների 
վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, 
արդիականացման աշխատանքներ 
(բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` 
շինարարության թույլտվություն չպահանջվող 
դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար  

 0.0 0.0 x 

1136 
գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, 
շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների 
քանդման թույլտվության համար 

 0.0 0.0 x 

1137 

դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և 
(կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ 
հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների 
և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման 
թույլտվության համար 

 1060.0 1060.0 x 

1137Ա 
- ոգելից խմիչքի  վաճառքի թույլտվության համար` 
հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի 
կազմակերպման դեպքում  

 0.0 0.0 x 

1137Բ 
- ծխախոտի արտադր.  վաճառքի թույլտվության 
համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում 
վաճառքի կազմակերպման դեպքում 

 0.0 0.0 x 

1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք 
կազմակերպելու թույլտվության համար  0.0 0.0 x 

1139 

զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, 
տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի 
մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, 
տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի 
վաճառքի թույլտվության համար  

 0.0 0.0 x 

1140 
է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային 
սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և 
վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, 
բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 

 0.0 0.0 x 



  

24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  

1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար  0.0 0.0 x 

1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների 
համար  0.0 0.0 x 

1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  0.0 0.0 x 

1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար  0.0 0.0 x 

1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար  0.0 0.0 x 

1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար  0.0 0.0 x 

1141 
ը) Համաքաղաքային կանոններին 
համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային 
համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ 
պահելու թույլտվության համար 

 0.0 0.0 x 

1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ 
տեղադրելու թույլտվության համար  0.0 0.0 x 

1142Ա 
- ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 
20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող 
արտաքին գովազդի համար 

 0.0 0.0 x 

1142Բ 
- Թունդ ալկոհոլ./սպիրտի պարունակությունը 20 և 
ավելի ծավալային տոկոս/  արտադրանք գովազդող 
արտաքին գովազդի համար 

 0.0 0.0 x 

1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար  0.0 0.0 x 

1142Դ - դատարկ գովազդային վահանակների համար  0.0 0.0 x 

1143 
ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի 
պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու 
համար  

 0.0 0.0 x 

1144 

ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ 
թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու 
(բացառությամբ երթուղային տաքսիների) 
ծառայություն իրականացնելու թույլտվության 
համար 

 0.0 0.0 x 

1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի 
մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար  0.0 0.0 x 

1150 
1.4 Ապրանքների մատակարարումից և 
ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր 
վճարներ, այդ թվում` 

 0.0 0.0 x 

1151 Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր 
(տող 1152 + տող 1153), այդ թվում`  0.0 0.0 x 

1152 

ա) Քաղաքացիական կացության ակտեր 
գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին 
կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական 
կացության ակտերում կատարված գրառումներում 
փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ 
կատարելու և վերականգնման կապակցությամբ 
վկայականներ տալու համար  

 0.0 0.0 x 

1153 բ) Նոտարական գրասենյակների կողմից 
նոտարական ծառայություններ կատարելու,  0.0 0.0 x 



  

նոտարական կարգով վավերացված 
փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված 
մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և 
դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ 
հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար  

1160 1.5 Այլ հարկային եկամուտներ, (տող 1161 + տող 
1165 ), այդ թվում`  0.0 0.0 x 

1161 
Օրենքով պետական բյուջե ամրագրվող հարկերից 
և այլ պարտադիր վճարներից մասհանումներ 
համայնքների բյուջեներ (տող 1162 + տող 1163 + 
տող 1164), որից` 

 0.0 0.0 x 

1162 ա) Եկամտահարկ  0.0 0.0 x 

1163 բ) Շահութահարկ  0.0 0.0 x 

1164 գ) Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից 
կատարվող մասհանումներ  0.0 0.0 x 

1165 

Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե 
վճարումների բնագավառում բացահայտված 
հարկային օրենսդրության խախտումների համար 
հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, 
որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների 
նկատմամբ 

 0.0 0.0 x 

1200 
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (տող 1210 + 
տող 1220 + տող 1230 + տող 1240 + տող 1250 + տող 
1260), այդ թվում` 

 121492.9 121492.9 0.0 

1210 
2.1 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական 
դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից, 
այդ թվում` 

 0.0 0.0 x 

1211 

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին 
պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ 
պետությունների տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններից ընթացիկ ծախսերի 
ֆինանսավորման նպատակով  

 0.0 0.0 x 

1220 
2.2 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական 
դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից, 
այդ թվում` 

 0.0 x 0.0 

1221 

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին 
պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ 
պետությունների տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններից կապիտալ ծախսերի 
ֆինանսավորման նպատակով  

 0.0 x 0.0 

1230 
2.3 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական 
դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային 
կազմակերպություններից, այդ թվում` 

 0.0 0.0 x 

1231 
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին 
պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված 
միջազգային կազմակերպություններից ընթացիկ 
ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով  

 0.0 0.0 x 

1240 2.4 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական 
դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային  0.0 x 0.0 



  

կազմակերպություններից, այդ թվում` 

1241 
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին 
պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված 
միջազգային կազմակերպություններից կապիտալ 
ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով  

 0.0 x 0.0 

1250 
2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական 
դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ 
մակարդակներից, (տող 1251 + տող 1254 + տող 1257 
+ տող 1258), որից` 

 121492.9 121492.9 x 

1251 
ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական 
համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող 
դոտացիաներ 

 121492.9 121492.9 x 

1254 բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ 
դոտացիաներ (տող 1255 + տող 1256), այդ թվում`  0.0 0.0 x 

1255 
բա) Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` 
ՀՀ օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի 
բյուջեի եկամուտների կորուստների պետության 
կողմից փոխհատուցվող գումարներ 

 0.0 0.0 x 

1256 բբ) Պետական բյուջեից համայնքի վարչական 
բյուջեին տրամադրվող այլ դոտացիաներ  0.0 0.0 x 

1257 գ) Պետական բյուջեից տրամադրվող 
նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)  0.0 0.0 x 

1258 
դ) ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ 
ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող 
պաշտոնական դրամաշնորհներ, որից` 

 0.0 0.0 x 

1259 
Երևան քաղաքի համաքաղաքային նշանակության 
ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով 
ձևավորված միջոցներից  

 0.0 0.0 x 

1260 
2.6 Կապիտալ ներքին պաշտոնական 
դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ 
մակարդակներից, (տող 1261 + տող 1262), այդ 
թվում` 

 0.0 x 0.0 

1261 
ա) Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի 
ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ 
(սուբվենցիաներ) 

 0.0 x 0.0 

1262 
բ) ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի 
ֆինանսավորման նպատակով ստացվող 
պաշտոնական դրամաշնորհներ, որից` 

 0.0 x 0.0 

1263 
Երևան քաղաքի համաքաղաքային նշանակության 
ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով 
ձևավորված միջոցներից  

 0.0 x 0.0 

1300 
3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, (տող 1310 + տող 1320 + տող 
1330 + տող 1340 + տող 1350 + տող 1360 + տող 1370 
+ տող 1380 + տող 1390), այդ թվում` 

 27585.5 27585.5 0.0 

1310 3.1 Տոկոսներ, այդ թվում`  0.0 x 0.0 

1311 
Բանկերում համայնքի բյուջեի ժամանակավոր 
ազատ միջոցների տեղաբաշխումից և 
դեպոզիտներից ստացված տոկոսավճարներ 

 0.0 x 0.0 



  

1320 3.2 Շահաբաժիններ, այդ թվում`  0.0 0.0 x 

1321 
Բաժնետիրական ընկերություններում համայնքի 
մասնակցության դիմաց համայնքի բյուջե 
կատարվող մասհանումներ (շահաբաժիններ) 

 0.0 0.0 x 

1330 3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ (տող 
1331 + տող 1332 + տող 1333 + 1334), այդ թվում`  16938.4 16938.4 x 

1331 Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի 
վարձավճարներ   10962.4 10962.4 x 

1332 
Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող 
պետական սեփականություն համարվող հողերի 
վարձավճարներ  

 0.0 0.0 x 

1333 

Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող 
պետության և համայնքի սեփականությանը 
պատկանող հողամասերի կառուցապատման 
իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ  

 0.0 0.0 x 

1334 Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր  5976.0 5976.0 x 

1340 
3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների 
մատակարարումից և ծառայությունների 
մատուցումից, (տող 1341 + տող 1342 + տող 1343), 
այդ թվում` 

 0.0 0.0 x 

1341 

Համայնքի սեփականություն հանդիսացող, այդ 
թվում` տիրազուրկ, համայնքին որպես 
սեփականություն անցած ապրանքների 
(բացառությամբ հիմնական միջոց, ոչ նյութական 
կամ բարձրարժեք ակտիվ հանդիսացող, ինչպես 
նաև համայնքի պահուստներում պահվող 
ապրանքանյութական արժեքների) վաճառքից 
մուտքեր 

 0.0 0.0 x 

1342 

Պետության կողմից տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին 
պատվիրակված լիազորությունների 
իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման 
համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ 

 0.0 0.0 x 

1342Ա ա)ՔԿԱԳ համար  0.0 0.0 x 

1342Բ բ)Անասնաբույժական ծառայության համար  0.0 0.0 x 

1343 

Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային 
հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի 
գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ 
կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող 
(գանձվող) այլ վճարներ 

 0.0 0.0 x 

1350 3.5 Վարչական գանձումներ, (տող 1351 + տող 1352), 
այդ թվում`  10597.1 10597.1 x 

1351 Տեղական վճարներ  10497.1 10497.1 x 

1351Ա -տեղական վճարներ հողհատկացման 
չափագրման համար  0.0 0.0 x 

1351Բ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար  0.0 0.0 x 

1351Գ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը 
փաստագրելու համար  0.0 0.0 x 



  

1352 
Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ 
կառուցված շենքերի, շինությունների 
օրինականացման համար վճարներ  

 100.0 100.0 x 

1360 3.6 Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից(տող 1361 + 
տող 1362), այդ թվում`  50.0 50.0 x 

1361 

Վարչական իրավախախտումների համար 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
կողմից պատասխանատվության միջոցների 
կիրառումից եկամուտներ 

 0.0 0.0 x 

1362 
Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ 
ստանձնած պայմանագրային 
պարտավորությունների չկատարման դիմաց 
գանձվող տույժերից 

 0.0 0.0 x 

1370 3.7 Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ, 
(տող 1371 + տող 1372), այդ թվում`  0.0 0.0 x 

1371 

Ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների 
նվիրաբերությունից համայնքին, վերջինիս 
ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն 
անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ 
նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և 
դրամական միջոցներից ընթացիկ ծախսերի 
ֆինանսավորման համար համայնքի բյուջե 
ստացված մուտքեր` տրամադրված արտաքին 
աղբյուրներից 

 0.0 0.0 x 

1372 

Ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների 
նվիրաբերությունից համայնքին, վերջինիս 
ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն 
անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ 
նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և 
դրամական միջոցներից ընթացիկ ծախսերի 
ֆինանսավորման համար համայնքի բյուջե 
ստացված մուտքեր` տրամադրված ներքին 
աղբյուրներից 

