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1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք 
 

Ստեփանավան համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը` նախատեսված 2017-2021թթ. համար, 

իր մեջ ներառում է Ստեփանավան համայնքի պատմաաշխարհագրական, ժողովրդագրական, 

սոցիալ-տնտեսական բնութագիրը, տնտեսական զարգացման միջոցները,  համայնքային 

իրավասությանը ենթակա հատվածի և  համայնքում գործող այլ կազմակերպությունների ու 

կառույցների` համայնքի զարգացմանը նպաստող մեխանիզմների մշակումը, տնտեսության 

առանձին ճյուղերի, նյութատեխնիկական, բնապահպանական, արտադրական  ծառայությունների, 

միջհամայնքային և արտասահմանյան ծրագրերի, տուրիզմի և ժամանցի կազմակերպման,  

կապիտալ ներդրումների արդյունավետության բարձրացման, ֆինանսական, քաղաքաշինական, 

կադրային, առևտրի, սպասարկաման, կրթական, մարզամշակութային և այլ համալիր ծրագրերի 

զարգացման ուղիները, Ստեփանավան համայնքի տարբեր ոլորտների նկարագիրը  և  2017-2021թթ. 

ակնկալվող առաջընթացը:  

Մեր քաղաքի զարգացումը ինչպես առաջիկա 5 տարիներին,  այնպես էլ առհասարակ,  տեսնում 

եմ տուրիզմի զարգացման մեջ, ինչի համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է զարգացնել 

ենթակառուցվածքները, մասնավորապես՝ նորոգել, վերակառուցել ճանապարհները, ստեղծել 

արդիական ժամանցի վայրեր, զարգացնել և խրախուսել հյուրանոցային բիզնեսը, ինչպես նաև 

ստեղծել առավել նպաստավոր պայմաններ հովեկների համար, որի համար նախատեսում ենք 

առաջիկա 5 տարիներին առավել մեծ ուշադրություն դարձնել քաղաքաշինությանը: 

Ստեփանավանում հնարավոր է էլ ավելի զարգացնել փոքր ու միջին բիզնեսը.  մեր քաղաքում 

հաջողությամբ կարող են գործել կարի, հացամթերքի, խմորեղենի և նմանօրինակ  արտադրամասեր: 

Մեր քաղաքի հիմնական խնդիրները ներհամայնքային ճանապարհներն են. զբոսաշրջիկներին 

հետաքրքրող բազմաթիվ վայրեր տանող ճանապարհներ ունեն հիմնանորոգման կարիք: Երկրորդ 

տեղում կարելի է առանձնացնել ժամանցի վայրերի բացակայությունը և զբոսաշրջիկներին առավել 

հետաքրքրող վայրերի ոչ լիարժեք հարմարեցումը, ինչն իր հերթին բացասաբար է ազդում ինչպես 

Հայաստանի տարբեր վայրերից, այնպես էլ աշխարհի տարբեր անկյուններից զբոսաշրջիկներ 

ներգրավելու գործընթացի վրա: Իհարկե,  մենք քաջ գիտակցում ենք, որ նշված աշխատանքների 

համար երկար ժամանակ է պետք, բայց,  հաշվի առնելով Ստեփանավանի աշխարհագրական դիրքը, 

մեղմ կլիման և զարգացման մեծ հեռանկարները,  պետք է արձանագրել, որ զբոսաշրջության 

զարգացման ուղղությամբ արված ցանկացած՝  անգամ փոքր քայլ տալիս է դրական արդյունք: Եթե 
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մենք կարողանանք Ստեփանավանը մատչելի և գրավիչ դարձնել զբոսաշրջիկների համար, 

հետզհետե կլուծենք նաև մեծ թվով աշխատատեղերի խնդիր: Այս ամենի համար առաջին հերթին 

անհրաժեշտ է արդիականացնել ենթակառուցվածքները:  

Ստեփանավանի հնգամյա զարգացման ծրագրի մշակման, քննարկման և հաստատման 

գործընթացը, հիրավի, շատ ժամանակատար և ծավալուն էր, որին մասնակցություն են ունեցել բոլոր 

ցանկացողները, համայնքում գործող հիմնարկ-ձեռնարկությունները, համայնքապետարանի 

համնապատասխան աշխատակիցները, համայնքի ավագանին. համոզված եմ, որ առաջարկվող 

ծրագիրը բխում է համայնքի և յուրաքանչյուր ստեփանավանցու շահերից: Քանի որ չի բացառվում, 

որ Ստեփանավանը ներգրավվի համայնքների խոշորացման ծրագրում,  և համապատասխան 

համայնքների միջև կան էական տարբերություններ, մենք պատրաստվում ենք լուրջ 

ուսումնասիրություններ կատարել նաև այս տեսանկյունից, և ծրագրում ներկայացված ուղիները մեծ 

առումով բխում են նաև տարածաշրջանի համայնքների շահերից:  

2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն 

2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն 
 

Ստեփանավան համայնքը մտնում է ՀՀ Լոռու մարզի վարչատարածքային կազմի մեջ` գտնվելով 

մարզի գրեթե երկրաչափական կենտրոնում, Ձորագետի միջին հոսանքի աջ և ձախ ափերին: 

Ընդհանուր տարածքը  5333.6 հեկտար է, որից 1020 հա-ը կառուցապատված: Քաղաքի ընդհանուր 

պարագիծը 26.5 կմ է, հյուսիսից հարավ միջին լայնությունը  կազմում է 6.3 կմ, իսկ արևելքից 

արևմուտք երկարությունը` 4 կմ:   Մայրաքաղաք Երևանից գտնվում է  157 կմ, իսկ մարզկենտրոն  

Վանաձորից` 36 կմ հեռավորության վրա:  

Ստեփանավան համայնքի ամբողջ երկարությամբ` արևելքից-արևմուտք անցնում է  

Հայաստանը ԱՊՀ երկրների հետ կապող Երևան-Թբիլիսի միջպետական նշանակության Մ3 

ավտոմայրուղին, որը համայնքի համար ունի ռազմավարական և սոցիալ-տնտեսական 

նշանակություն: Ստեփանավանից սկսում են  3 հանրապետական նշանակության ճանապարհներ` 

Ստեփանավան-Ալավերդի,  Ստեփանավան-Պրիվոլնոյե-Ախքյորփի և Ստեփանավան-Կաթնաղբյուր: 

Ստեփանավանից հյուսիս-արևելք մոտ 15կմ հեռավորության վրա է գտնվում Ստեփանավանի 

օդանավակայանը, որտեղ իրականացվել են հիմնանորոգման աշխատանքներ և այն պատկանում է 

ԱԻ նախարարությանը: 
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Համայնքը գտնվում է հանրապետության հյուսիսային մասի սեյսմոակտիվ գոտում: 

 Ծովի մակերևույթից գտնվում է 1375 մ/ 1480 մ  միջին/ բարձրության  վրա: Համայնքի կլիման  

չափավոր խոնավ է,  ձմեռը մեղմ է. չափավոր ցուրտ, ամառը`չափավոր տաք, համեմատաբար 

խոնավ: Գերակշռում են արևոտ, չափավոր խոնավ և ամպամած, անձրևոտ եղանակների տիպերը: 

Ամռանը միջին ջերմաստիճանը կազմում է 18 °C, իսկ առավելագույնը` 35°C: Ամռան ամսական 

տեղումների միջին քանակը հասնում է 55 մմ-ի, առավելագույնը` 135 մմ-ի, օդի հարաբերական 

խոնավություն նույնիսկ ցերեկը հազիվ է իջնում 30%-ից: Բուսականության համար խոնավության 

պայմանները բարենպաստ են: Համայնքում անսառնամանիք օրերի թիվը տատանվում է 150-180օր, 

տեղումների տարեկան միջին քանակը 687 մմ է, տեղումների մեծ մասը գրանցվում է տարվա տաք 

ամիսներին: Քամու միջին արագությունը` 1.9մ/վրկ, հարաբերական միջին տարեկան խոնավությունը` 

73%:   

Բնակչության ժողովրդագրական տվյալներ (մարդ). 

