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Հ Ա Յ Տ 
2017թ. 

                                  Ծրագրի անվանումը` 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի մանկապատանեկան  

մարզադպրոցի  հատակների  հիմնանորոգում» 

 
                     ԲԱԺԻՆ           - 09  

                     ԽՈՒՄԲ            - 1  

                     ԴԱՍ                 - 1  

 

 

 

 

Հայտ ներկայացնողը` 

Ստեփանավանի քաղաքապետարան 

 

ք. Ստեփանավան 

06  հունիսի  2016թ. 



                              
                            
 

Èàèàô      Ø²ð¼ 
êîºö²Ü²ì²ÜÆ  ø²Ô²ø²äºîԱՐԱՆ 

 
 
 

ԾՐԱԳԻՐ 
 
 

ՀՀ      Èàèàô      Ø²ð¼Ի 
êîºö²Ü²ì²Ü  ø²Ô²øԻ  ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ 
ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ  ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ  

 
 
 

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ       09  ԲԱԺԻՆ 

                                                                                                                       1  ԽՈՒՄԲ 

                                                                                                                        1  ԴԱՍ 



ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿԸ 

 

Համայնքի մանկապատանեկան  մարզադպրոցի հատակների  

հիմնանորոգում:   Համայնքային ենթակայության  մանկապատանեկան  մարզադպրոցը  

նորակառույց  քարե  պատերով  երկհարկանի  շենք  է,  որը  շահագործվում  է  2010թ.- 

ից:  Շենքի  շահագործման  մի  քանի  տարիների  ընթացքում,  փայտաշեն  հատակները  

վնասվել  են,  հիվանդացել  փայտի  սնկային  հիվանդությամբ  և  հետագա  

շահագործման  համար  դարձել ոչ պիտանի:  Կա  խիստ  անհրաժեշտություն  նաև  

սանիտարա-հիգիենիկ  նորմատիվների  պահպանման  առումով  հիմնանորոգել  

մարզադպրոցի  հատակները  այն փոխարինելով  վինիլային  հատակներով : 

 

ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Ծրագրի հիմնական խնդիրներն են`  

1. Հիմնանորոգել    մարզադպրոցի  հատակները 

2. Պահպանել համայնքի ոչ բնակելի ֆոնդը  

3. Բարելավել մատուցող ծառայությունների որակը  

4. Տարածաշրջանում ունենալ բարեկարգ և հարմարավետ   մարզադպրոց 

                                      

                                          ԾՐԱԳՐԻ  ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Ծրագրի արդյունքում` 

• Կհիմնանորոգվի  մարզադպրոցի  հատակները   

•       Ավելի բարձր հիմքերի վրա կդրվի մարզադպրոց    հաճախող երեխաների և  

պատանիների  ֆիզիկական  դաստիարակության  մակարդակը 

•      Կկասեցվի շենքի ֆիզիկական քայքայման գործընթացը 

•      Կավելանա   մարզադպրոց   հաճախող  երեխաների  թվաքանակը  

• Համայնքում  կանցկացվեն  բազմաբնույթ  սպորտային  խաղեր  և  մրցաշարեր 

 



ԾՐԱԳՐԻ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 

Ծրագրից ակնկալվող արդյունքներին հասնելու համար անհրաժեշտ է 

իրականցնել հետևյալ միջոցառումները 

1. Մարզադպրոցի  հատակների  վերանորոգում  

2. Մարզադպրոցի   սպասարկման աշխատանքների կազմակերպում  

3. Ծրագրի իրականացման շրջանակներում համայնքի բնակչության իրազեկում և 

ներգրավում 

 

ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՋՈՂ ԻՐԱԿԱՆՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Ծրագրի գնահատման չափանիշ կարող է հանդիսանալ` 

1. Մարզադպրոցի  հատակների  հիմնանորոգումը 

2. Նախահաշվով իրականացված աշխատանքների կատարման բարձր որակը 

3. Ծրագրի իրականացման շարունակական լինելը  

4. Ծրագրի իրականացման արդյունքում ծառայությունների մատուցման որակի 

բարձրացումը  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ծրագրի նպատակն է ՀՀ պետական բյուջեից սուբվենցիայի տեսքով հատկացվող 

գումարներով Ստեփանավան քաղաքում իրականացնել մարզադպրոցի  հատակների  

հիմնանորոգման  աշխատանքներ: 

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 16 մլն 13 հազ. դրամ, որը համայնքի 

բյուջեի միջոցների հաշվին կատարել հնարավոր չէ, քանի որ համայնքի եկամուտները 

դոտացիայի և սեփական եկամուտների արդյունքում կազմում է ընդամնեը  

262 .537.757 հազ. դրամ: 