 0.0 0.0 x 

1380 3.8 Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ, 
(տող 1381 + տող 1382), այդ թվում`  0.0 x 0.0 

1381 

Նվիրատվության, ժառանգության իրավունքով 
ֆիզիկական անձանցից և 
կազմակերպություններից համայնքին, վերջինիս 
ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն 
անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ 
նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և 
դրամական միջոցներից կապիտալ ծախսերի 
ֆինանսավորման համար համայնքի բյուջե 
ստացված մուտքեր` տրամադրված արտաքին 
աղբյուրներից 

 0.0 x 0.0 

1382 

Նվիրատվության, ժառանգության իրավունքով 
ֆիզիկական անձանցից և 
կազմակերպություններից համայնքին, վերջինիս 
ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն 
անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ 
նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և 
դրամական միջոցներից կապիտալ ծախսերի 

 0.0 x 0.0 



  

իրականացման համար համայնքի բյուջե 
ստացված մուտքեր` տրամադրված ներքին 
աղբյուրներից  

1390 3.9 Այլ եկամուտներ, (տող 1391 + տող 1392 + տող 
1393), այդ թվում`  0.0 0.0 0.0 

1391 Համայնքի գույքին պատճառած վնասների 
փոխհատուցումից մուտքեր   0.0 x 0.0 

1392 
Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից 
ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից 
մուտքեր 

 0.0 x 0.0 

1393 
Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` 
համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ 
եկամուտներ 

 0.0 0.0 x 
 

 
 
 

2.3 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ  ԵՎ     
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ 
ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 
 

Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, 
համայնքում ներկայում արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ ՏԻՄ- 
երի կողմից ընտրված ռազմավարությունից, առաջիկա հինգ տարիների համար 
սահմանված հիմնական նպատակներից և ՀԱԽ-երի, ՀՈԱԿ-ների կողմից արված  
առաջարկություններից,  համայնքի ղեկավարին  կից գործող ՀԶՀԾ-ի կառավարման գծով 
ԽՄ- ի կողմից քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի ցանկը ՝ ներառելու 
համայնքի  2018-2022թթ.  ՀԶՀԾ-ում: 

    Առաջարկվող ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելու նպատակով, ՀԶՀԾ-ի և 
տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից սահմանվել են ծրագրերի 
գնահատման հետևյալ չափանիշները՝ 

 հանրության աջակցությունը, 
 ուղղակի և անուղղակի շահառուների թիվ, 
 հարատևություն (կենսունակություն), 
 ազդեցություն սոցիալական խոցելի խմբերի վրա, 

աղքատության նվազեցում, 
 հիմնական միջոցների  (ենթակառուցվածքների) պահպանում: 

Կիրառելով ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշման մասնակցային 
կառավարման մեթոդը և օգտագործելով ծրագրերի գնահատման սահմանված 
չափանիշները՝ ՀԶՀԾ- ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն իր նիստում 
քննարկել և որոշել է վերևում առաջարկված համայնքային ոլորտային ծրագրերի 
առաջնահերթությունները աղյուսակ 4): 

 

 



  

 

Աղյուսակ4.  Համայնքային ոլորտային ծրագրերի առաջնահերթությունների 
որոշումը 

 
 
 
Հ/
հ 

 
 

Ծրագրի անվանումը 

Ծ
րա

գր
ի 

մո
տ

ա
վո

ր 
ա

րժ
եք

ը 
(հ

ա
զ.

 դ
րա

մ)
 

Գնահատման չափանիշներ (0-10 
բալ) 

 
Ծ

րա
գր

ի 
ա

ռա
ջն

ա
հե

րթ
ու

- 
թյ

ու
նը

 (
տ

եղ
ը)

 

 Հա
նր

ու
թյ

ա
ն 

ա
ջա

կց
ու

թյ
 

ու
նը

 
Ո

ւղ
ղա

կի
ևա

 ն
ու

ղղ
ա

կի
շ 

ա
հա

ռո
ւն

եր
 ի

թի
վ 

Հա
րա

տ
ևո

ւ թ
յո

ւն
 

(կ
են

սո
ւն

ա
կ 

ու
թյ

ու
ն)

 
Ա

զդ
եց

ու
թյ

ու
նս

 
ոց

իա
լա

կա
նխ

ո 
ցե

լի
խ

մբ
եր

իվ
ր 

ա
ա

ղք
ա

տ
ու

թյ
Հի

մն
ա

կա
ն 

մի
ջո

ցն
եր

ի 
(ե

նթ
ա

կա
ռո

ւ 
ցվ

ա
ծք

նե
րի

) 
պ

ա
հպ

ա
նո

ւմ
 

 Ըն
դա

մե
նը

 (
բա

լ) 

 
 

1. 

Համայնքի աշխատակազմի
պահպանում, հանրային 

որակյալ ծառայությունների 
մատուցում 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
  

X 

 
 

1 

 

2. 

Համայնքապետարանի 
ինստիտուցիոնալ 
կարողությունների 

զարգացում 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

1 

 
 

3. 

Համայնքում 
նախադպրոցական 

կրթության ապահովում և 
ընդլայնում 

 
 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

1 

 
 

4. 

Համայնքում 
արտադպրոցական 
դաստիարակության 

ծառայության մատուցում 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

1 

 

5. 

Համայնքում 
աղբահանության և 

սանիտարական 
մաքրման 

ծառայությունների 
մատուցում 

 
 

X 
 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

1 



  

 
 
 

6. 

Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին 
ցուցաբերվող 
աջակցություն 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
1 

 
 

7. 

Նվիրատվություն  շահույթ 
չհետապնդող 

կազմակերպություններին 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 

 
8. 

Մշակութային 
կազմակերպություններ 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3 

 
10 

Ժակ դը Մորգանի անվան 
հնագիտական 

թանգարանի կառուցում 

 
289.800,0 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 

 
11 

Հանքագործության 
թանգարանի ստեղծում 

15,273,0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 

 
 

12 

Միքայել Արամյանցի 
դղյակի վերականգնում 

1,018,200,0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 

 
 

13 

Համայնքի տարբեր 
թաղամասերում 
նստարանների 

տեղադրում 

1.000.0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 

 
 
 

14 

 
Համայնքում թվով հինգ 

տաղավարների 
տեղադրում 

 

5,0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
2 
 
 

 
 

15 

Կենտրոնական և 
երկրորդային փողոցների 
լուսավորության ցանցի 

փոխարինում ԼԵԴ  
համակարգերով 

 
6 521000 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1 

 
16 

Մշակույթի պալատի 
ձեռքբերում կամ նորի 

կառուցում 

20.000,0  
40.000,0 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1 

17 Սարահարթ թաղամասի 
ֆուտբոլի մարզադաշտի 

վերանորոգում 

8.000,0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 



  

18 Ախթալա համայնքի թիվ 2 
միջն. դպրոցի 

հիմնանորոգում 

208.000,0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1 

19 Բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների 

փոխարինում ցինկապատ 
թիթեղներով 

70.000,0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1 

20 Եկեղեցու և ամրոցի 
հարակից տարածքի 

աղտոտված 
հողածածկույթի 

փոխարինում 

48.300,0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 

 
 

21 

Դպրոցներում բակերի 
աղտոտված 

հողածածկույթի քիմիական
մշակում կամ 
փոխարինում 

24 150 000,0 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
 
2 

 
 

22 

 
Նոր գերեզմանատեղի 

կառուցում 

 
 
15.000,0 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
1 

 
 

23 

 
Եկեղեցու գմբեթի 

կառուցում, վերականգնում

 
 
294.000,0 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
1 

 
 

24 

Աղբի  համար 
նախատեսված 

աղբամանների ձեռքբերում 

 
 
 
1800,0 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
2 

 
 

25 

Համայնքի կոյուղագծերի 
փոխում և մաքրման 
կայանի ստեղծում 

 
300.000,0 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
1 

 
 

26 

Զբոսաշրջային երթուղիների 
նախագծում և տուրիստական
կազմակերպությունների հետ 

համատեղ գործարկում 

250,0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 

27 Կարի ֆաբրիկայի 
գործարկում 

200 000,0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 

 
28 

Ֆրանսիական պուրակի 
ստեղծում 

1500,0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 



  

29 Ախթալա համայնքի ՆՈՒՀ 
ՀՈԱԿ-ի  Բարիտ 

թաղամասի մասնաշենքի 
երկրորդ հարկի և տանիքի 

վերանորոգում 

15000,0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 

30 Համայնքի տարածքում 
սելավատարերի և 

գետապատնեշների 
ամենամյա մաքրում և 

նորոգում 

500,0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 

31 «Ախթալայի 
հեռանկարներ» 
էսսեների և ֆոտոների 
մրցույթի անցկացում 

1000,0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 

32 Ռազմահայրենասիրական 
թեմաներով 

միջոցառումներ 

4 200,0  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
       2 

33 Ճոճկան բնակավայրում 
մշակույթի տան մասնակի 

նորոգում 

50,000  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
       2 

34 Ճոճկան բնակավայրում 
խաղահրապարակի 

կառուցում 

3,000  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
       2 

35 Այրում բնակավայրում 
ոռոգման ջրագծի 

կառուցում 

Նախագծա
նախահաշ
վային 
փուլում է 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
       2 

36 Այրում բնակավայրում 
խմելու ջրագծի կառուցում 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
       2 

37 Նեղոց բնակավայրի 
գազաֆիկացում 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
       2 

38 Շամլուղ համայնքում 
ճանապարհների 
վերանորոգում 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
       2 

39 Նախադպրոցական 
կրթության կազմակերպում 

Շամլուղ համայնքում 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
       2 

40 Շամլուղ համայնքի 
գազամատակարարում 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
       2 

41 Շամլուղ համայնքում 
դպրոցի շենքի մասնակի 

նորոգում 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
       2 

 



  

Հիմք ընդունելով վերևում կատարված վերլուծությունը և ամփոփելով ՀԶՀԾ-ում ներառվող 
համայնքի առաջնահերթ և ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերը, 
դրանց ամփոփագիրը բերված է աղյուսակ 6-ում, որտեղ թվարկված են 2018- 2022թթ. 
ընթացքում իրականացման ենթակա բոլոր ոլորտային ծրագրերի անվանումները, 
քանակական ծավալները, արժեքները (ծախսերը), կատարման տարիները և 
ֆինանսավորման աղբյուրներն՝ ըստ ծրագրերի որոշված առաջնահերթությունների: 

Ամփոփելով, աղյուսակ 6-ում երևում է, որ 2018-2022թթ. ընթացքում համայնքում 
ծրագրվում է թվով 41 կարևորագույն ծրագրեր: 
 



 

Աղյուսակ 6. Համայնքի 2017-2021թթ. ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և ոլորտայինծրագրերի ամփոփագիր՝ ըստ ծրագրերի  
առաջնահերթությունների 

 
Հ/ 
հ 

 
 

Ծրագրի անվանումը Չափի 
միավորը 

Ծրագր
ի 

քանակ
ական 

ծավալը 

Ծր
ագ
րի 
ար
ժեք
ը, 

Ծրագրի կատարումն ըստ 
տարիների 

Ծրագրի ֆինանսավորման   աղբյուրները 

201
8 

2019 202
0 

202
1 

202
2 

Համայնքի 
բյուջե 

Դոնորկ 
ազմ.-եր 

Պետբ
յուջե 

ՀՈԱԿ-ի 
բյուջե, 

այլ  
1. 