 

  Մշտական Առկա 

ըն
դա

մե
նը

 

այդ թվում 

ըն
դա

մե
նը

 

այդ թվում 

իգ
ա

կա
ն 

ա
րա

կա
ն 

իգ
ա

կա
ն 

ա
րա

կա
ն 

1 բնակչության թվաքանակը, մարդ 19171 9351 9820 16205 7921 8284

2 տնային տնտեսությունների 
թվաքանակը 5355 X X  X X

3 
այդ թվում՝ ժամանակավոր 
կացարաններում /վագոն, տնակ/ 
բնակվող  

182 
X X

 
X X

4 կիսակառույց տներում բնակվող 193 X X X X

5 Փախստականներ 392 214 178
 

Համայնքի բնակչության բաշխվածությունն ըստ ազգային պատկանելիության (մարդ). 

1. հայ….................................................................................... 18816 

2. ռուս….................................................................................. 82

3. եզդի…................................................................................. 60

4. ասորի…............................................................................... 3

5. հույն…................................................................................. 170
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6. այլ…..................................................................................... 40

Համայնքիբնակչության բաշխումն ըստ տարիքային խմբերի (մարդ). 

 Արական 
      

        իգական 
 

Ընդամենը

1. մինչև 1 տարեկան ........................................................... 90 64 

 

154

2. 1-2 տարեկան ................................................................... 93 79 172

3. 3-4 տարեկան ................................................................... 92 88 180

4. 5-6 տարեկան ................................................................... 199 145 344

5. 7-10 տարեկան ................................................................. 217 186 403

6. 11-14 տարեկան ................................................................ 351 356 707

7. 15-17 տարեկան ................................................................ 324 235 559

8. 18-22 տարեկան ............................................................... 459 388 847

9. 23-45 տարեկան ............................................................... 2988 3029 6017

10.  46-62 տարեկան .............................................................. 2582 2475 5057

11. 63 և ավելի տարեկան .................................................... 1093 1179 2272

 

Համայնքի բնակչության մեջ հետևյալ  սոցիալական խմբերի ներկայացվածությունը (մարդ). 

 արական               իգական  Ընդամենը  

1.Հաշմանդամներ……………………………………...................… 2001  1995  3996

որից`  

1.1. հաշմանդամ երեխա……………………………..................…. 127      42        169

այդ թվում`  

1.1.1. 0- 5 տարեկան…………………………………....................... 24  8 

 

32

1.1.2. 6-15 տարեկան…………………………….....................……. 68  45 113

1.1.3. 16-18 տարեկան…………………………....................……… 22  11  33

2. Միակողմանի ծնողազուրկ երեխա……………..................… 245

 

134  379

3. Առանց ծնողական  խնամքի մնացած երեխա…................. 9 3  12

4. Միայնակ մոր երեխա………………………….....................… 54  25  79

5. Ամուսնալուծված անձի երեխա………………....................…. 61

 

22  83

6. Ոստիկանության հսկողության տակ գտնվող երեխա 4   4
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6.1. այդ թվում` հաշմանդամներ…………...................…..……… - -  -

7. Կենսաթոշակառու…………………………………...................... 3450

 

1935  5385

8. Միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառու……..................…. 442   

9. Տարեց կենսաթոշակառուներ (75 տարեկան և բարձր) 918  402  1320 

2.2. Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը 
 

• Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն 2017թ.-ի համար կազմում է 376966.2 հազար դրամ: 

• Ընդհանուր եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը  30.6 % է: 

• Մինչև 1988թ.-ի երկրաշարժը Ստեփանավանն ունեցել է 11 արտադրական ձեռնարկություն` 

գործվածքային, կարի արտադրական, կահույքի, թռչնաբուծական ֆաբրիկաներ, Արդկապ, 

ԲՀԷՍ, փորձացուցադրական պանրի արտադրության գործարաններ, ավտոտրանսպորտային 

ձեռնարկություն, կենցաղսպսարկման կոմբինատ, զոնալ փորձարարական կայան, տպարան: 

Նշված ձեռնարկությունները աղետից հետո` մինչև Խորհրդային միության փլուզումը, 

աշխատեցին մասմաբ:  

       Այժմ համայնքի գլխավոր արտադրական ձեռնարկությունը հանքաքարի վերամշակմամբ 

զբաղվող «Սագամար» հանքարդյունաբերական կոմբինատն է, որը պղնձի և ցինկի խտանյութ է  

վերամշակում: Տարեկան մոտ 8 հազար տոննա արտադրանք է տալիս, նախատեսված է 400 

աշխատողի համար: Այս պահին կոմբինատը դադարեցրել է գործունեությունը, սակայն 2017 թ.-ին 

նախատեսվում է շարունակել աշխատանքները: 

Համայնքի հիմնական արդյունաբերական ձեռնարկությունները. 

 
Հ/Հ Անվանացանկ Քանակը Կազմակերպությունների անվանումը 

1 Գործարաններ 0 - 

2 Ֆաբրիկաներ 1 Հանքարդյունաբերական 
«Սագամար» ՓԲԸ 

3 Սահմանափակ պատասխանատու 
ընկերություններ 

65 Լիմոնադի, քարի, փայտի մշակման, 
կահույքի,  հացամթերքների արտադրություն, 

գյուղատնտ., առևտրի և այլն  

4 ՓԲ, ԲԲ, ՊՓԲ ընկերություններ 12 
ԲՀԷՍ, Արդկապ /սարքաշինական/, պանրի-

նախկին գործարանների բազայի վրա 
գործող ընկերություններ և այլն 

5 Անհատ ձեռներեցներ 191 Առևտրի, սպասարկման կետեր, 
հասարակական սնունդ 

7 Շինարարական 
կազմակերպություններ 4 

«Վարդան» ՍՊԸ 
«ՄՍ շինարարներ», 

«Տիտոն» ՍՊԸ 
«Լիմհերթ» ՍՊԸ 
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Շինարարության բնագավառում զարգացման տենդենցը տանում է դեպի ֆիզիկական անձանց 

կողմից կառուցվող սպասարկման ոլորտի համար նախատեսված տարբեր օբյեկտների կառուցմանը: 

Այս ասպարեզում քաղաքի առաջընթացը զգալի է, նախկին վագոն-տնակներում տեղադրված 

օբյեկտները հիմանականում  փոխարինվել են քարե կառույցներով: 

  Համայնքում արտադրվող ապրանքները հիմնականում սպառվում են հանրապետության 

տարածքում: 

 Համայնքում գործող պարենային և ոչ պարենային ապրանքներ արտադրող տաս և 

ավելի աշխատողներ ունեցող կազմակերպությունների  ցանկը. 