Համայնքի կենսաապահովման համար պարտադիր ծախսեր են` ընդհանուր բնույթի 

համայնքային ծառայությունների ծախսերը, պահպանության ծախսերը, տնտեսական 

հարաբերությունների վրա ծախսվող գումարները, շրջակա միջավայրի 

պահպանության, բնակարանային կոմունալ տնտեսության, կրթության և 

սոցիալական պահպանության ծախսերը պահուստային ֆոնդի, հանգստի և 

մշակույթի, առողջապահության  պահպաման ծախսերը: Հաշվի առնելով վերը 

նշվածը հիմնավորվում է, որ համայնքի բյուջեի միջոցներով նշված ծրագիրը 

հնարավոր չէ իրականացնել: 

Սակայն համայնքը պատրաստակամ է իր սուղ հնարավորությունների սահմաններում 

կատարել սեփական ներդրումներ մարզադպրոցի  պահպանման  շինարարական  

բնույթի  վերանորոգման  աշխատանքների  իրականացման գործում: 
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Հ Ա Յ Տ 
2017թ. 

                                  Ծրագրի անվանումը` 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Սոս Սարգսյան -

Միլիոնի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ» 

 
                     ԲԱԺԻՆ           -04 տնտեսական հարաբերություններ 

                     ԽՈՒՄԲ            -5 Տրանսպորտ 

                     ԴԱՍ                 -1 Ճանապարհային տրանսպորտ 

 

 

 

 

Հայտ ներկայացնողը` 

Ստեփանավանի քաղաքապետարան 

 

ք. Ստեփանավան 

06  հունիսի  2016թ. 



                              
                            
 

Èàèàô      Ø²ð¼ 
êîºö²Ü²ì²ÜÆ  ø²Ô²ø²äºîԱՐԱՆ 

 
 
 

ԾՐԱԳԻՐ 
 
 

ՀՀ      Èàèàô      Ø²ð¼Ի 
êîºö²Ü²ì²Ü  ø²Ô²øԻ ՍՈՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - ՄԻԼԻՈՆԻ 

ՓՈՂՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
 
 
 

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ       04 ԲԱԺԻՆ 

                                                                                                                       5 ԽՈՒՄԲ 

                                                                                                                        1 ԴԱՍ 



ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿԸ 

 

Ստեփանավան քաղաքի 2013թ-2016թթ. « Սոցիալ- տնտեսական զարգացման» 

քառամյա ծրագրով ամրագրված է քաղաքը դարձնել առողջարանային, տուրիզմի 

զարգացման հեռանկարային ծրագիր հետապնդող վայր: Այդ նպատակին են ուղղված 

քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող հիմնական աշխատանքները: 

Միլիոնի փողոցի հիմնանորոգումը այդ ծրագրի իրականացման մի օղակն է, որը 

նպատակ ունի քաղաքի կենտրոնը կապելու անտառամերձ հանգստյան տների և 

հանգստյան գոտիների հետ: Փողոցը նաև Ստեփանավանի համար ունի պատմական 

նշանակություն քանի որ դեռևս հին Ջալալօղլիում կոչվել է Միլիոնի և մինչև օրս էլ 

եզրափակված է Ջալալօղլու կոլորիտ ունեցող առանձնատներով:  

Փողոցը ունի հիմնանորոգման խիստ անհրաժեշտություն, մայթերը նեղ են, 

հետիոտնի համար անհարմար, որի պատճառով ստիպված են լինում քայլել երթևեկելի 

մասերով: Ծրագրի իրականացման արդյունքում   քաղաքը կունենա բարեկարգ 

ներհամայնքային ճանապարհ, որը ավելի անվտանգ և դյուրին կլինի թե քաղաքի 

բնակչության, թե քաղաք հաճախող բազմաթիվ հովեկների և հանգստացողների համար: 

 

 

ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

 

Ծրագրի հիմնական խնդիրներն են`  

1. Հիմնանորոգման արդյունքում լայնացնել մայթերը սիզամարգերի հաշվին 

2. Կատարել ծառատունկ երկրաշարժից հետո հատված ծառերի տեղում և 

փոխարեն  

3. Ապահովել հետիոտնի և տրանսպորտի անվտանգ տեղաշարժը  

4. ՈՒնենալ բարեկարգ ներհամայնքային փողոց 



                                     ԾՐԱԳՐԻ  ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

Հիմնանորոգել Ստեփանավան քաղաքի Միլիոնի փողոցը, որը հանդիսանալով 

քաղաքի կենտրոնական ներհամայնքային ճանապարհ գտնվում է անբարեկարգ, 

անմխիթար վիճակում: Ծրագրի իրականացման արդյունքում փողոցը կասֆալտապատվի, 

կլայնացվեն մայթերը, կկատարվի ծառատունկ, կհիմնանորոգվի գիշերային 

լուսավորության փողոցային ցանցը: Փողոցի շահագործումը, սպասարկումը և մաքրումը  

կդառնա  ավելի դյուրին, ապահովելով փողոցի երկարաժամկետ ծառայությունը: 