Համայնքի աշխատակազմի 
պահպանում, հանրային 
որակյալ ծառայությունների 
մատուցում 

 
աշխատող 

       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 
2. 

Համայնքապետարանի 
ինստիտուցիոնալ 
կարողությունների 
զարգացում 

աշխատող        Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 
3. 

Համայնքում 
նախադպրոցական կրթության 
ապահովում և ընդլայնում 

 

երեխա 

       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 
4. 

Համայնքում 
արտադպրոցական  
դաստիարակության 
ծառայության մատուցում 

 
երեխա 

       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   



 

 
5. 

Համայնքում 
աղբահանության և 
սանմաքրման 
ծառայությունների 
մատուցում 

 
աշխատող 

       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

6 Նվիրատվություն  շահույթ 
չհետապնդող 
կազմակերպություններին / 
Տուրիզմի զարգացման 
հիմնադրամ/ 

Դրամ        
Ախթալայի 

համայնքապետարան   
 

7 Մշակութային 
կազմակերպություններ 

   դրամ        Ախթալայի 
համայնքապետարան    

 Ժակ դը Մորգանի անվան 
հնագիտական թանգարանի 

կառուցում 

  
289.800,

0 

          

 Հանքագործության 
թանգարանի ստեղծում 

 15,273,0           



 

 Միքայել Արամյանցի դղյակի 
վերականգնում 

 1,018,200
,0 

          

 Համայնքի տարբեր 
թաղամասերում 

նստարանների տեղադրում 

 1.000.0           

  
Համայնքում թվով հինգ 

տաղավարների տեղադրում 
 
 

 5,0           



 

 Կենտրոնական և երկրորդային 
փողոցների լուսավորության 

ցանցի փոխարինում ԼԵԴ  
համակարգերով 

  
6 521000 

      Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Մշակույթի պալատի 
ձեռքբերում կամ նորի 

կառուցում 

 20.000,0 
40.000,0 

      Ախթալայի 
համայնքապետարան 

 
  

 Սարահարթ թաղամասի 
ֆուտբոլի մարզադաշտի 

վերանորոգում 

 8.000,0       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Ախթալա համայնքի թիվ 2 միջն. 
դպրոցի հիմնանորոգում 

 208.000,
0 

      Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Բազմաբնակարան շենքերի 
տանիքների փոխարինում 
ցինկապատ թիթեղներով 

 70.000,0       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Եկեղեցու և ամրոցի հարակից 
տարածքի աղտոտված 

հողածածկույթի փոխարինում 

 48.300,0           



 

 Դպրոցներում բակերի 
աղտոտված հողածածկույթի 

քիմիական մշակում կամ 
փոխարինում 

 24 150 
000,0 

          

  
Նոր գերեզմանատեղի 

կառուցում 

  
 
15.000,0 

          

  
Եկեղեցու գմբեթի կառուցում, 

վերականգնում 

  
 
294.000,
0 

      Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Աղբի տարանջատման և 
տեսակավորման համար 

նախատեսված աղբամանների 
ձեռքբերում 

  
 
 
1800,0 

          

 Համայնքի կոյուղագծերի 
փոխում և մաքրման կայանի 

ստեղծում 

  
300.000,
0 

      Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Զբոսաշրջային երթուղիների 
նախագծում և տուրիստական 
կազմակերպությունների հետ 

համատեղ գործարկում 

 250,0       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Կարի ֆաբրիկայի գործարկում  200 000,0       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   



 

 Ֆրանսիական պուրակի 
ստեղծում 

 1500,0       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Ախթալա համայնքի ՆՈՒՀ 
ՀՈԱԿ-ի  Բարիտ թաղամասի 

մասնաշենքի երկրորդ հարկի և 
տանիքի վերանորոգում 

 15000,0       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Համայնքի տարածքում 
սելավատարերի և 

գետապատնեշների ամենամյա 
մաքրում և նորոգում 

 500,0       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 «Ախթալայի հեռանկարներ» 
էսսեների և ֆոտոների մրցույթի 
անցկացում 

 1000,0       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Ռազմահայրենասիրական 
թեմաներով միջոցառումներ 

 4 200,0       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   



 

 Ճոճկան բնակավայրում 
մշակույթի տան մասնակի 

նորոգում 

 50,000       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Ճոճկան բնակավայրում 
խաղահրապարակի կառուցում 

 3,000       Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Այրում բնակավայրում ոռոգման 
ջրագծի կառուցում 

 Նախագ
ծանախ
ահաշվա
յին 
փուլում 
է 

      Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Այրում բնակավայրում խմելու 
ջրագծի կառուցում 

        Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   



 

 Նեղոց բնակավայրի 
գազաֆիկացում 

        Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Շամլուղ համայնքում 
ճանապարհների վերանորոգում 

        Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Նախադպրոցական կրթության 
կազմակերպում Շամլուղ 

համայնքում 

        Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Շամլուղ համայնքի 
գազամատակարարում 

        Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   

 Շամլուղ համայնքում դպրոցի 
շենքի մասնակի նորոգում 

        Ախթալայի 
համայնքապետարան 

   



 

 
 
        Համայնքի 2017-21թթ. ՀԶՔԾ-ում ներառված ընդհանուր և ոլորտային 
ծրագրերի ֆինանսական ամբողջական ապահովվածությունը և 
իրատեսականությունը մեծապես կախված է նաև համայնքի արդյունավետ 
համագործակցությունից պետական կառավարման մարմինների, դոնոր 
կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի հետ՝ ապահովելու վերջիններիս 
կողմից ակնկալվող ֆինանսական ներդրումները ՀԶՔԾ-ում ներառված 
համապատասխան ոլորտային ծրագրերում: 
 
 
 
 
 
 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Ժակ դը Մորգանի անվան հնագիտական թանգարանի կառուցում » 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

 Ծրագիրը միտված է համայնքի պատմական անցյալի ներկայացմանը` 
շեշտելով Ժակ դը Մորգանի դերը Ախթալայի, որպես արդյունաբերական 

կենտրոն կայացման մեջ 
 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
 Թիրախային արժեքներ /Դրամ/ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
0 57.960.000 57.960.000 57.960.000 57.960.000 57.960.000 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

1. Հնագիտական թանգարանի կառուցում 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
0 57.960.000 57.960.000 57.960.000 57.960.000 57.960.000 

2.  
   

      
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1.Ժակ դը Մորգանի անվան հնագիտական թանգարանի կառուցման նախագիծ- նախահաշվի 
կազմում 
1.2 Շինարարության իրականացում 
1.3 Ցուցանմուշների ձեռքբերում, դասակարգում և ինֆորմացիոն բուկլետների հրատարակում 
1.4 Հիմնական էքսպոզիցիաներից  զատ ֆրանսիական կողմի հետ համատեղ ժամանակավոր 
ցուցադրությունների կազմակերպում 
1.5 Ժակ դը Մորգանի Ախթալայում ծավալած գործունեությանը  նվիրված հուշ միջոցառումների 
անցկացում 
1.6 Հնարավորության դեպքում տարեգրի հրատարակում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝289.800.000 դրամ 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 289.800.000 դրամ 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ֆինանսական միջոցներ 
Մասնագետներ 
Տարածք 
Ցուցանմուշներ 
 



 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

Ֆինանսական միջոցների բացակայություն 
Համապատասխան գործընկերների բացակայություն 
Ցուցանմուշների տրամադրման և տեղափոխման անհնարինություն 
 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակչություն 
Հայաստանի հանրապետություն մշակույթի նախարարություն 
Տուրիստական ընկերություններ 
ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն 
Հնէաբանության և հնագիտության ներկայացուցիչներ  

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

01.01.2017-30.10.2020թթ. 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Ախթալա համայնքը դեռ 12-րդ դարում պատմագրության մեջ հիշատակվում է, որպես 
արդյունաբերական համայնք: Արդյունաբերությունը կարմիր թելի պես անցնում է համայնքի ողջ 
պատմությամբ: Համայնքը ձևավորվել է և կայացել բազում դարերի ընթացքում իր մեջ կլանելով 
հայկական, հունական, վրացական և ռուսական մշակույթի տարրեր: 
Հենց այդ տարրերի պատմական անցյալի բացահայտմանը և ցուցադրմանն է նվիրված լինելու Ժակ 
դը Մորգանի  անվան հնագիտական թանգարանը: Թանգարանի հիմնական ցուցանմուշները 
ներկայումս պահպանվում են Ֆրանսիայի հանրապետությունում ` Սեն-Ժերմեն ան Լեյ 
թանգարանում: 
Ծրագիր իրականացման պատասխանատու է հանդիսանում Օտ Տեղ դը Պրովանս 
կազմակերպությունը: 
Ախթալան հանդիսանում է հնագույն դարաշրջանների արհեստների և հանքարդյունաբերության 
խաչմերուկ: Թանգարանի ստեղծման նպատակը ազգային նշանակության մշակութային կենտրոնի 
աշխատատեղերի և ֆինանսական ռեսուրսների ստեղծումն է : 
Թանգարնը տեղակայվելու է Ախթալայի վանական համալիրի տարաշքում` ավելի ստույգ նախկին 
դրամահատարանի կիսաավեր շինության ներսում: 
Ծրգրի իրականացման գլխավոր սկզբունքներն են `  

1. առկա շինության ամրացում և պահպանում 
2. բիոկլիմայական շենքի տեղադրում 
3. Երեք հարկաբաժին 450 մ.ք հատակով 
4. Տեղական շինանյութի` հաճարենու փայտի և պեռլիտի կիրառում 
5. Միջանցք երկրորդ հարկաբաժնում: Այցելուների շրջայցի հնարավորություն 

բիոկլիմայական շինության չորս կողմով, որը հնարավորություն կնձեռնի դիտել 
պատմական կառույցի դրսի պահպանված պատերը և լուսամուտները 

 
 

 
 
 
 

 Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

Ճոճկան բնակավայրում խաղահրապարակի կառուցում» 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Ճոճկան բնակավայրում  խաղահրապարակի կառուցում, որը միտված է 
համայնքի տարածքում առողջ ապրելակերպի և սպորտի զարգացմանը, 
ինչպես նաև կնպաստի թաղամասում հանգստի կազմակերպմանը 

 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Ճոճկան բնակավայրում խաղահրապարակի կառուցում 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
 Թիրախային արժեքներ /Դրամ/ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
0      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 
 

1. Ճոճկան բնակավայրում խաղահրապարակի կառուցում 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
0 6300000     

 
 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
0 0 0 0 0 0 



 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Ճոճկան բնակավայրում խաղահրապարակի կառուցում 

աշխատանքների իրականացում  

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝100 000  դրամ 
Կապիտալ ծախսեր՝6 200 000 դրամ 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 6 300 000  դրամ 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 
Ֆինանսական միջոցներ 
Մասնագետներ 
 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

 
Ֆինանսական միջոցների բացակայություն 
 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

 
Համայնքի բնակչություն 
 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

01.06.2018-20.10.2018թթ. 