N 
 

Կազմակերպության 
անվանումը 

Կազմակերպության 
գործունեության տեսակը 

Կազմակերպության 
հասցեն 

  1 «ԲՀԷՍ Պլազմա» ՍՊԸ Շինանյութ Բաղրամյան 124 

2 «ԲախշիՊլազմա» ՍՊԸ 
Էլեկտրական

սարքեր 
Վիրահայոց 

մայրուղի 
3 Ա/Ձ Վանիկ Չերքեզյան Հացամթերք 4-րդ մ/շ 3/15 
4 Ստեփ Անուշ ՍՊԸ Հացամթերք Կամո 62 

5 «Ալպյան»ՍՊԸ 
Կաթնամթերք կաթի 

փոշի 
Արևելյան 6 

6 «Քարախաչ»ՍՊԸ մսամթերք կաթնամթերք Շագարդա 
 
 

Առաջիկա 5 տարիների ընթացքում համայնքը նախատեսում է փոխել 60 հա գյուղատնտեսական 

հողերի նպատակային նշանակությունը, որից 30 հա դարձնել բնակավայրերի սպասարկման 

ոլորտի օբեկտների և բնակելի տների կառուցման նշանակության հողեր, իսկ 30 հա-ը հատուկ 

պահպանվող տարածքների հողերի նպատակային նշանակության` հանգստի գոտիներ 

կառուցելու նպատակով: 

   

• Համայնքի բնակչության շուրջ 15%-ը զբաղվում է գյուղատնեսությամբ` անասնապահություն, 

դաշտավարություն, այգեգործություն, մեղվաբուծություն: Ստեփանավան համայնքը ունի 

ընդամենը 3445 հա գյուղատնտեսական նշանակության հող, որից վարելահող 634 հա, խոտհարք 

1118 հա, արոտ 1510 հա այլ հողատեսք 183 հա: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից 

մշակվում է ընդամենը 185 հա վարելահող: Այդ հողերց 98 հեկտարի վրա ցանվում են 

հացահատիկային մշակաբույսեր, որոնց միջին բերքատվությունը կազմում է 25-35 ցենտներ, 
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կարտոֆիլ 35 հա – 200ցենտներ, բանջարանոցային մշակաբույսեր 39 հա – 100ցենտներ, 

հատիկաընդեղեն մշակաբուսեր 10 հա – 18 ցենտներ և կերի արմատապտուղ 3 հա – 200ցենտներ: 

Խոշոր եղջյուրավոր անասունների թիվը կազմում է 3000 գլուխ, որց կովեր 1420 գլուխ, երինջներ 

663 գլուխ, հորթեր 917 գլուխ, խոզեր 672 գլուխ, ոչխարներ 635 գլուխ, ձիեր 23 գլուխ, ճագարներ 

110 գլուխ, թռչուններ 3496 հատ, մեղվաընտանիքների թիվը 1021 հատ: Կաթի մթերատվությունը 

գինը շատ ցածր է, որը կազմում է 100-120 դրամ: Համայնքում կա 42 հա ոռոգելի 

գյուղտնտեսական նշանակության հող, որոնք փաստացի չեն ոռոգվում: Դաշտամիջյան 

ճանապարհների վիճակը անբավարար է: Համայնքում արտադրվող ապրանքները հիմնականում 

սպառվում են հանրապետության տարածքում: 

 

• Ստեփանավան համայնքը հանրապետության գողտրիկ քաղաքներից մեկն է, որը հայտնի է 

իր գեղեցիկ բնությամբ, մաքուր օդով, բնական, պատմական և մշակութային 

հուշարձաններով: Ստեփանավան համայնքի և մոտակա պատմամշակութային 

հուշարձաններն են` 

• «Լոռի» բերդ-ամրոց, գտնվում է քաղաքից 5 կմ հեռավորության վրա, Լոռի բերդ գյուղի 

մոտակայքում, Միսխանա և Ձորագետ կիրճերի հատման մասում -  պահպանված է իր 

բնական տեսքով և ներառված է ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային 

արգելոց-թանգարանների պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի 

կազմում: 

• Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, 19-րդ դար, գտնվում է քաղաքի մեջ –գտնվում է բարեկարգ 

վիճակում, 2016թ.-ին նաև կատարվել է որոշակի վերանորոգման աշխատանքներ: 

• Ստեփան Շահումյանի տուն-թանգարան, գտնվում է կենտրոնական հրապարակում- 

նախատեսվում է բարեկարգման աշխատանքներ: 

• Սահակ Սակյանի անվան թանգարան, գտնվում է կենտրոնական հրապարակում- գտնվում է 

բարեկարգ վիճակում: 

• Մայորի ձոր-քարանձավ, 20-րդ դարասկզբի հեղափոխական իրադարձությունների մասին 

վկայող խորհրդավոր մի վայր, որտեղ Ստեփան Շահումյանը 1899 թվականին իր 

համախոհների հետ անց է կացրել անլեգալ հանդիպումներ- համայնքի կողմից կատարվում 

են մաքրման և պահպանման աշխատանքներ: 
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• Դենդրոպարկ, հիմնադրել է Էդմոն Լեոնովիչը 1931 թվականին։ Գտնվում է Ստեփանավանից 

12 կմ հեռավորության վրա։ Սա Հայաստանի բնության ամենաուշագրավ հատվածներից մեկն 

է- մշտապես գտնվում է համայնքի ուշադրության կենտրոնում: 

• Հնեվանք վանական համալիր, 10-14-րդ դդ., գտնվում է Ձորագետի աջ 

ափին, Կուրթան գյուղից արևելք - գտնվում է բարեկարգ վիճակում, վերանորոգման 

աշխատանքները կատարվել են 2007-2008 թվականներին: 

• Սբ. Նշան մատուռ, կառուցված 1871 թվականին, գտնվում է քաղաքից 2 կմ հեռավորության 

վրա, Արմանիս տանող ճանապարհին - համայնքի կողմից կատարվում են մաքրման և 

պահպանման աշխատանքներ: 

• Սբ. Նիկոլայ Հրաշագործ եկեղեցի, կառուցված 1910-1914 թթ, ռուսական եկեղեցի, գտնվում 

է Ամրակից գյուղում, Ստեփանավանից 3 կմ հեռավորության վրա – գտնվում է բարեկարգ 

վիճակում: 

• Դորբանդավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, գտնվում է Սվերդլով գյուղից 3 կմ դեպի 

հյուսիս-արևելք - վերականգվել է 1980թ.-ին և այժմ գտնվում է բարեկարգ վիճակում: 

• Եռախաչ մահարձան, գտնվում է Կողես գյուղում,քանդակել է տվել Զաքարյանների տոհմից 

սերված Տուտիկ իշխանը, իր 3 որդիների հիշատակին,որոնք մոնղոլական հրոսակների դեմ 

կռվել են և սպանվել 1241 թվականին – գտնվում է բարեկարգ վիճակում: 

• Սոս Սարգսյանի արձան, գտնվում է քաղաքային զբոսայգում- գտնվում է բարեկարգ 

վիճակում: 

• Ստեփան Շահումյանի արձան, գտնվում է հրապարակի սկզբնային մասում- գտնվում է 

բարեկարգ վիճակում: 

• Տորմակավանք, 5-6-րդ դդ., գտնվում է Գյուլագարակ գյուղում- պահպանված է միայն վանքի 

ավերակները: 

• Ամենափրկիչ մատուռ, 13-րդ դար,գտնվում է Ստեփանավան-Տաշիր ավտոճանապարհին-

գտնվում է բարեկարգ վիճակում, վերականգնվել է 2011թ.-ին: 

• Միջնադարյան կամուրջ Միսխանա գետի վրա, գտնվում է Լոռի բերդ ամրոցի տարածքում- 

գտնվում է բարեկարգ վիճակում: 

• Խաչպար արձան, գտնվում է Դեսինի պուրակում- գտնվում է բարեկարգ վիճակում: 
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• Համայնքի դպրոցական, նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթական 

հաստատություններ, բուհեր.  