Հիմնանորոգան աշխատանքների արդյունքում կստեղծվեն նոր ժամանակավոր 

աշխատատեղեր, որի շնորհիվ կբարելավվի աշխատանք փնտրող անձանց սոցիալական 

վիճակը: 

 

 

 

 

 

ԾՐԱԳՐԻ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Ծրագրից ակնկալվող արդյունքներին հասնելու համար անհրաժեշտ է 

իրականցնել հետևյալ միջոցառումները 

1. Իրականացնել փողոցի հիմնանորոգման համար նախապատրաստական 

աշխատանքներ` նախագծի և նախահաշվի տեսքով 

2. Իրականացնել գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի  քանդում  

3. Կատարել մայթերի բազալտե եզրաքարերի  շար և ասֆալտապատել մայթերը 

4. Կատարել ծառատունկ` ապահովելով վերջիններիս խնամքը  

5. Իրականցնել երթևեկելի մասի ասֆալտապատում 

 



 

ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՋՈՂ ԻՐԱԿԱՆՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Ծրագրի գնահատման չափանիշ կարող է հանդիասանալ` 

1. Ներհամայնքային ճանապարհի բարեկարգումը 

2. Համայնքային տրանստորտի և բնակչության անձնական օգտագործման 

մեքենաների անվտանգ երթևեկության ապահովումը, տրանսորտային 

ծառայության որակյալ մատուցումը 

3. Հետիոտնի անվտանգ տեղաշարժը մայթերում  

4. Ժամանակավոր աշխատատեղերի ստեղծումը  

Ծրագրի իրականացման ամբողջ գործընթացը հասարակոթյան համար կլինի 

լուսաբանված` լրատվամիջոցներով և հասարակական լսումներով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ծրագրի նպատակն է ՀՀ պետական բյուջեից սուբվենցիայի տեսքով հատկացվող 

գումարներով Ստեփանավան քաղաքի տարածքում իրականացնել ներհամայնքային 

Միլիոնի փողոցի հիմնանորոգում; 

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 341 մլն 119 հազ. դրամ, որը համայնքի 

բյուջեի միջոցների հաշվին կատարել հնարավոր չէ, քանի որ համայնքի եկամուտները 

դոտացիայի և սեփական եկամուտների արդյունքում կազմում է ընդամնեը  

262 .537.757 հազ. դրամ: 

Համայնքի կենսաապահովման համար պարտադիր ծախսեր են` ընդհանուր բնույթի 

համայնքային ծառայությունների ծախսերը, պահպանության ծախսերը, տնտեսական 

հարաբերությունների վրա ծախսվող գումարները, շրջակա միջավայրի 

պահպանության, բնակարանային կոմունալ տնտեսության, կրթության և 

սոցիալական պահպանության ծախսերը պահուստային ֆոնդի, հանգստի և 

մշակույթի, առողջապահության  պահպաման ծախսերը: Հաշվի առնելով վերը 

նշվածը հիմնավորվում է, որ համայնքի բյուջեի միջոցներով նշված ծրագիրը 

հնարավոր չէ իրականացնել: 

Սակայն համայնքը պատրաստակամ է իր սուղ հնարավորությունների սահմաններում 

ունենալ սեփական ներդրումներ փողոցի հիմնանորոգման և ծրագրի իրականացման 

գործում: 
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Հ Ա Յ Տ 
2017թ. 

                                  Ծրագրի անվանումը` 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի թիվ 1  ՆՈՒՀ-ի 

վերանորոգում» 

 
                     ԲԱԺԻՆ           -09  

                     ԽՈՒՄԲ            -1  

                     ԴԱՍ                 -1  

 

 

 

 

Հայտ ներկայացնողը` 

Ստեփանավանի քաղաքապետարան 

 

ք. Ստեփանավան 

06  հունիսի  2016թ. 

 



                              
                            
 

Èàèàô      Ø²ð¼ 
êîºö²Ü²ì²ÜÆ  ø²Ô²ø²äºîԱՐԱՆ 

 
 
 

ԾՐԱԳԻՐ 
 
 

ՀՀ      Èàèàô      Ø²ð¼Ի 
êîºö²Ü²ì²Ü  ø²Ô²øԻ ԹԻՎ 1 ՆՈՒՀ-Ի 

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
 
 
 

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ       09 ԲԱԺԻՆ 

                                                                                                                       1 ԽՈՒՄԲ 

                                                                                                                        1 ԴԱՍ 



ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿԸ 

 

Համայնքի թիվ 1 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում- Համայնքն ունի 4 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, որոնք լուրջ շենքային խնդիրներ 