Ծրագրի 
համառոտ 
նկարագրություն 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Կենտրոնական և երկրորդային փողոցների լուսավորության ցանցի փոխարինումը 
ԼԵԴ համակարգով» 

(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Սույն ծրագիրը միտված է համայնքի տարածքում ներկայումս գործող 
լուսավորության համակարգի արդիականացմանն և համայնքի 
էներգախնայողության արդյունավետության բարձացմանը 

 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Կենտրոնական և երկրորդային փողոցների լուսավորության ցանցի փոխարինումը 
ԼԵԴ համակարգով 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

 Թիրախային արժեքներ /Դրամ/ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
0 4 220 000     

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 
 

1. Կենտրոնական և երկրորդային փողոցների լուսավորության ցանցի 
փոխարինումը ԼԵԴ համակարգով 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
0 4 220 000     

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
0 0 0 0 0 0 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Համայնքի լուսավորության ցանցի ներկայիս վիճակի գնահատում, խնայողության հիմնական 

տոկոսների հաշվարկում 
1.2. Նախագիծ- նախահաշվի կազմում 

Աշխատանքների իրականացման պլան գրաֆիկի կազմակերպում 
1.3. Գնման գործընթացի իրականացում 
1.4. Լուսավորության ցանցի փոխարինում 
1.5. Աշխատանքների իրականացման մոնիթորինգ 
1.6. Լավագույն փորձի ներկայացում այլ համայնքներին 
1.7. “Էներգախնայող համայնք “ ծրագրի նախագխի կազմում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝4 220 000 դրամ 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 4 220 000  դրամ 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 
Ֆինանսական միջոցներ 
Մասնագետներ 
 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

 
Ֆինանսական միջոցների բացակայություն 
Ինֆլյացիա 
 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

 
Համայնքի բնակչություն 
 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

01.06.2018-20.10.2018թթ. 

Ծրագրի 
համառոտ 
նկարագրություն 

Ախթալա համայնքի տարածքում ներկայումս կիրառվող լուսավորության 
ցանցի համակարգը հանդիսանում է ծախսատար, ցածր լուսատվությամբ և 
էկոլոգիապես ոչ անվտանգ: Թվարկված խնդիրները հիմք են հանդիսացել 
համայնքի լուսավորության ցանցի փոխարինման նախագծի մշակման: 
Համայնքում կազմակերպվել է բնակչության հանրային իրազեկման և 
աշխատանքային խմբերի ստեղծման գործընթացներ: Ներկայումս ծրագիրը 
գտնվում է կոմպլեքսային մշակման փուլում, որում ներգրավված է և ծրագրի 
հիմնական դրամատուն` ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության հայաստանի 



 

ազգային գրասենյակը: Ծրագրի տևողությունը 1 տարի` ներառյալ 
նախապատրաստական աշխատանքները: 

 
 
 
 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Համայնքի ծանր մետաղներով աղտոտված հողատեսքերի փոխարինում և (կամ) 
քիմիական մշակում» 

(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Սույն ծրագիրը միտված է համայնքի առողջապահական հիմնախնդիրների, 
մասնավորապես ծանր մետաղներով գունավորման ռիսկերի նվազեցմանը, 
պայմանավորված անմիջական շփման մեջ գտնվող հողատեսքերի քիմիական 
մշակման կամ ամբողջական փոխարինման հետ: 

 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Համայնքի ծանր մետաղներով աղտոտված հողատեսքերի փոխարինում և (կամ) 
քիմիական մշակում 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

 Թիրախային արժեքներ /Դրամ/ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
0 48.300.000 24.150.000    

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 
 

1. Եկեղեցու բակի ծանր մետաղներով աղտոտված հողատեսքերի 
փոխարինում և (կամ) քիմիական մշակում 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
0 48.300.000     

Ախթալա համայնքի ուսումնական հաստատությունների  ծանր մետաղներով 
աղտոտված հողատեսքերի փոխարինում և (կամ) քիմիական մշակում 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
0 0 24.150.000 0 0 0 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Ամբողջական հետազոտության փաթեթի կազմում 
1.2. Հողի նմուշառություն և հետազոտության արդյունքների հիման վրա տարածքների 

քարտեզագրում 
1.3. Ծանր մետաղների քանակը նվազեցնելուն ուղղված մեթոդի ընտրություն 
1.4. Համաձայն ընտրված մեթոդի հողատեսքերի համապատասխան մշակում 
1.5. Ամփոփիչ հետազոտության անցկացում քարտեզագրված տարածքներում և բնակչության 

տարբեր խմբերում  

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 100 000 դրամ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 72.450.000 դրամ 
Ընդհանուր բյուջեն 72.350.000  դրամ 

Ծրագրի 
իրականացման համար 
անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 
Ֆինանսական միջոցներ 
Մասնագետներ 
Հետազոտական լաբորատորիա 
Տեխնիկական միջոցներ, հողածածկույթի փոխարինման դեպքում 
 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

 
Ֆինանսական միջոցների բացակայություն 
Քիմիական նյութերի ցածր որակ 



 

Մշակվող տարածքներին հասցվող վնաս 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

 
Համայնքի բնակչություն 
ՀՀ առողջապահության նախարարություն 
 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

01.06.2017-10.11.2018թթ. 

Ծրագրի 
համառոտ 
նկարագրություն 

2013 թվականին Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի  պատասխանատու 
հանքարդյունաբերության կենտրոնը իրականացրել է  բնակչության և 
համայնքի տարածքի համալիր հետազոտություն բացահայտելու համար 
համայնքի տարածքում և մանկահասակ երեխաների արյան մեջ 
պարունակվող ծանր մետաղների քանակը  և մշակելու գործողությունների 
ծրագիր այդ  ցուցանիշների նվազեցման համար:2014 թվականին 
կազմակերպվել են մի շարք հանդիպումներ  կառավարման 
համապատասխան մակարդակների արդյունաբերողների բնակիչների և 
մասնագիտական խորհրդի հետ :2015 թվականին Հայաստանի 
համահայկական հիմնադրամը ծանոթանալով խնդրին իրականացրել է 
մարաթոն դրամահավաք, որի միջոցներով պետք է իրականացվի ողջ  
ծրագիր: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 
ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔ 

 
 
 

Համայնքի 2018 թվականի 
 
 

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Կազմել է՝  համայնքի  ղեկավար  Արկադի Թամազյանը 
 
Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 03.04.2018թ-ի թիվ   23-Ն որոշմամբ 

                 (նիստի ամսաթիվը) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ախթալա 2018թ. 



2 
 

 

 
Բովանդակություն 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ--------------------------------------------------------------------------  3 

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ -------------------  3 

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ 

ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)        -----------------------------------------------------------------------------   7 

3. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ -------------------   23 

4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ  ----------------------------------   30 

5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -----------------   32 

 
 
 

 
 
  



3 
 

Ներածություն 
Ախթալա 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 մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել «Համայնքների ֆինանսիստների 

միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի 

տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը: 

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 2018 թվականի ապրիլի 3-ի թիվ -Ն որոշմամբ հաստատված 

ՀՀԶԾ-ի՝ համայնքի տեսլականն է՝ Ախթալա համայնքը դարձնել բնակչության համար բավարար 
կենսապայմաններ ունեցող և զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք, մաքուր, բարեկարգ, 
առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած համայնք: Համայնքի 
զարգացման հեռանկարային ուղղություններն են.  

 Բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը 

 Համայնքում զարգացնել գյուղատնտեսությունը 

 Հատուկ ուշադրություն դարձնել կրթությանը, մշակույթի զարգացմանը 

 Համայնքը դարձնել զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք 

 Միջոցներ ձեռնարկել համայնքի սոցիալապես անապահով խավերի սոցիալական 

պայմանների բարելավման ուղղությամբ. 

 Բարելավել համայնքի ֆինանսական կարողությունը 

 Նպատակային օգտագործել համայնքային բյուջեի միջոցները 

 Բարձրացնել   բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների և սպասարկումների 

մակարդակը 

 Նոր աշխատատեղերի ստեղծում   
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Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի 
ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի դեկտեմբերի  31- ի 
դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2017 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող 
ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, 
ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան 
ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 
թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում: 

 
ՏԱՊ-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական 

ցուցանիշների  գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 
3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ 
լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ: 
 
  
 
 
 
Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային 
արժեք 

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

19.2 30,0 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 7363 7400 
Համայնքում տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) 8500,0 38500,0 
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը 
(հատ) 

25 40 

 

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` 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, 

մատուցված հանրային 
ծառայություններից 

ավելի շատ 
լավ, քան վատ 

ավելի շատ 
լավ, քան վատ 

Համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտների 
տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի 

19.2 25,0 
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ընդհանուր մուտքերի 

կազմում, %  

Ոլորտ 2. Պաշտպանության 
կազմակերպում 

   

Մշտական աջակցություն զին. 
կոմիսարիատների հետ: 

զինապարտների 
հաշվառում, նրան 

վերաբերյալ տվյալների 
փոխանակում զին. 
կոմիսարիատի հետ, 

աջակցություն զորակոչի 
կազմակերպման 
աշխատանքներին: 

7 – 
բավականին 

լավ 
9 – շատ լավ 

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից 
բնակչության պաշտպանություն և 
քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 

   

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

- - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 
տնտեսություն 

   

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

Գիշերային լուսավորված 
փողոցների թվի 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ, % 

40 90 

Տեխնիկայի` տրակտորի ձեռք 
բերում, ներհամայնքային և 
դաշտամիջյան 
ճանապարհների ընթացիկ 
նորոգման և ճանապարհների 
մաքրման աշխատանքներ 
կատարելու նպատակով: 

  

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: 

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

4 - ավելի շատ 

վատ, քան լավ 
7-բավականին 

լավ 
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Ասֆալտապատված 

ներհամայնքային 

ճանապարհների և 

փողոցների մակերեսը, ք.մ 

2300 5300 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ    
Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի 

բարելավումը ու զարգացումը: 

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

10 12 

Ոլորտ 8. Կրթություն    
Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և 
մատչելիությունը: 

ՏԻՄ-երի, կրթական 
հաստատությունների 
գործունեությունից, 
մատուցված 
ծառայությունների 
որակից բնակչության 
բավարարվածության 
աստիճանը(հարցումների 
հիման վրա) 

բավականին 

լավ 
լավ 

Շամլուղ քաղաքում 
մանկապարտեզի 
ստեղծում 

- լավ 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության 
հետ տարվող աշխատանքներ 

   

Համայնքը դարձնել մշակութային զարգացած 
համայնք 

Ախթալա համայնքում  
գործող խմբակների 

ավելացում, երեխաների 
արտադպրոցական 
զբաղվածության 

ապահովում, համալիրում 
գործող գրադարան 

հաճախողների քանակի 
ավելացում: 

բավականին 

լավ 
լավ 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և 
սպորտ 

- - - 

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

- - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական 
պաշտպանություն 

   