       Ստեփանավանում գործում է 7 հանրակրթական դպրոց, որոնցից մեկը` ավագ և մեկը` 

վարժարան, որտեղ ընդհանուր հաշվով սովորում են  1779 դպրոցական: Հանրակրթական 

դպրոցները, բացի վարժարանից, քարաշեն են: Շենքերի վիճակը ընդհանուր առմամբ 

գնահատվում է բավարար: Բացի թիվ 6 դպրոցից, որն ունի շենքային և գույքային լավագույն 

պայմաններ և համապատասխանում է ժամանակակից դպրոցի չափանիշներին, մյուս բոլոր 

դպրոցներում առկա են տարբեր խնդիներ` կապված շենքային պայմանների բարելավման 

(կոսմետիկ վերանորոգում, ջրագծերի, կոյուղագծերի փոխում, ջեռուցման համակարգի 

ձևափոխում, խոհանոցի հիմնանորոգում, դասասենայակների լուսամուտների 

հիմնավերանորոգում, մարազահրապարակների ձևավորում…)  և նոր գույքի ձեռքբերման հետ 

(աշակերտական սեղան-աթոռների փոխում, համակարգչային դասարանների և գրադարանի 

վերակառուցում` համաձայն նոր պահանջների, լաբորատորիաների կահավորում…):  Քաղաքի 

թիվ 1 դպրոցն ունի նաև մարզադահլիճի և հանդիսությունների դահլիճի կառուցման և 

կահավորման անհրաժեշտություն: Թիվ 1 վարժարանը գործում է հարմարեցված տնակային 

պայմաններում: 
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Աշակերտների թիվը, մարդ 

1 
 

Նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն 4 63 

առկա նախատեսված 

308 295 

2 Նախակրթարան 3 4 86 

3 Թիվ 1 հիմնական դպրոց 1 59 

առկա նախատեսված 

378 422 

4 Թիվ 2 հիմնական դպրոց 1 48 380 520 

5 
 

Թիվ 6 միջնակարգ դպրոց  1 66 475 
240 

Երկու 
հերթափոխ 

 Թիվ 3  հիմնական դպրոց  1 44 216 408 
 Ավագ դպրոց 1 49 235 601 

6 Արմանիսի հիմնական դպրոց 1 18 27 200 

7 Քոլեջ/ վարժարան 3 94 262 480 
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Աշակերտների թիվը, մարդ 

8 ԲՈւՀ 1 27 180 45 

9 Արվեստի դպրոց 1 35 326 

10 Մշակույթի պալատ 1 15 247 

11 Մարզադպրոց 1 16 217 

 
• Համայնքում գործում է 1 բժշկական կենտրոն, 1 պոլիկլինիկա: Առողջապահության ոլորտում 

լուրջ խնդիր կա` կապված բուժաշխատողների վերապատրաստման և համակարգը նոր, 

երիտասարդ կադրերով համալրելու հետ: Բուժսպասարկման նյութատեխնիկական բազան ևս 

նոր ժամանակակից բուժսարքավորումներով համալրման կարիք ունի: 

Ստեփանավանում գործում է նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական 

հիգիենիկ հակահամաճարակային տեսչության Լոռու մարզային կենտրոնի Ստեփանավանի 

ներմարզային կայանը, որը հետևում է քաղաքի սանիտարական վիճակին, վերահսկում 

վարակիչ, ինֆեկցիոն հիվանդությունները, փորձում կանխարգելել համաճարակների 

տարածումը քաղաքում և այլն: Հակահամաճարակային կենտրոնը գործում է քարե հին 

շենքում, որն ունի հիմնանորգման անհրաժեշտություն: Լաբորատորիաների և 

նյութատեխնիկական բազայի վիճակը բավարար է:  

 

Անվանումը 

Հաստատ
ություննե
րի թիվը 

Դրանցից
քանի՞սն են 
գործում 

Դրանցում 
զբաղվածների 
թիվը, մարդ 

Ըստ նախագծի
մահճա-
կալների թիվը 

1. <<Ստեփանավանի բժշկական 
կենտրոն>> ՓԲԸ 

1 1 91 50 

2.  Պոլիկլինիկա  1 1 94 X

3. Պետական հիգիենիկ 
համաճարակային տեսչության 
կայան 

1 1 13 X 

4. Ստոմատոլոգիական բժշկական
օգնություն իրականացնող 
հաստատություն 

7 7 35 X 

5. Դեղատուն 9 9 27 X 
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• Ընտանեկան նպաստի համակարգում գրանցված ընտանիքներ. 
 

1 Ընտանեկան նպաստ ստացող տնային տնտեսությունների քանակը 3700 

2 
Ընտանեկան նպաստի համակարգում փաստագրված տնային
տնտեսությունների թվաքանակը 

3900 

 

• Զբաղվածության և գործազրկության մակարդակները 

 

Համայնքում զբաղվածների բաշխվածությունն ըստ ոլորտների (մարդ)` 

1 Գյուղատնտեսություն, որսորդություն և անտառային տնտեսություն 47 

2. Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն - 

3. Հանքագործական արդյունաբերություն 431 

4. Մշակող արդյունաբերություն, այդ թվում գյուղատնտեսական հումք մշակող 54 

5. Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում 162 

6. Շինարարություն 23 

7. 
Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտադրատեսակների և
անձնական օգտագործման իրերի նորոգում 753 

8. Գյուղատնտեսական ծառայություններ 27 

9. Հյուրանոցներ և ռեստորաններ 44 

10. Տրանսպորտ և կապ 81 

11. Տեղական ինքնակառավարում 57 

12. Կրթություն, այդ թվում նախադպրոցական 361 

13. Առողջապահություն 247 

14. Կոմունալ, սոցիալական և անհատական ծառայությունների մատուցում 43 

15. ՀՈԱԿ 138 
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Գործազրկության մակարդակը 

  ընդհանուր արական իգական

1 
Ընդամենը գրանցված գործազուրկներ, 
որից՝ 

2043 491 1552 

2   միջնակարգ կրթությամբ 1156 298 858 

3    միջին մասնագիտական կրթությամբ 765 152 613 

4    բարձրագույն կրթությամբ 122 41 81 

 
 

2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը 
 
• Համայնքի վարչական տարածքում պետության կողմից գալիք հինգ տարիների համար 

նախատեսվում են հանրապետական և մարզային ծրագրեր և միջոցառումներ կապված 

փողոցների բարեկարգման, «Աշոտաբերդ» թաղամասի հիմնախնդրի, համայնքի 

բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի հիմնանորոգման, համայնքի մանական 

այգու հիմնանորոգման, բազմաբնակարան շենքերի բակերում պարզ տիպի 

խաղահրապարակների կառուցման հետ: 

• Միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, արտասահմանյան երկրների 

համայնքների հետ համագործակցության շրջանակներում շարունակվող ծրագրերից է համայնքի 

փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնումը` հին լուսատուների փոխումը նոր 

էներգախնայողական տեսակով, ավտոմատ կառավարման համակարգի ներդրումը: 

«Վորլդ Վիժն Հայաստան» զարգացման և բարեգործական միջազգային կազմակերպությունը 

համայնքի երիտասարդների մասնակցությամբ շարունակելու է համայնքային ծառայության 

ուսումնական ծրագիրը: 

• «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի կողմից նախատեսվում է 2017թ.-ին ավարտին հասցնել 

նոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի  կառուցման ծրագիրը: 

 

 
 
 



15 
 

 

2.4. Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական 
կանխատեսումները 

Համայնքի վարչական բյուջեի եկամուտները. 

Ð/Ñ ØàôîøÆ  
²Üì²ÜàôØÀ 

2016թ.      
պլան. 

2017Ã.  
նախատ. 

2018Ã. 
կանխ. 

2019Ã. 
Ï³ÝË. 

2020Ã.  
Ï³ÝË.  

2021Ã.  
Ï³ÝË.  