ունեն:  Թիվ 1  մանկապարտեզի  երկհարկանի  շենքը  շահագործման  է  հանձնվել  

1987թ-ի վերջին,  որը  չի  շահագործվել  մինչ  երկրաշարժ  և  երկրաշարժից  հետո: 

Հետերկրաշարժյան  տարիներին մանկապարտեզը  գործել  է շենքի  բակում  

տեղադրված  ժամանակավոր  փայտաշեն  տնակներում: 

2002թ – ին <Փրկեք երեխաներին> միջազգային  կազմակերպության  կողմից  

կատարվեցին  շենքի ամրացման և վերանորոգման  աշխատանքներ,  այն սկսեց 

շահագործվել 2002թ-ի  դեկտեմբեր  ամսից:    2015թ – ին  կատարվեցին  մասնակի  

վերանորոգման  աշխատանքներ,  փոխվեցին  պատուհանները  և  դռները:  Կա  խիստ  

անհրաժեշտություն  ներքին  հարդարման  և  ինժիներական  կոմունիկացիաների  

հիմնանորոգման  և  կառավարության  կողմից  պահանջվող  նորմատիվներին  

համապատասխանեցման  աշխատանքների  համար:  Ծրագրի  իրականացման  

արդյունքում  համայնքը  կունենա  բարեկարգ,  պահանջվող  նորմատիվներին  

համապատասխան  նախադպրոցական  ուսումնական  հաստատություն  ուր  հաճախում  

են  140  մանուկներ: 

 

ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Ծրագրի հիմնական խնդիրներն են`  

1. Վերանորոգել նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքը 

2. Պահպանել համայնքի ոչ բնակելի ֆոնդը  

3. Բարելավել մատուցող ծառայությունների որակը  

4. Տարածաշրջանում ունենալ բարեկարգ և հարմարավետ նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատություն 

                                      



                                          ԾՐԱԳՐԻ  ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Ծրագրի արդյունքում` 

• Կվերանորոգվի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության 

շենքը  

•       Ավելի բարձր հիմքերի վրա կդրվի նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություն հաճախող երեխաների կրթության ու դաստիարակության 

պայմանները  

•      Կկասեցվի շենքի ֆիզիկական քայքայման գործընթացը 

•      Կավելանա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն հաճախող 

երեխաների թվաքանակը  

 

ԾՐԱԳՐԻ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 

Ծրագրից ակնկալվող արդյունքներին հասնելու համար անհրաժեշտ է 

իրականցնել հետևյալ միջոցառումները 

1. Շենքի վերանորոգում  

2. Շենքի սպասարկման աշխատանքների կազմակերպում  

3. Ծրագրի իրականացման շրջանակներում համայնքի բնակչության իրազեկում և 

ներգրավում 

 

ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՋՈՂ ԻՐԱԿԱՆՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Ծրագրի գնահատման չափանիշ կարող է հանդիսանալ` 

1. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգումը 

2. Նախահաշվով իրականացված աշխատանքների կատարման բարձր որակը  

3. Ծրագրի իրականացման շարունակական լինելը  



4. Ծրագրի իրականացման արդյունքում ծառայությունների մատուցման որակի 

բարձրացումը  

 

 

 

 

 

ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ծրագրի նպատակն է ՀՀ պետական բյուջեից սուբվենցիայի տեսքով հատկացվող 

գումարներով Ստեփանավան քաղաքում իրականացնել թիվ 1 ՆՈւՀ-ի վերանորոգում: 

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 7 մլն 977 հազ. դրամ, որը համայնքի 

բյուջեի միջոցների հաշվին կատարել հնարավոր չէ, քանի որ համայնքի եկամուտները 

դոտացիայի և սեփական եկամուտների արդյունքում կազմում է ընդամնեը   

262 .537.757 հազ. դրամ: 

Համայնքի կենսաապահովման համար պարտադիր ծախսեր են` ընդհանուր բնույթի 

համայնքային ծառայությունների ծախսերը, պահպանության ծախսերը, տնտեսական 

հարաբերությունների վրա ծախսվող գումարները, շրջակա միջավայրի 

պահպանության, բնակարանային կոմունալ տնտեսության, կրթության և 

սոցիալական պահպանության ծախսերը պահուստային ֆոնդի, հանգստի և 

մշակույթի, առողջապահության  պահպաման ծախսերը: Հաշվի առնելով վերը 

նշվածը հիմնավորվում է, որ համայնքի բյուջեի միջոցներով նշված ծրագիրը 

հնարավոր չէ իրականացնել: 

Սակայն համայնքը պատրաստակամ է իր սուղ հնարավորությունների սահմաններում 

կատարել սեփական ներդրումներ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության 

և ծրագրի իրականացման գործում: 
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