Ապահովել սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական 

Սոցիալական ծրագրի 
առկայությունը, այո/ոչ 

այո այո 
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աջակցության հասցեականությունը և 
մատչելիությունը: 

/իրականացված ծրագրերի 
թիվը/ 

2 2 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն    
Գյուղատնտեսության զարգացման խթանում Կոոպերատիվային 

շարժման դերի 
բարձրացում, 

ժամանակակից բարձր 
արտադրողական  

կոմբայնի ձեռք բերում, 
դաշտամիջյան 

ճանապարհների 
վերանորոգում, հեռագնա 
հողատարածությունների 

արդյունավետ 
օգտագործում և խմոցների 

տեղադրում 

4 – ավելի շատ 
վատ, քան լավ, 

8 – լավ 

    
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և 
բուսասանիտարիա 

   

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

- - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի 
պահպանություն 

   

Ապահովել համայնքում բնակչությանը 
աղբահանության և սանիտարական մաքրման  
որակյալ և մատչելի ծառայությունների 
մատուցումը և շրջակա միջավայրի 
մաքրությունը: 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցված  
աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայություններից 
(հարցումների հիման 
վրա) 

ավելի շատ 

վատ, քան լավ 
ավելի շատ 

լավ, քան վատ 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն    

Տուրիզմի և զբոսաշրջության զարգացում Ախթալա համայնքը 
դարձնել զբոսաշրջության 
համար գրավիչ տարածք:  

- 9 – շատ լավ 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցություն 

   

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

   

 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

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) 
Բնակավայր(եր)ը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, 

հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 
 Ախթալա համայնք 

2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների 
զարգացում  և ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություն 

 Ախթալա համայնք 

Ընդամենը   

Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1. 
Ախթալա համայնքի փողոցների լուսավորության 
պահպանման և արտաքին լուսավորության համակարգերի 
ընդլայնման աշխատանքներ  

 
Ախթալա համայնք 

2. 
Համայնքի ջրամատակարարման համակարգերի 
պահպանում 

 Ախթալա համայնք 

Ընդամենը   

Ոլորտ 6.  Տրանսպորտ 
1. Ախթալա համայնքի փողոցների բարեկարգում և  

արոտավայրեր տանող դաշտամիջյան ճանապարհների 
ընթացիկ նորոգում 

 
Ախթալա համայնք 

Ընդամենը   

Ոլորտ 8.Կրթություն 

1. Համայնքում տարրական ընդհանուր և միջնակարգ 
կրթության ծառայության մատուցում 

 
Ախթալա համայնք 

Ընդամենը   

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1. Արտադպրոցական դաստիրակության և խմբակների 
պահպանման ծախսերւմներ  
 

 
Ախթալա համայնք 

Ընդամենը   

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 
1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին  Ախթալա համայնք 

Ընդամենը   

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
1. Ախթալա համայնքում աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման  ծառայությունների մատուցում 
 

Ախթալա համայնք 

2. Աղբարկղների և աղբատար մեքենայի ձեռքբերում  
Ախթալա համայնք 

3. Կեղտաջրերի հեռացում  
Ախթալա համայնք 
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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  
 

 
Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ 

համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ընդամենը   

Ընդհանուրը   

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 
Բնակավայր(եր)ը 

Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1. 
Ախթալա համայնքի փողոցների լուսավորության 
համակարգերի ընդլայնման աշխատանքներ  

 Ախթալա համայնք 

Ընդամենը   

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
1. ,,Համայնքի կենտրոնական ճանապարհի 5 կմ հատվածի 

ասֆալտապատում 
 

Ախթալա համայնք 

Ընդամենը   
 
1. Ախթալա համայնքի Շամլուղ քաղաքի  մանկապարտեզի 

համար գույքի ձեռքբերում 
 

Ախթալա համայնք 

Ընդամենը   

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
1. Կոոպերատիվային շարժման դերի բարձրացում, 

ժամանակակից բարձր արտադրողական  կոմբայնի ձեռք 
բերում, դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում, 
հեռագնա հողատարածությունների արդյունավետ 
օգտագործում և խմոցների տեղադրում 

 

Ախթալա համայնք 

Ընդամենը   

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
1. Ախթալա համայնքը դարձնել զբոսաշրջության համար 

գրավիչ տարածք:  
 

Ախթալա համայնք 

Ընդամենը   

Ընդհանուրը   
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Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի 

լիազորությունների ոլորտների 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 
Պատասխան

ատու Ժամկետ 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, մատուցված հանրային ծառայություններից – 
ավելի շատ լավ, քան վատ    
2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը 
համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝ 19.2% 

Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 

Բնակավայրը՝ Ախթալա 

Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը, 
բարելավել 
բնակչությանը 
մատուցվող  հանրային 
ծառայությունների 
որակը և 
մատչելիությունը: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Աշխատակազմը բնականոն 
գործել է, բարելավվել է 
բնակչությանը մատուցված  
հանրային ծառայությունների 
մատչելիությունը և որակը – 
բավականին լավ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար,  

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությ
ուն       

 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Ապահովվել է 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը: 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ). 

1 ՏԻՄ-երի, 
համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
գործունեության վերաբերյալ 
բնակիչների 
իրազեկվածության 
աստիճանը (հարցումների 
հիման վրա) – բավականին 
լավ 
2.ՏԻՄ-երի կողմից 
մատուցված համայնքային 
(հանրային, ոչ վարչական 
բնույթի) ծառայությունների 
թիվը-3 
3.Անշարժ գույքի հարկի 
բազայում առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում - 4%-ով 
4.Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատանքային օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում-248 օր 
 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ. 
Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպություններ
և խմբեր, բնակիչներ 
 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
վարչական 
ղեկավարներ 

2018թ. 
հունվար –
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

առկա են եղել 
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Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
1. Աշխատակազմի պահպանություն 
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 
ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 
3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 
4.Համայնքապետարանի շենքի և գույքի ընթացիկ 
նորոգում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի  պահպանման ծախսեր՝ –

– 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 33 
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 

ավտոմատացված համակարգեր՝ 1 
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք 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- 10 %-ով 
2.Հարկային 
պարտականությունները 
չկատարողների նկատմամբ 
համայնքի կողմից դատարան 
ներկայացված 
հայցադիմումների թիվը-0 
3.Հողի հարկի բազայում առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում- 4 %-ով 
4.Գույքահարկի բազայում 
առկա անճշտությունների 
նվազեցում - 4 %-ով 
5.Համայնքի բյուջեի սեփական 
եկամուտների գծով առկա 
ապառքների նվազեցում- 6%-
ով 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 
 
 

 

 

 

 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
աշխատակազմի 
առաջատար 
մասնագետ-
հաշվապահ, այլ 
առաջատար 
մասնագետներ և 
առաջին կարգի 
մասնագետներ 

2018թ. 
հունվար –
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

առկա են եղել   
 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների 
հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների 
վերապատրաստումներ 
 2. Հողիհ արկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և 
վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների 
ծանուցում 
3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ 
բացատրական աշխատանքների իրականացում, 
պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ 
դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ 
զբաղվող աշխատակիցներ՝ 3 
2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների 
բազաներ՝ առկա է 
 

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

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1. Համայնքապետարան 
դիմած այցելուների թիվը - 
605 
2. ՏԻՄ-երի, 
համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատանքից, մատուցված 
ծառայությունների 
մատչելիությունից և որակից  
բնակիչների 
բավարարվածության 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳկիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ, 
վարչական 
ղեկավարներ 

2018թ. 
հունվար –
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան 

ենթակառուցված
քների և 

մասնագետների 

առկայությունը 
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աստիճանը (հարցումների 
հիման վրա) -  ավելի շատ 
լավ, քան վատ 
3.ՏԻՄ-երի գործունեության 
վերաբերյալ բնակիչների 
կողմից ստացված դիմում-
բողոքներ չեն գրանցվել 
4. Համայնքի ղեկավարի, 
ավագանու կողմից 
կազմակերպվող բնակիչների 
ընդունելությունների 
հաճախականությունը- 
համայնքի ղեկավար` 
շաբաթը 1 անգամ, 
ավագանի` ամիսը 1 անգամ 
5.Աշխատակազմում 
ստացված մեկ դիմումին 
պատասխանելու միջին 
ժամանակը – 3 օր 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և 
թափանցիկ գործունեության ապահովում 
2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ 
կառավարում  
3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում 
4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ 
աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում 
5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական 
ղեկավարների աշխատանքային պայմանների 
բարելավում 
6. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության 

պարբերական թարմացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և 
սարքավորումներ - 15 
2.Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – 
առկա է 
3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) 
կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ - 2 
4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 
համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ - 
1 
5.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր -3 
6.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք –առկա է  
 

Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում և ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայություն 

Ծրագրի նպատակ.  
Հզորացնել 
համայնքապետարանի 
ինստիտուցիոնալ 
կարողությունները 

 
 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Աշխատակազմի 
կառավարման 
համակարգերը բարելավվել 
են, աճել են 
աշխատակիցների 
գիտելիքները և 
հմտությունները, 15 %-ով 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությ
ուն       

 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Աշխատակազմի 
աշխատակարգերը և 
առկա կառավարման 
(վարչական, 
ֆինանսական, 
տեղեկատվական, 
հեռահաղորդակցության 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1.Աշխատակազմի 
բարելավված 
աշխատակարգեր և 
կառավարման  համակարգեր 
– առկա է 
2.ՏԻՄ-երի գործունեության 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
աշխատակազմ, 
ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ 
կիսամյակային, 

Աշխատակազմի 
քարտուղար 

2018թ. 
հունվար –
2018թ. 
դեկտեմբեր 

ֆինանսական 

ռեսուրսների և 

մասնագետների 

առկայությունը 
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և այլն) համակարգերը 
բարելավվել են 

վերաբերյալ բնակիչների 
կողմից ստացվող դիմում-
բողոքների թվի նվազում - 18 
%-ով 
3. Մասնագիտական 
վերապատրաստում անցած 
համայնքային ծառայողների 
թիվը -  
4. Աշխատակազմում 
կիրառվող տեղեկատվական 
համակարգերի թիվը - 1 
5.Աշխատակազմում 
օգտագործվող 
համակարգիչների թիվը - 12 
6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի 
աշխատակիցների կարծիքը 
բարելավված կառավարման 
համակարգերի վերաբերյալ - 
լավ 
7.Տարվա ընթացքում 
բարելավված 
աշխատակարգերի թիվը -3 
8. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը -1 տարի 

տարեկան 
հաշվետվություններ, 
բնակիչներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
1. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի  աշխատողների 
մասնագիտական վերապատրաստման կազմակերպում 
2. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի 
մշակում և կառավարում 
3.Համայնքային ծառայողների պաշտոնների 
անձնագրերի խմբագրում 
4. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ 
համապատասխան տեխնիկական և ծրագրային 
միջոցներով ապահովում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
 