  
ÀÜ¸²ØºÜÀ    
Øàôîøºð 
(1+2+3+4+5+6) 352,158.8 376,966.2 381,118.9 384,122.9 387,080.9 389,980.9 

1 
ÐàÔÆ Ð²ðÎ 12,097.4 14,035.0 14,200.0 14,250.0 14,298.0 14,358.0 

2 ¶àôÚø²Ð²ðÎ 40,125.7 41,873.8 45,560.0 48,260.0 50,940.0 53,590.0 

3 
îàôðøºð 10,941.5 10,741.5 10,941.5 11,091.5 11,211.5 11,311.5 

4 ä²ÞîàÜ²Î²Ü 
¸ð²Ø²ÞÜàðÐÜºð  252,000.6 256,213.9 256,213.9 256,213.9 256,213.9 256,213.9 

5 
²ÚÈ ºÎ²ØàôîÜºð 27,445.9 43,718.5 43,820.0 43,924.0 44,034.0 44,124.0 

6 
ÐàÔÆ ¨ ¶àôÚøÆ 
ì²ðÒ²Î²ÈàôÂÚàô
ÜÜºð 9,547.7 10,383.5 10,383.5 10,383.5 10,383.5 10,383.5 

 ³Û¹ ÃíáõÙ` 
             

  

2016թ.    
պլան. 

2017թ. 
նախատ. 

2018թ. 
կանխ. 

2019թ. 
կանխ. 

2020թ. 
կանխ. 

2021թ. 
կանխ 

  

Վարչական բյուջեի 
սեփական 
եկամուտներ 

      
94,795.0  115389.1 119541.8 122545.8 125503.8 128403.8

  

Եկամուտների մեջ 
համայնքի սեփական 
եկամուտների 
բաժինը  % 

                
26.9                      30.6                    31.4                  31.9               32.4                 32.9   

 
 
 
 

2017թ. 
2016թ. 
նկատ. % 

2018թ. 
2017թ. 
նկատ. 
% 

2019թ. 
2018թ. 
նկատ. 
% 

2020թ. 
2019թ. 
նկատ. 
% 

2021թ. 
2020թ. 
նկատ. 
% 

Վարչական բյուջեի 
սեփական եկամուտներ    121.7    103.6 102.5 102.4 102.3 
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Համայնքի վարչական բյուջեի ծախսերը ըստ գործառնական դասակարգման 

Ð/
Ñ 

Ì²ÊêÆ ²Üì²ÜàôØÀ 2016թ.     
պլան. 

2017Ã.  
նախատ. 

2018Ã. 
կանխ. 

2019Ã.  
Ï³ÝË. 

2020Ã.  
Ï³ÝË. 

  ÀÜ¸²ØºÜÀ  Ì²Êêºð 352,158.8 376,966.2 381,118.9 384,122.9 387,080.9 

1 
ÀÜ¸Ð²Üàôð ´ÜàôÚÂÆ 
Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ 
Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºð 100,317.1 107,379.7 107,584.9 107,600.5 107,616.7 

2 Þðæ²Î² ØÆæ²ì²ÚðÆ 
ä²Þîä²ÜàôÂÚàôÜ 59,760.0 59,800.0 59,800.0 59,800.0 59,800.0 

3 

´Ü²Î²ð²Ü²ÚÆÜ 
ÞÆÜ²ð²ðàôÂÚàôÜ ºì  
ÎàØàôÜ²È  
Ì²è²ÚàôÂÚàôÜ 13,500.0 10,680.0 10,680.0 10,680.0 10,680.0 

4 Ð²Ü¶Æêî, ØÞ²ÎàôÚÂ ºì 
ÎðàÜ 34,270.2 32,358.0 35,408.0 37,643.0 39,862.0 

5 
ÎðÂàôÂÚàôÜ 141,230.0 144,900.0 145,590.0 146,192.4 146,767.2 

6 êàòÆ²È²Î²Ü 
ä²Þîä²ÜàôÂÚàôÜ 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 

7 
ÐÆØÜ²Î²Ü  ´²ÄÆÜÜºðÆÜ  
â¸²êìàÔ  ä²Ðàôêî²ÚÆÜ 
üàÜ¸ºð 81.5 18,848.5 19,056.0 19,207.0 19,355.0 

Համայնքի վարչական բյուջեի ծախսերը ըստ տնտեսագիտական դասակարգման

Ð/Ñ Ì²ÊêÆ  ²Üì²ÜàôØÀ 2016թ.      
պլան. 

2017Ã.  
նախատ. 

2018Ã. 
կանխ. 

2019Ã.  
Ï³ÝË. 

2020Ã.  
Ï³ÝË. 

2021Ã.  
Ï³ÝË. 

  ÀÜ¸²ØºÜÀ  Ì²Êêºð 352,158.8 376,966.2 381,118.9 384,122.9 387,080.9 389,980.9 

1 ²ßË³ï³ÝùÇ 
í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ 77752.7 78,083.2 78,083.2 78,083.2 78,083.2 78,083.2 

2 Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñáõÙ 104410.6 106,250.5 109,455.7 111,471.30 113,487.50 115,502.5 

3 
¸ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ  166530.0 170,400.0 171,290.0 172,227.4 173,121.2 173,961.2 

4 êáóÇ³É³Ï³Ý Ýå³ëïÝ»ñ ¨ 
Ï»Ýë³Ãáß³ÏÝ»ñ 1500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 

5 
²ÛÉ Í³Ëë»ñ 1965.5 20,732.5 20,790.0 20,841.0 20,889.0 20,934.0 

 

2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ 
 

Ստեփանավան համայնքի զարգացման հիմնական խոչընդոտող գործոններն ու 
դժվարությունները ըստ ուղղությունների. 
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Զարգացման ուղղություններ Հիմնական խոչընդոտներ ու դժվարություններ 

գործարար միջավայրի բարելավումը և 
ձեռնարկատիրության խթանում 

Ֆինանսական միջոցների բացակայություն, սպառման 
ապրանքների իրացման դժվարություններ, 
բնակչության շրջանում գործարար ոլորտի 
գիտելիքների պակաս 

համայնքի գույքի կառավարում Ֆինանսական միջոցների սղություն 
նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական 
դաստիարակության կազմակերպում 

«Աշոտաբերդ» թաղամասի նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատության նոր շենքի կառուցում  
և մարզադպրոցի հիմնանորոգում 

ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի 
կազմակերպում՝ երիտասարդության ներգրավմամբ 

Ակտիվ երիտասարդության բացակայություն և ներկա
երիտասարդների պասիվություն 

համայնքի բնակչության սոցիալական 
պաշտպանություն 

Համայնքում գործարար միջավայրի բացակայություն, 
գործազրկություն, լրացուցիչ եկամուտների ստացման 
բացակայություն 

ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի 
խրախուսում 

Նոր մարզադաշտի կառուցուման և գույքի ձեռք
բերման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ: 
 

համայնքում բնակարանային շինարարության 
խթանում 

Ծրագրային ներդրումներ և ֆինանսական միջոցների
բացակայություն 

համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, 
բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի 
աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, 
կոմունալ տնտեսության աշխատանքների 
ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային 
գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության 
ապահովում 

Ֆինանսական միջոցների սղություն 

համայնքի հասարակական տրանսպորտի 
աշխատանքի կազմակերպումը,  համայնքային 
ճանապարհային ենթակառուցվածքների 
պահպանումը և շահագործում 

Ճանապարհների անբավարար վիճակ: 
   Համայնքային ճանապարհային ենթա- 
կառուցվածքների պահպանման և շահագործման 
համար ֆինանսական միջոցների սղություն

պետության պաշտպանության իրականացման 
աջակցում 

Հնարավորինս հաղթահարվում է առանց 
խոչընդոտների 

աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ 
իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու 
քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների 
իրականացում 

Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արագ 
արձագանքման և իրազեկման պլանների 
բացակայություն, ուսումնական նյութերի և 
բնակչության հետ տարվող իրազեկման անբավարար 
աշխատանքներ

համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն Բնակչության անբարեխիղճ վերաբերմունք 

Հսկողության ոչ պատշաճ մակարդակ 

զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող 
համայնքներում՝ զբոսաշրջության զարգացման 
խթանում 

Տեղեկատվական ցուցատախտակների, քարտեզների
(օտարալեզու) բացակայություն 
Ավտոճանապարհների ոչ բարվոք կարգավիճակ 
Հյուրանոցային կուլտուրայի ցածր մակարդակ 
Ֆինանսական ներդրումների սակավություն 

համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն Ակտիվ երիտասարդության բացակայություն և ներկա
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ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների 
կազմակերպում 

երիտասարդների պասիվություն 

համայնքում ծնելիության և բազմազավակության 
խթանում 

Բնակչության սոցիալական վիճակ, աշխատատեղերի
բացակայություն, արտագաղթ և արտագնա 
աշխատանք 

համայնքում բնակչության առողջության պահպանման 
և բարելավման ծրագրերի իրականացումը, 
արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման 
պայմանների ստեղծում 

Մասնագետների և սարքավորումների պակաս, 
անվճար ծառայությունների անբավարար քանակ 

համայնքային  հասարակական կյանքին 
հաշմանդամների մասնակցության խթանում 

Հաշմանդամների տեղաշարժման ոչ բավարար 
հնարավորություն, ցածր ինտեգրվածություն 
գործարար միջավայրում 

համայնքում առկա ազգային և համամարդկային 
արժեքներին յուրաքանչյուրի ազատ հաղորդակցմանը 
նպաստել 

Տեղեկատվական բազայի և մեթոդական ցուցումների 
ոչ լիարժեքություն 

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

Արտերկրներում բնակվող մեր հայրենակիցների հետ 
մշտական կապի բացակայություն, նրանց 
համայնքային կյանքին ծանոթացնելու և մասնակից 
դարձնեու խնդիր,   ինչպես նաև 
բարեգործությունների լայն լուսաբանման 
բացակայություն 

 

2.6. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների 
(ՈւԹՀՍ) վերլուծություն 

 

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

Ուժեղ Թույլ 

• Առողջարանային քաղաքին բնորոծ 
բնակլիմայական պայմաններ 

• Հանգստյան գոտիների գոյություն ունեցող և 
կառուցվող հյուրանոցային ցանցեր 

• Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ 
տարածքներ, մաքուր օդ, անտառներ 

• Մաքուր քաղաք 
• Խմելու ջրի ներհամայնքային համակարգի 

առկայություն  
• Համայնքի գազաֆիկացվածության բարձր 

աստիճան  
• Կապի և հոռահաղորդակցության բոլոր 

տեսակների առկայություն  
• Ոլորտային ենթակառուցվածքների 

• Արտագնա աշխատուժի և արտագաղթի
բարձր մակարդակ  

• Բնակարանային ֆոնդի մաշվածություն 
• Տնակային պայմաններում ապրող 

ընտանիքների առկայություն  
• Խմելու ջրի և ջրահեռացման համակարգերի 

վերանորոգման անհրաժեշտություն  
• Հեղեղատարների և ջրահեռացման 

համակարգի վատ վիճակ  
• Անբարեկարգ փողոցների և բակերի 

առկայություն  
• Համայնքում կիսակառույցների առկայություն  
• Վթարային շենքերի առկայություն  
• Սահմանափակ թվով բնապահպանական 
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առկայություն  
• Տեխնիկական բավարար ապահովվածություն 

ունեցող առողջապահական կառույցների 
առկայություն  

• Թեթև արդյունաբերության զարգացման 
համար ռեսուրսների առկայություն  

• Շինարարության ոլորտի զարգացման համար 
ռեսուրսների առկայություն  

• Ժամանակակից առևտրի և սպասարկման 
օբյեկտների առկայություն  

• Տուրիզմի զարգացման համար նպաստավոր 
պայմաններ  

• Համայնքային իշխանության պատրաստակամ 
ներդրողների համար նպաստավոր 
պայմաններ  

• Անշարժ գույքի ցածր գներ  
• Նախադպրոցական, միջին մասնագիտական 

և բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների առկայություն  

• Մշակութային կենտրոնների առկայություն և 
հարուստ պատմամշակութային 
ժառանգություն  

• Մարզական կառույցների առկայություն  

միջոցառումներ 
• Համայնքային ենթակայության կառույցների 

վերանորոգման և գույքի թարմացման 
անհրաժեշտություն  

• Ծառայությունների մատուցման մշակույթի ոչ 
բավարար մակարդակ  

• Գործարար-ակտիվ երիտասարդներ թույլ 
կապ  

• Գործազրկության բարձր մակարդակ  
• Ներքաղաքային տրանսպորտի անկանոն 

աշխատանք  
• ժամանցի սահմանափակ հնարավորություն 

հատկապես երեկոյան ժամերին  
• Ֆինանսական այլընտարնքային միջոցների 

բացակայություն  
 

Հնարավորություններ Սպառնալիքներ 
 

• Զբոսաշրջության սպասարկաման գործող 
համակարգ 

• Հայաստանը ԱՊՀ երկրների հետ կապող 
Երևան-Թբիլիսի միջպետական 
նշանակության ավտոմայրուղու բարեկարգ 
վիճակ 

• Արտադրական հզորությունների ստեղծման  
բազա 

• Տարածքի սեյսմիկ անկայունություն  

• Տարերային աղետների վտանգ 

• Գործարար միջավայրի բացակայություն 

• Արտագաղթ.  

• Բնակչության աճի ցածր տեմպ 

 

3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում 

3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական  
 

Ստեփանավան համայնքի տեսլականը համայնքի կայուն զարգացումն է, որին համայնքը ձգտում 
է հասնել 5 տարի հետո: Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման արդյունքում 
ուրվագծվող տեսլականը հետևյալն է՝ 
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• Հիմնանորոգել և բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհներն ու  փողոցները 

• Բարելավել փողոցային լուսավորության, ջրամատակարարման, աղբահանության 

համակարգերի գործունեությունը, ապահովել համայնքը շուրջօրյա խմելու ջրով 

• Հնարավորինս ավարտել կիսակառույց շենքերի շինարարությունը 

• Ստեղծել բարենպաստ գործարար միջավայր աշխատունակ սոցիալապես անապահով խավի 

համար 

• Նպաստել համայնքի տարածքում նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը` զարկ տալով մանր և 

միջին բիզնեսի, գյուղատնտեսության զարգացմանը 

• Կազմակերպել համայնքի բնակչության մարզամշակութային կյանքը, ազատ ժամանցն ու 

հանգիստը, նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը: 

• Ակտիվորեն համագործակցել հասարակական կազմակերպություների, ակտիվ 

քաղաքացիների հետ`  նպաստելով  համայնքում մասնակցային կառավարման ձևավորմանը: 

• Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թիվը նվազեցնել 10%-ով,  
• Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճը հասցնել 11.3 %-ի, 
• Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ հասցնել 3%-ով 

աճի: 

 

3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ 
 

Համայնքի  հնգամյա զարգացման ծրագրի ռազմավարությունն է` բարեփոխումներ անցկացնելու 

ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, 

մշակութային, հանգստի և ժամանցի պայմանները, համայնքը դարձնել տարածաշրջանային 

զբոսաշրջության կենտրոն, մաքուր, բարեկարգ և գրավիչ բնակվայր: 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  1 