1.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, 
հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է 
2.Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն –առկա է 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Միջանկյալ արդյունք 2. 
Աշխատակազմի 
աշխատակիցների 
տեխնիկական և 
մասնագիտական 
կարողությունները 
բարձրացել են 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ). 
1.Աշխատակազմում ՀԿՏՀ-ի 
առկայությունը – առկա է 
2. ՀԿՏՀ-ում օգտագործվող 
ծրագրերի թիվը - 1 
3.Աշխատակազմում կիրառվող 
հեռահաղորդակցության 
համակարգերի թիվը -1 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Աշխատակազմ, 
ՏՀԶՎԿ  ՀԿ, ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 
 

Աշխատակազմի 
քարտուղար 

2018թ. 
հունվար –
2018թ. 
դեկտեմբեր 

ֆինանսական 

ռեսուրսների և 

մասնագետների 

առկայությունը 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
1.Աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում 
ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով 
2.Աշխատակազմի գույքի նորացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1. Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի 
աշխատակիցներ - 1 

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

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
 1.Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ – 15-ից հասցնել 35 %-ի 
2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) -  ավելի շատ 
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վատ, քան լավ     
3.Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մառուցման 
մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության 
աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ 

Ծրագիր 1. Ախթալա համայնքի փողոցների լուսավորության պահպանման աշխատանքներ 

Ծրագրի նպատակ. 
Բարձրացնել Ախթալա  
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. Ախթալա համայնքի 
փողոցները դարձելեն 
լուսավոր, գեղեցիկ ու 
հարմարավետ համայնքի 
բնակիչների, հյուրերի, 
տրանսպորտային միջոցների 
և զբոսաշրջիկների համար - 
20%-ով 
2. Գիշերային լուսավորված 
փողոցների տեսակարար 
կշիռն ընդհանուրի մեջ - 35%  

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ,  
Իրականացումը՝ 
համայնքի 
բյուջեի միջոցով և
դոնոր 
կազմակերպությո
ւնների հետ 
համատեղ 

2018թ. 
հունիս – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությ
ուն   

 

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

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ).  
1. Փողոցներում տեղադրված 
լուսատուների և 
հենասյուների քանակը - 60 
2. Բնակիչների 
բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից –

ավելի շատ լավ, քան վատ 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ. 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
աշխատակազմ, ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
Ախթալահամայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
համայնքի 
ղեկավարի 
օգնական,  

2018թ. 
հունիս – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկա են եղել 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Ախթալա համայնքի արտաքին լուսավորության 
համակարգերի պահպանում և ընդլայնում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                       
1.Համայնքի բյուջով նախատեսված ծախսեր՝ 1200.0 հազ. դրամ 
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ՝ 1 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 2. Համայնքի ջրամատակարարման համակարգերի պահպանում 
 
Ծրագրի նպատակ. 
Բարելավել Ախթալա 
համայնքի 
Այրում,Շամլուղ, 
ջրագծերի 
ջրամատակարարման 
ծառայության 
մատուցումը 
 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Ջրի ջրամատակարարման 
ծառայության որակից 
բնակիչների 
բավարարվածության 
աստիճանը - միջին՝ ոչ լավ, 
ոչ վատ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
համայնքի 
ղեկավար, 
ջրագծի 
սպասարկող 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

բավարարություն   

 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   
1.Այրում համայնքի ներքին ջրագծերի  ընթացիկ 
սպասարկում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                       
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված սպասարկման ծախսեր՝       
հազ. դրամ 
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 1 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 
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Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ոլորտային նպատակ . 
Բարձրացնել համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների և ինժեներական կառույցների 
սպասարկման, շահագործման և պահպանման 
ծառայությունների որակը  և ապահովել 
ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
1.Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական 
կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման 
ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության 
աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ  

Ծրագիր 1. Ախթալա համայնքի փողոցների բարեկարգում և  արոտավայրեր տանող դաշտամիջյան ճանապարհների 

ընթացիկ նորոգում 

Ծրագրի նպատակ. 
1.  Բարեկարգել 
Ախթալա համայնքի 
ներհամայնքային 
ճանապարհները, 
իրականացնել 
ընթացիկ նորոգման` 
փոսալցման 
աշխատանքներ  
2. Անասնապահության 
զարգացման և 
հողամասերի 
նպատակային 
օգտագործման 
նպատակով 
դաշտամիջյան 
ճանապարհները 
դարձնել անցանելի 
գյուղացիների  և 
մեքենաների համար: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Ապահովվել է Ախթալա 
համայնքի բնակչությանը 
անցանելի ճանապարհներով 
երթևեկելու ծառայության 
մատուցումը և 
արոտավայրերի 
հասանելիությունը - 95 %-ով 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
տեղակալ, 
Իրականացումը
՝ բյուջեի 
միջոցով 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությ
ուն   

 

Միջանկյալ 
արդյունքներ. 
 1. Ախթալա համայնքի 
բնակիչներն առանց 
խոչընդոտների, 
ժամանակին օգտվում 
են հանդամասերից և 
ճանապարհներին չեն 
ունենում հավելյալ 
վառելիքի կորուստ:  
2. Բնակիչները չեն 
կատարում 
մեքենաների և 
տեխնիկայի 
անսարքությունների 
վերացման ավելորդ 
ծախսեր: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ).  
1.Վերանորոգված 
ճանապարհի երկարությունը 
– 5 կմ 
2. Վերանորոգված 
ներհամայնքային 
ճանապարհներ – 1.5 կմ 
3. Բնակիչների 

բավարարվածությունը 
վերանորոգված 
հանդամիջյան 

ճանապարհների 

անցանելիության վիճակից և 

ներհամայնքային 
ճանապարհներից – 

բավականին լավ      
4. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը -4 ամիս 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ. 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
աշխատակազմ, ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ,|
Ախթալա համայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքիղեկա
վար, տեղակալ,  
 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությ
ուն   

 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1.Կազմել արոտավայրեր տանող և ներհամայնքային 
ճանապարհների վերանորոգման նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերը: 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝ 
1700.0 հազ. դրամ 
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 
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 2.Վերահսկել ճանապարհների նորոգման 
աշխատանքները: 
 

աշխատակիցներ՝ 2 
3. 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, 

մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության 

բավարարվածության աստիճանը  (հարցումների հիման վրա) - լավ 

Ծրագիր 1. Համայնքում տարրական ընդհանուր և միջնակարգ կրթության ծառայության մատուցում 
Ծրագրի նպատակ. 
Համայնքի դպրոցի 
գերազանցությամբ 
սովորող  
շրջանավարտներին և 
առաջին դասարան 
հաճախող 
երեխաներին 
հուշանվերների 
տրամադրում 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը և 
հասանելիությունը –շատ լավ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

դպրոցի տնօրեն 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան ֆինանսական 

ռեսուրսների 

աբավարարությո
ւն       

 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 

1. Կազմակերպել միջոցառուններ սեպտեմբերի 1-ի և 
շրջանավարտների` վերջին զանգի կապակցությամբ, 
աշակերտներին հանձնել նվերներ 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. Իրականացման ծախսեր՝ 100.0հազ. դրամ, 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
Ոլորտային նպատակ . 
Ապահովել Ախթալայի մանկական արվեստի դպրոց  
ՀՈԱԿ-ի գործունեությունը, համայնքի բնակչությանը 
հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների 
մատուցումը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
 1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների 
հիման վրա) ՀՈԱԿ-ի  գործունեությունից, մատուցված հանրային 
ծառայություններից – ավելի շատ լավ, քան վատ    
 

Ծրագիր 1. ,,Ախթալայի մանկական արվեստի դպրոց,, ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր և այլ մշակութային միջոցառումներ  
 

Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել 
կրթամարզամշակութայ
ին համալիրի 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը, 
բարելավել 
բնակչությանը 
մատուցվող  հանրային 
ծառայությունների 
որակը և 
մատչելիությունը: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Աշխատակազմը բնականոն 
գործել է, ՀՈԱԿ-ում գործում 
են երաժշտական և 
գողարվեստի բաժիններ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությ
ուն       

 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Ապահովվել է 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը: 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ). 

1 Համալիրի գործունեության 
վերաբերյալ բնակիչների 
իրազեկվածության 
աստիճանը (հարցումների 
հիման վրա) – բավականին 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ. 
Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
բնակիչներ 
 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2018թ. 
հունվար –
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

առկա են եղել 
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լավ 
2.Գործող խմբակների 
ավելացում, երեխաների 
արտադպրոցական 
պարապմունքների 
կազմակերպում, գրադարան 
հաճախողների թվի 
ավելացում 
3. աշխատակազմի 
աշխատանքային օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում-248 օր 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
1. Աշխատակազմի պահպանություն 
2. Խմբակների գործունեության համար նպաստավոր 
պայմանների ստեղծում, երեխաների ծնողական 
գումարների գանձում սպասարկում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի  պահպանման ծախսեր՝ 
հազ.դրամ 

2. աշխատակազմի աշխատողներ՝ 10 
3. Գործող խմբակների թիվը՝ 3 

 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն  
Ոլորտային նպատակ. 
Ապահովելսոցիալապես 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 - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ     

Ծրագիր 1. Աջակցություն Շահումյան համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
Ծրագրի նպատակ. 
Բարելավել 
անապահով 
ընտանիքների հետ  
տարվող 
աշխատանքների 
որակը և 
հասցեականությունը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Բարելավվել է սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներին 
տրամադրվող սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը և 
ծառայության 
մատչելիությունը 
(հարցումների հիման վրա) -  
ավելի շատ լավ, քան վատ    

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
աշխատակազմի 
սոցիալական 
հարցերով 
զբաղվող 
մասնագետ, 

 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան  
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությու
ն  

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Բարելավվել է 
սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 
 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1.Սոցիալական 
աջակցություն ստացած 
սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը -  
2. Սոցիալական 
աջակցություն ստանալու 
դիմումների քանակը 
ներկայացրածների թիվը - 
3.Սոցիալական 
աջակցություն ստացած 
հաշմանդամների թիվը - 
4. Սոցիալական 
աջակցություն ստացած 
ուսանողների թիվը - 
5.Բնակչության կարծիքը 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Համայնքի ղեկավար,  
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
սոցիալակն 
հարցերով զբաղվող 
մասնագետ, ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
շահառուներ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
աշխատակազմի 
սոցիալական 
հարցերով 
զբաղվող 
մասնագետ, 

 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները 
առկա են 
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սոցիալական աջակցության 
ծառայության մատուցման 
հասցեականության մասին - 
միջին՝ ոչլ ավ, ոչ վատ     
6. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը - 1 տարի 

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) 
1. 1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության 

տրամադրման ծախսեր՝             հազ. դրամ,  

2. 2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցներ՝1 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ոլորտային նպատակ. 

Ապահովել համայնքի բնակչությանը աղբահանության 

և սանիտարական մաքրման  որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի 

մաքրությունը:   

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 

1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված  

աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից 

(հարցումների հիման վրա) - ավելիշատլավ, քանվատ    

2.Տեղափոխված աղբի ծավալը՝ 65 տոննա 

Ծրագիր 1 Ախթալա  համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում 
Ծրագրի նպատակ. 

Կազմակերպել 
համայնքի 

բնակչությանը 

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման  

ծառայությունների 

մատուցումը  

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Ապահովվել է համայնքի 

բնակչությանը 

աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների 

մատուցումը - 60 %-ով 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

Իրականացումը
՝ համայնքի 

միջոցներով 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությ
ուն       
 

Միջանկյալ արդյունք 1. 

Կազմակերպվել է 

համայնքի 

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 - 2 
2.Աղբատար մեքենաների 
թիվը - 1 
3.Աղբահանությունն 
իրականացվում է շրջիկ 
եղանակով 
4.Աղբահանության համար 
գանձվող վճարի չափը -100 
դրամ 
5. Համայնքում 
իրականացված 
աղբահանության ծավալը` 
տարեկան կտրվածքով, 
տոննա - 65 
6.Բնակիչների կարծիքը 
աղբահանության և 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Համայնքի 

ղեկավար, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ
, բնակիչներ 
 

Համայնքի 
ղեկավար,  
 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությ
ուն       
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սանիտարական մաքրման 
ծառայության վերաբերյալ – 
ավելի շատ լավ, քան վատ    
7.Աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայության 
համապատասխանությունը 
օրենսդրական 
պահանջներին, սահմանված 
նորմատիվներին, կարգերին 
և չափորոշիչներին - 
մասնակի 
8.Աղբահանության 
ծառայության մատուցման 
հաճախականությունը՝ 
(ամսվա կտրվածքով) – 8 
անգամ 
9.Սանիտարական մաքրման 
ծառայության մատուցման 
հաճախականությունը՝ 
(ամսվա կտրվածքով) – ըստ 
գրաֆիկ - ժամանակացույցի 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 

1. 1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում 

2. 3.Համայնքում արտադրված աղբը Ալավերդի  համայնքի 
աղբավայր  տեղափոխելու համար  Ալավերդի  
համայնքի հետ պայմանագրի կնքում 
4.Աղբի տեղափոխում Ալավերդի համայնքի աղբավայր 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1 Ախթալա  համայնքի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
առաջին կարգի մասնագետ  
2. Համայնքապետարանի գույք և մեքենա-սարքավորումներ 
3 ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 
 

Ծրագիր 2. Աղբարկղների և աղբատար մեքենայի ձեռքբերում 
Ծրագրի նպատակ. 

Համայնքի 

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման  

ծառայությունների 

մատուցումը որակով 

կազմակերպելու 
նպատակով 

աղբարկղների և 

աղբատար մեքենայի 

ձեռք բերում  

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Ապահովվել է համայնքի 

բնակչությանը 

աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

որակյալ ծառայությունների 

մատուցումը - 100 %-ով 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

Իրականացումը
՝ համայնքի 

միջոցներով 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությ
ուն       
 

Միջանկյալ արդյունք 1. 

Կազմակերպվել է 

համայնքի 

բնակչությանը 

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման  

ծառայությունների 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ). 

1.Թվով 30 աղբարկղների 
ձեռքբերում  
2.Աղբատար մեքենայի 
ձեռքբերում - 1 
 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Համայնքի 

ղեկավար, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ
, բնակիչներ 

 

Համայնքի 
ղեկավար,  
 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությ
ուն       
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մատուցումը, 

ապահովվել է շրջակա 

միջավայրի 

մաքրությունը   

Միջոցառումներ (գործողություններ). 

3. 1. Աղբարկղների ձեռքբերում 
4. 2. Աղբատար մեքենայի ձեռքբերում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված գույքի ձեռքբերման ծախսեր՝ 
հազ. դրամ, 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 3.  Կեղտաջրերի հեռացում 
Ծրագրի նպատակ. 

Գարնանը ձնհալներից 

և անձրևներից 

առաջացած 

կեղտաջրերի հեռացում 

և  սելավատարերի 

մաքրում  

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Ապահովվել է համայնքի 

ճանապարհների 

անցանելիությունը, 

բնակչության ապահով 

տեղաշարժը և հավանակա 

ջրհեղեղների կանխում 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

Իրականացումը
՝ համայնքի 

միջոցներով 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությ
ուն       
 

Միջանկյալ արդյունք 1. 

Մաքրվել է Ախթալա 
խոշորացված 
համայնքի 
սելավատարերի հունը  

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ). 

1.Մոտ 260 մետր 
սելավատարի մաքրում և 180 
մ գետի հունի մաքրում: 
Ժամկետը` մարտ-մայիս 
 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Համայնքի 

ղեկավար, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ
, բնակիչներ 

 

Համայնքի 
ղեկավար,  
 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությ
ուն       
 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 

5. 1. Սելավատարերի մաքրում 
6. 2. Գետի հունի մաքրում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծառայության մատուցման 
ծախսեր՝ 500.0 հազ. դրամ, 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 
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3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը 
 

ԱԽԹԱԼԱ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ 5 ՆԱԽԿԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 

ԱԿՏԻՎԵՐԻ ՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓՄԱՆ 

           Ախթալա համայնքի գույքագրման կենտրոնական հանձնաժողովը ուսումնասիրելով գույքագրման  

           աշխատանքային հանձնաժողովի կողմից  5 նախկին համայնքապետարանների ակտիվների ու 
պարտավորությունների գույքագրման արդյունքների վերաբերյալ ներկայացված փաստաթղթերը,  

           արձանագրեց հետևյալը՝ 

          5 նախկին համայնքապետարանի կողմից Ախթալա համայնքին է հանձնվում՝ 

            1. Անշարժ գույք /շենք-շինություն/- 82 միավոր  

            2. Կառուցվածքներ - 223 միավոր  

                Այդ թվում՝ ճանապարհներ՝  243,3 կմ, որից՝ ասֆալտապատ՝ 26,7 կմ 

                                  Խմելու ջրի կարգավորիչ ջրամբար – 8 միավոր 

                                  Խմելու ջրի արտաքին և ներքին խողովակաշար- 17722 կմ  

                                  Ոռոգման ջրագիծ – 6894,7 մ /  

                                  Այլ – 103 միավոր 

            3. Գյուղատնտեսական տեխնիկա – 12 միավոր 

            4. Գյուղատնտեսական գործիքներ - 21 միավոր 

            5. Ավտոմեքնենա - 5 միավոր, որից 3-ը՝ մարդատար, 2-ը՝ կոմունալ նշանակության  

            6. Համակարգչային տեխնիկա- 78 միավոր, որից՝ 35-ը՝ համակարգիչ, 22-ը՝ տպիչ, ,21-ը՝սն. մարտկոց 

            7. Գրասենյակային գույք – 419 միավոր, որից՝ 30-ը՝ գրասեղան, 365-ը՝ աթոռ, 24-ը՝ պահարան  

            8. Գրքային ֆոնդ – 17086 կտոր 

            9. Այլ գույք - 316 միավոր 

            10. Վարչական տարածք – 16 190,63 հա 

                Այդ թվում՝ 

               - Համայնքային սեփականություն հողատարածքներ – 1771,31 հա 

               - Պետական սեփականություն հողատարածքներ – 12678,27 հա 

               - Մասնավոր սեփականություն հողատարածքներ – 1558,87 հա 

            11.  Այլ Ֆոնդային պարտքեր  /Մեծ Այրումում տեղադրված հակակարկտային կայանների արժեք/ 
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               – 5 400.0 դրամ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-
ՔՀ

-Մ
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, 
հանրայինորակյալ 
ծառայությունների մատուցում 

  

    

2. Համայնքապետարանի 
ինստիտուցիոնալ 
կարողությունների զարգացում  և 
ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություն 

  

    

Ընդամենը       
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - 
- - - - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- 

- - - - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն  

1. 

Ախթալա համայնքի փողոցների 
լուսավորության պահպանման և 
արտաքին լուսավորության 
համակարգերի ընդլայնման 
աշխատանքներ 

  

    

2. 
Համայնքի ջրամատակարարման 
համակարգի պահպանում 

  
    

Ընդամենը       
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 
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 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - 

- - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1. 

Ախթալա համայնքի փողոցների 
բարեկարգում և արոտավայրեր 
տանող դաշտամիջյան 
ճանապարհների ընթացիկ նորոգում 

  

    

Ընդամենը       
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

1. 
2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - - - - - - 

Ընդամենը - - - - - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1. 
Համայնքում տարրական ընդհանուր 
և միջնակարգ կրթության 
ծառայության մատուցում 

    
  

Ընդամենը       
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
 Ախթալայի մանկական արվեստի դպրոց 

ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր և այլ 
մշակութային միջոցառումներ 

 
     

Ընդամենը       
Ոլորտ 10. Առողջապահություն  
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - 
- - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - 
- - - - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 
 Աջակցություն սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին 
  

    

Ընդամենը       
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - 
- - - - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - 
- - - - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
1. Ախթալա համայնքում 

աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման  ծառայությունների 
մատուցում 

  

    

2 Աղբարկղների և աղբատար 
մեքենայի ձեռքբերում 

  
    

3 Կեղտաջրերի հեռացում       
Ընդամենը       

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - 
- - - - - 

Ոլորտ 17.  Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - 
- - - - - 
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Ընդհանուրը   - - - - 
 
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. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների 
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ  

 
Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ծրագիր 1. Ախթալայի  համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ 
ծառայությունների մատուցում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատողներ  

33    

Համայնքի հողի 
հարկի և գույքահարկի 
գանձման 
ավտոմատացված 
համակարգեր 

1    

Համայնքապետարանի 
վարչական շենք և 
գույք 

ըստ 
գույքագրման 

ցուցակի 
   

Տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների 
հավաքագրմամբ 
զբաղվող 
աշխատակիցներ 

5    

Հողի հարկի, 
գույքահարկի, 
տեղական տուրքերի և 
վճարների բազաներ 

առկա է    

Համայնքի բյուջեի 
սեփական 
եկամուտների գծով 
առկա ապառքներ, 
հազ.դրամ 

-    

Աշխատակազմում 
առկա 
համակարգչային 
սարքեր և 
սարքավորումներ 

12    

Տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցությ
ան համակարգեր 

առկա է    
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Աշխատակազմում 
ֆինանսական (այդ 
թվում՝ գույքի) 
կառավարման 
հարցերով զբաղվող 
աշխատողներ 

1    

Աշխատակազմում 
տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցությ
ան համակարգերի 
կառավարման 
հարցերով զբաղվող 
աշխատողներ 

1    

ՏԻ-անը բնակիչների 
մասնակցության 
կարգեր 

3    

Համայնքի 
պաշտոնական 
համացանցային կայքի 
առկայություն 

առկա է    

Ելքային 
(քանակական) 

ՏԻՄ-երի կողմից 
մատուցված 
համայնքային 
(հանրային, ոչ 
վարչական բնույթի) 
ծառայությունների 
թիվը 

3    

Անշարժ գույքի հարկի 
բազայում առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում, % 

4    

Հարկային 
պարտականություննե
րը չկատարողների 
նկատմամբ համայնքի 
կողմից դատարան 
ներկայացված 
հայցադիմումների 
թիվը  

0    

Հողի հարկի բազայում 
առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում, %-ով 

4    

Գույքահարկի 
բազայում առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում, %-ով 