«Ստեփանավան  համայնքի  Չարենցի փողոցի հիմնանորոգում» 
(Ծրագրի անվանում)  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Համայնքի ճանապարհների վերակառուցում, Մ-3 միջպետական ճանապարհի 
երթևեկության բեռնաթափում 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Բարեկարգ ճանապարհներ և մայթեր  

     Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      մլն.դրամ 

   Ցուցանիշներ   

     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

      560,0 560,0 0 0 0 0 

1.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

2.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Նախագծի պատվիրում 

1.2. Ծրագրի իրականացման ընդգրկում պետ.պատվերում 

  
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 
Ծրագրի բյուջեն   

Ընթացիկ ծախսեր՝     0 

Կապիտալ ծախսեր՝560,0 մլն դրամ 

  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ընդհանուր բյուջեն՝560,0 մլն դրամ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակչություն, տարանցիք տրանսպորտային մեքենաների վարորդներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2017թ 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Նախատեսվում է կապիտալ վերանորոգել փողոցը  
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  2 

«Ստեփանավան  համայնքի Սոս Սարգսյանի փողոցի հիմնանորոգում» 
(Ծրագրի անվանում)  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Համայնքի բանուկ փողոցներից է, որը հանդիսանում է դեպի հանգստյան տներ և 
հանգստյան գոտիներ տանող հիմնական ճանապարհ  

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Բարեկարգ ճանապարհներ և մայթեր  

     Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      մլն.դրամ 

   Ցուցանիշներ   

     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

      130,0 130,0 0 0 0 0 

1.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

2.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Նախագծի պատվիրում 

1.2. Ծրագրի իրականացման ընդգրկում պետ.պատվերում 

  
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 

Ծրագրի բյուջեն   

Ընթացիկ ծախսեր՝     0 

Կապիտալ ծախսեր՝130,0 մլն դրամ 

  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ընդհանուր բյուջեն՝130,0 մլն դրամ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակչություն,  զբոսաշրջիկներ, հովեկներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2017թ 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Նախատեսվում է կապիտալ վերանորոգել փողոցը  
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  3 

«Ստեփանավան  համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի բ/շ հիմնախնդիր» 
(Ծրագրի անվանում)  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Թաղամասի բ/շ փայտաշեն են և պիտանի չեն շահագործման 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

296 ընտանիքների ապահովել բնակարանով 

     Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      մլն.դրամ 

   Ցուցանիշներ   

     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

      հաշվ,  չէ           

1.          
  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

2.          
  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               
Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Նախագծի պատվիրում 

1.2. Ծրագրի իրականացման ընդգրկում պետ.պատվերում 

  
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 
Ծրագրի բյուջեն   

Ընթացիկ ծախսեր՝     0 

Կապիտալ ծախսեր՝ 

  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ընդհանուր բյուջեն՝ պետք է   կատարվեն  նախագծա-նախահաշվային 
աշխատանքներ և պարզվի   անհրաժեշտ գումարը 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Թաղամասի 296 ընտանիք 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2017թ-2019թ 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Փայտաշեն շենքերը քանդել կառուցել նոր շենքեր 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  4 

«Ստեփանավան  համայնքի Նժդեհի փողոցի հիմնանորոգում» 
(Ծրագրի անվանում)  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Համայնքի բանուկ փողոցներից է , 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Բարեկարգ ճանապաւհներ և մայթեր  

     Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      մլն.դրամ 

   Ցուցանիշներ   

     2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 
      50,0 50,0 0 0 0 0 

1.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

2.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               
Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

  

1.1. Ծրագրի իրականացման ընդգրկում պետ.պատվերում 

  
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 

Ծրագրի բյուջեն   
Ընթացիկ ծախսեր՝     0 

Կապիտալ ծախսեր՝130,0 մլն դրամ 

  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ընդհանուր բյուջեն՝130,0 մլն  դրամ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակչություն, զբոսաշրջիկներ,հանգստացողներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2017թ 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Գ. Նժդեհի փողոցի վերակառուցումը սկցվել է 2013թ. և չի ավարվել ֆինանսավորման 
բացակայության պատճառով:   

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  5 
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«Ստեփանավան  համայնքի Իսահակյան, Մայակովսկի, Կոմիտաս   փողոցների 
բարեկարգում» 

(Ծրագրի անվանում)  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Համայնքի բանուկ փողոցներից է , 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Բարեկարգ ճանապարհներ և մայթեր  

     Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      մլն.դրամ 

   Ցուցանիշներ   

     2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 
      165,0 0,0 55,0 55,0 55,0 0 

1.          
  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               
2.          
  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               
Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Նախագծի պատվիրում 

1.2. Ծրագրի իրականացման ընդգրկում պետ.պատվերում 

  
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 

Ծրագրի բյուջեն   
Ընթացիկ ծախսեր՝     0 

Կապիտալ ծախսեր՝166,0 մլն դրամ 

  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ընդհանուր բյուջեն՝166,0 մլն դրամ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակչություն, զբոսաշրջիկներ, հովեկներ 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

2018թ -2020թ 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Փողոցները երբևե բարեկարգված  չեն եղել ր ունեն խիստ բարեկարգման կարիք 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  6 

«Ստեփանավան   համայնքային փողոցների բարեկարգում» 
(Ծրագրի անվանում)  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Համայնքի բանուկ փողոցներից է , 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Բարեկարգ ճանապաւհներ և մայթեր  

     Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      մլն.դրամ 

   Ցուցանիշներ   

     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

      940,0 0,0 220,0 270,0 200,0 250,0 

1.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

2.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Նախագծի պատվիրում 

1.2. Ծրագրի իրականացման ընդգրկում պետ.պատվերում 

  
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 
Ծրագրի բյուջեն   

Ընթացիկ ծախսեր՝     0 

Կապիտալ ծախսեր՝940,0մլն դրամ 

  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ընդհանուր բյուջեն՝940,0մլն դրամ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակչություն, զբոսաշրջիկներ,հանգստացողներ 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

2018թ-2021թ 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Փողոցները  1988թ, ավերիչ երկրաշարժից հետո չեն բարեկարգվել և գտնվում են 
անմխիթար վիճակում 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  7 

«Ստեփանավան   համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի 
հիմնանորոգում » 

(Ծրագրի անվանում)  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Համայնքի բանուկ փողոցներից է , 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Շենքերի պահպանում և սեյսմիկ ռիսկերի նվազեցում 

     Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      մլն.դրամ 

   Ցուցանիշներ   

     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

      550,0 120,0 140,0 130,0 90,0 70,0 

1.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

2.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Նախագծի պատվիրում 

1.2. Ծրագրի իրականացման ընդգրկում պետ.պատվերում 

  
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 

Ծրագրի բյուջեն   

Ընթացիկ ծախսեր՝     0 

Կապիտալ ծախսեր՝550,0մլն դրամ 

  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ընդհանուր բյուջեն՝550,0մլն դրամ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

2017թ - 2021թ 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

25-50 տարիների ընթացքում թվով 43  բազմաբնակարան շենքերի  տանիքները չեն 
վերանորոգվել և ենթակա են կապիտալ վերանորոգման 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  8 

«Ստեփանավան   համայնքի Ալուշտա տիպի բազմաբնակարանային թվով 2 շենքերի 
տանիքների  հիմնանորոգում » 

(Ծրագրի անվանում)  
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Համայնքի բանուկ փողոցներից է , 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Շենքերի պահպանում և սեյսմիկ ռիսկերի նվազեցում 

     Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      մլն.դրամ 

   Ցուցանիշներ   

     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

      26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

2.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Նախագծի պատվիրում 

1.2. Ծրագրի իրականացման ընդգրկում պետ.պատվերում 

  
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 

Ծրագրի բյուջեն   
Ընթացիկ ծախսեր՝     0 

Կապիտալ ծախսեր՝26,0 մլն դրամ 

  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ընդհանուր բյուջեն՝26,0 մլն դրամ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