4    

Համայնքի բյուջեի 
սեփական 
եկամուտների գծով 
առկա ապառքների 
նվազեցում, %-ով 

6    

Համայնքապետարան չի կիրառվում    
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ում բնակիչների 
սպասարկման «մեկ 
պատուհան» 
սկզբունքի 
կիրառումը  
համայնքապետարան 
դիմող այցելուների 
թիվը 

605    

Ելքային (որակական) 

ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարան
ի աշխատակազմի 

գործունեության 

վերաբերյալ 
բնակիչների 

իրազեկվածության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

լավ 
 

   

ՏԻՄ-երի, 
համայնքապետարան
ի աշխատակազմի 
աշխատանքից, 
մատուցված 
ծառայությունների 
մատչելիությունից և 
որակից  բնակիչների 
բավարարվածության 
աստիճանը 
(հարցումների հիման 
վրա) 

ավելի շատ 
լավ, քան 
վատ 

 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատանքային 
օրերի թիվը տարվա 
ընթացքում, օր 

248 

   

Աշխատակազմում 
ստացված մեկ 
դիմումին 
պատասխանելու 
միջին ժամանակը, օր 

5 

   

Համայնքի ղեկավարի, 
ավագանու կողմից 
կազմակերպվող 
բնակիչների 
ընդունելությունների 
հաճախականությունը 

համայնքի 
ղեկավար` 
շաբաթը 1 
անգամ, 

ավագանի` 
ամիսը մեկ 
անգամ 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Աշխատակազմը 
բնականոն գործել է, 
բարելավվել է 
բնակչությանը 
մատուցված  

ավելի շատ 
լավ, քան 
վատ 
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հանրային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը և 
որակը 

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

 
   

 
Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում  և ընդհանուր 

բնույթի հանրային ծառայություն 

 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային Աշխատակազմի 
վարչական, 
ֆինանսական, 
տեղեկատվական, 
հեռահաղորդակցությ
ան և այլ 
համակարգեր 

առկա է 

   

Աշխատակազմի 
կառուցվածք և 
կանոնադրություն 

առկա է 
   

Աշխատակազմի 
տեխնիկական 
սպասարկման 
անձնակազմի 
աշխատակիցներ 

5 

   

Ելքային 
(քանակական) 

ՏԻՄ-երի 
գործունեության 
վերաբերյալ 
բնակիչների կողմից 
ստացված դիմում-
բողոքների թվի 
նվազում, %-ով 

6 

   

Մասնագիտական 
վերապատրաստում 
անցած համայնքային 
ծառայողների թիվը 

7 

   

Աշխատակազմում 
կիրառվող 
տեղեկատվական 
համակարգերի թիվը 

1 

   

Աշխատակազմում 
օգտագործվող 
համակարգիչների 
թիվը 

6 

   

Աշխատակազմում 
ՀԿՏՀ-ի առկայությունը 

առկա է    
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 ՀԿՏՀ-ում 
 օգտագործվող 
ծրագրերի թիվը 

1 
   

Աշխատակազմում 
կիրառվող 
հեռահաղորդակցությ
ան համակարգերի 
թիվը 

1 

   

Ելքային (որակական) 

Աշխատակազմի 
բարելավված 
աշխատակարգեր և 
կառավարման  
համակարգեր  

առկա է 
 

   

ՏԻՄ-երի, 
աշխատակազմի 
աշխատակիցների 
կարծիքը 
բարելավված 
կառավարման 
համակարգերի 
վերաբերյալ 

լավ 
 

   

Տարվա ընթացքում 
բարելավված 
աշխատակարգերի 
թիվը 

3 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

 Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Աշխատակազմի 
կառավարման 
համակարգերը 
բարելավվել են, աճել 
են աշխատակիցների 
գիտելիքները և 
հմտությունները, %-
ով 

10 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

 
   

 
 
 
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 1. Շահումյան համայնքի փողոցների լուսավորության պահպանման և արտաքին 
լուսավորության համակարգերի ընդլայնման աշխատանքներ 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ծրագրի 
իրականացման 
հարցերով զբաղվող 
աշխատակազմի 

 
1 
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աշխատակիցներ 

Ելքային 
(քանակական) 

 

Փողոցներում 
տեղադրված 
լուսատուների և 
հենասյուների 
քանակը 

60 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից 

ավելի շատ 
լավ, քան 
վատ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, ամիս 

12 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բարձրացնել 
Ախթալա համայնքի 
փողոցներով 
երթևեկության 
անվտանգության 
մակարդակը, 
փողոցները դարձնել 
լուսավոր, գեղեցիկ ու 
հարմարավետ 
համայնքի 
բնակիչների, 
հյուրերի, 
տրանսպորտային 
միջոցների և 
զբոսաշրջիկների 
համար 

 

   

Գիշերային 
լուսավորված 
փողոցների թվի 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ, % 

20 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

    

 
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

 Ծրագիր 2. Համայնքի ջրամատակարարման համակարգի պահպանում  

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

 

Ծրագրի 
իրականացման 
հարցերով զբաղվող 
աշխատակիցներ 

1    

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
կարծիքը խմելու ջրի 
ջրամատակարարմա
ն  մատչելիությունից 

ավելի շատ 
լավ, քան 
վատ 
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Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

ջրամատակարարմա
ն ծառայության 
որակից բնակիչների 
բավարարվածության 
աստիճանը 

միջին՝ոչլավ
, ոչվատ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

    

 
 
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
Ծրագիր 1.  Ախթալա  համայնքի փողոցների բարեկարգում և արոտավայրեր տանող դաշտամիջյան 

ճանապարհների ընթացիկ նորոգում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ծրագրի 
իրականացման 
հարցերով զբաղվող 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ 

 
3 

   

Ելքային 
(քանակական) 

 

Վերանորոգված 
ճանապարհի 
երկարությունը, կմ  

5 
   

Վերանորոգված 
ներհամայնքային 
ճանապարհներ, կմ 

1.5 
   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 
վերանորոգված 
հանդամիջյան 

ճանապարհների 

անցանելիության 

վիճակից 

բավականին
լավ      

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 

4 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է 
համայնքի 
բնակչությանը 
անցանելի 
ճանապարհներով 
երթևեկելու 
ծառայության 
մատուցումը և 
արոտավայրերի 
հասանելիությունը,(
%) 

90 
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Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

- 
   

 
Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ծրագիր 1. Համայնքում տարրական ընդհանուր և միջնակարգ կրթության ծառայության մատուցում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքի դպրոցի 
շրջանավարտների և 
առաջին դասարան 
հաճախող 
երեխաների թիվը  

50 

   

Ելքային (որակական) 

Ծնողների կարծիքը 
մատուցված 
ծառայության 
վերաբերյալ 

բավականին
լավ 

 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

 
    

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Կազմակերպել 
միջոցառուններ 
սեպտեմբերի 1-ի 
կապակցությամբ 
 

ավելի շատ 
լավ, քան 
վատ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

 
   

 
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր 1. Ախթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ 
ծառայությունների մատուցում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատողներ  

12    

Գործող խմբակների 
թիվը 

6    

Գործող 
գրադարանների թիվը 

3    

Տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցությ
ան համակարգեր 

առկա է    

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատանքային 

248 
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օրերի թիվը տարվա 
ընթացքում, օր 

Վերջնական 
արդյունքի 

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

ավելի շատ 
լավ, քան 
վատ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

 
   

 
 
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
Բնակավայրերը՝ Ախթալա, Շամլուղ,նեող,Այրում,ճոճկան 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Սոցիալական 
աջակցության 
հարցերով զբաղվող 
աշխատակիցներ 

1 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստացած 
սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը  

 

   

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստանալու 
դիմումների քանակը 
ներկայացրածների 
թիվը 

 

   

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստացած 
հաշմանդամների 
թիվը 

 

   

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստացած 
ուսանողների թիվը 

 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակչության 
կարծիքը 
սոցիալական 
աջակցության 
ծառայության 
մատուցման 

լավ ՝բայց, ոչ 
վատ     
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հասցեականության 
մասին 

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բարելավվել է 
սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 
և ծառայության 
մատչելիությունը 
(հարցումների հիման 
վրա) 

բավականին
լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

 
   

 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 1. Ախթալա  համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայությունների 
մատուցում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Ելքային 
(քանակական) 

Աղբահանություն և 
սանիտարական 
մաքրում 
իրականացնող 
աշխատակիցների 
թիվ 

2 

   

Աղբատար 
մեքենաների թիվը 

1    

Աղբահանությունն 
իրականացվում է 
շրջիկ եղանակով 

 
   

Աղբահանության 
համար գանձվող 
վճարի չափը,դրամ 

100 
 

   

Համայնքում 
իրականացված 
աղբահանության 
ծավալը՝ տարեկան 
կտրվածքով, տոննա 

65 
 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
կարծիքը 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայության 

ավելի շատ 
լավ քան 
վատ  
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վերաբերյալ 
Աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայության 
համապատասխանու
թյունը օրենսդրական 
պահանջներին, 
սահմանված 
նորմատիվներին, 
կարգերին և 
չափորոշիչներին 

մասնակի 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 
ծառայության 
մատուցման 
հաճախականություն
ը՝ (ամսվա 
կտրվածքով) 

 
 
 
 
 
 

8 անգամ 

   

Սանիտարական 
մաքրման 
ծառայության 
մատուցման 
հաճախականությունը՝ 
(ամսվա կտրվածքով) 

ըստ 
գրաֆիկ-

ժամանակա
ցույցի 

 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է 
համայնքի 
բնակչությանը 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայությունների 
մատուցումը 
համայնքի բոլոր 
բնակավայրերում, % 

100% 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

2240.0 
   

 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 2. Աղբարկղների և աղբատար մեքենայի ձեռքբերում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Ելքային 
(քանակական) 

Համայնքի 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման  
ծառայությունների 
մատուցումը որակով 
կազմակերպելու 
նպատակով 
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աղբարկղների և 
աղբատար մեքենայի 
ձեռք բերում 
ձեռք բերվելիք 
աղբատար 
մեքենաների թիվը 

1    

Ձեռք բերվելիք 
աղբամանների թիվը 

30 
   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Կազմակերպվել է 
համայնքի 
բնակչությանը 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման  
ծառայությունների 
մատուցումը, 
ապահովվել է 
շրջակա միջավայրի 
մաքրությունը, տարի 

 
 
 
 
 
 
1 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է 
համայնքի 
բնակչությանը 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայությունների 
մատուցումը 
համայնքի, % 

100% 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

3000.0 
   

 
 
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 3. Կեղտաջրերի հեռացում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Ելքային 
(քանակական) 

Գարնանը 
ձնհալներից և 
անձրևներից 
առաջացած 
կեղտաջրերի 
հեռացում և  
սելավատարերի 
մաքրում` ամիսը 

մարտ-
մայիս 

 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Մաքրվել է Ախթալա 
համայնքի 
սելավատարերը 
հարակից տարածքի 
սելավատարերը, մ  

 
 
 
 
 
 

500.0 
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Մաքրվել է գետի հունը 180    

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է 
համայնքի 
ճանապարհների 
անցանելիությունը, 
բնակչության 
ապահով 
տեղաշարժը և 
հավանակա 
ջրհեղեղների 
կանխում, % 

80% 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 
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