2017թ  

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Տանիքները հարթ տիպի են, ենթակա չեն հետագա շահագործման և ունեն  
վերանորոգման խիստ կարիք 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  9 

«Ստեփանավան  համայնքի    մարզադպրոցի հատակների  հիմնանորոգում » 
(Ծրագրի անվանում)  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Համայնքի բանուկ փողոցներից է , 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Առողջ ապրելակերպի և սպորտի  խթանում 

     Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      մլն.դրամ 

   Ցուցանիշներ   

     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

      21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

2.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Նախագծի պատվիրում 

1.2. Ծրագրի իրականացման ընդգրկում պետ.պատվերում 

  
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 

Ծրագրի բյուջեն   

Ընթացիկ ծախսեր՝     0 

Կապիտալ ծախսեր՝  21,0 մլն դրամ 

  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ընդհանուր բյուջեն՝  21,0 մլն դրամ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  Համայնքի ազգաբնակչությունը 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

2017թ  

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն Փայտյա հին հատակների քանդում և նոր  հատակների կառուցում վինիլից 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  10 

«Ստեփանավան  համայնքի մշակույթի պալատի հատակների, լուսամուտների և դռների 
փոխարինում նորով» 
(Ծրագրի անվանում)  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Համայնքի բանուկ փողոցներից է , 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Բարեկարգ մշակույթի պալատ 

     Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      մլն.դրամ 

   Ցուցանիշներ   

     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

      42,0 22,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

1.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

2.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Նախագծի պատվիրում 

1.2. Ծրագրի իրականացման ընդգրկում պետ.պատվերում 

  
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 

Ծրագրի բյուջեն   

Ընթացիկ ծախսեր՝     0 

Կապիտալ ծախսեր՝  42,0 մլն դրամ 

  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ընդհանուր բյուջեն՝  42,0 մլն դրամ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Գործող խմբակների սաները, Ստեփանավանի և հարակից համայնքների 
բնակչությունը 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2017թ  

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Տեղադրված լուսամուտները և դռների մի մասը  դարձել են ոչ պիտանի հետագա 
շահագործման համար 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  11 

«Ստեփանավան  համայնքի   մանկական այգու  հիմնանորոգում» 
(Ծրագրի անվանում)  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Համայնքի բանուկ փողոցներից է , 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Բնակչության, զբոսաշրջիկների և հովեկների ժամանցի համար 

     Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      մլն.դրամ 

   Ցուցանիշներ   

     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

      39,9 7,8 14,2 17,9 0,0 0,0 

1.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

2.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Նախագծի պատվիրում 

1.2. Ծրագրի իրականացման ընդգրկում պետ.պատվերում, դոնոր 
կազմակերպություններ, համայնքի բյուջե 
  
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 

Ծրագրի բյուջեն   

Ընթացիկ ծախսեր՝     0 

Կապիտալ ծախսեր՝  39,9 մլն դրամ 

  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ընդհանուր բյուջեն՝  39,9 մլն դրամ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

 Ստեփանավանի և հարակից համայնքների բնակչությունը, զբոսաշրջիկներ, 
հովեկներ 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

2017թ - 2018 թ 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Երկար տարիների  շահագործման ընթացքում կառուսելները դարձել են վտանգավոր 
հետագա շահագործման համար, իսկ անցուղիների սալիկները և եզրաքարերը 

վերակառուցման կարիք ունեն 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  12 

«Ստեփանավան   համայնքի բազմաբնակարան շենքերի բակերում պարզ տիպի 
խաղահրապարակների կառուցում» 

(Ծրագրի անվանում)  
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Համայնքի բանուկ փողոցներից է , 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 

Երեխաների ժամանցի ապահովում 

     Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      մլն.դրամ 

   Ցուցանիշներ   

     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

      16,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

1.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

2.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

 

1.1Ծրագրի իրականացման ընդգրկում դոնոր կազմակերպություններ, համայնքի 
բյուջե 
  
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 

Ծրագրի բյուջեն   

Ընթացիկ ծախսեր՝     0 

Կապիտալ ծախսեր՝  16,0 մլն դրամ 

  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ընդհանուր բյուջեն՝  16,0 մլն դրամ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

2017թ - 2021 թ 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Բազմաբնակարան շենքերի բակերում խաղահրապարակներ տեղադրված  չեն եղել, 
ուստի անհրաժեշտ է  տեղադրել  խաղահրապարակներ  երեխաների ժամանցի 

համար 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  13 

«Ստեփանավան   համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում » 
(Ծրագրի անվանում)  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Համայնքի բանուկ փողոցներից է , 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ Ունենալ  բարեկարգ կենտրոնական հրապարակ 

     Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      մլն.դրամ 

   Ցուցանիշներ   

     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

      22,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

1.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

2.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Նախագծի պատվիրում 

1.2. Ծրագրի իրականացման ընդգրկում, դոնոր կազմակերպություններ, համայնքի 
բյուջե 
  
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 

Ծրագրի բյուջեն   

Ընթացիկ ծախսեր՝     0 

Կապիտալ ծախսեր՝  22,0 մլն դրամ 

  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ընդհանուր բյուջեն՝  22,0 մլն դրամ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները   Ստեփանավան համայնքի բնակչությունը 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

2017թ - 2021 թ 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Քաղաքի ծայրամասային փողոցների լուսավորում, գոյություն ունեցող լուսատուների 
փոխարինում նոր  LED  տիպի լուսատուներով 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  14 

«Ստեփանավան   համայնքի  կենտրոնական հրապարակի վերանորոգում  » 
(Ծրագրի անվանում)  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

Համայնքի բանուկ փողոցներից է , 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ Փողոցների գիշերային լուսավորում 

     Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      մլն.դրամ 

   Ցուցանիշներ   

     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

      45,0 0,0 15,0 15,0 10,0 5,0 

1.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

2.          

  Ելակետային Թիրախային արժեքներ 

Ցուցանիշներ արժեք 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

               

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Նախագծի պատվիրում 

1.2. Ծրագրի իրականացման ընդգրկում պետ.պատվերում 

  
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 

Ծրագրի բյուջեն   

Ընթացիկ ծախսեր՝     0 

Կապիտալ ծախսեր՝  45,0 մլն դրամ 

  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ընդհանուր բյուջեն՝  45,0 մլն դրամ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

  

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները   Ստեփանավանի  բնակչությունը,  զբոսաշրջիկներ,  հովեկներ 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

2017թ - 2021 թ 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Կենտրոնական հրապարակի սալիկները շահագործման  տարիների ընթացքում 
քայքայվել են,  անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնել լայնածավալ 

վերանորոգման աշխատանքներ  
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4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում 
 

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում ընդգրկված ծրագրերը ֆինանսավորվելու են՝ 

• Համայնքի սեփական եկամուտներից, 
• Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներից 
• Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներից, 
• Բարեգործություն/նվիրատվություններից 
• Այլ աղբյուրներից: 

5. ՀՀԶԾ մոնիթորինգ 
 

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մոնիթորինգը կիրականացվի հարցումների և 

փաստերի ուսումնասիրության հիման վրա, որով գնահատվում է զարգացման ծրագրերի 

անձնագրերով նախատեսված ցուցանիշների  իրական լինելը, ծրագրի իրականացման 

արդյունավետությունը, բնակչության սոցիալական վիճակի փոփոխությունը: Հսկվում է ծրագրի 

իրականացման ընթացքը: Յուրաքանչյուր ծրագիրի նակատմամբ իրականացված մոնիտորինգի 

ցուցանիշը  նշված  է մոնիթորինգի վերաբերյալ (Հավելված 1.1) ՝ ըստ տարիների և թիրախային 

արժեքների: 
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