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p.ilt h-qrn
puutr hurqrlp

prrt hrq-n
puurtr huqurp

16 l-'frlnrlnulutr Ldhtr tlurp4urplnrp

17 Urlhul4lurtr hqqunrl ulurp4urplnrp

1B $ru1n1utr Lhfhp tlwprpurplnrp

19 rlnrlrlulurtr Uprnlntl ,-l-urp4urplnrp

20 LItuLnr[urL rhuhb tlup4tuplnLp

21 Ohrutrlurtr Uurl{b1 tlupr;rlplnrp

22 9f purlnu1 urtr SurptrfrQ ,-lurp4urplnrp

23 Du hfrtrl urtr (nfr rf u fr rlb .lrlp4uplnrp

24 (n{hurtrtrfru.;urtr Upmu{ruq.r} .R NqqurFtnrt"*t9b/ffi'#droS sry rlr hurqulp rtrprud:
rs
c,
J

I li:h,l lQl lLl lOl rh .)l lno iftiit$;* f&.utfi-upu gpfrqnplutr



(ru{bflu0 ph{ 02
(( Lnnnr dunqh

9.;n rpuqrupru[ hu rlrugtrpJr ru{uqrufu nr
2018 pr[ul4ut h r,.tnhfh lY-h Ng0npn2r[utr

SnFSULr

<u3uusuLh <uLnuqbsnFG3uL LnftnF lrun2h q3nFluqunuq <uuuSLph
F3nr\abhg unghuluquL oqLnFG3nFL ususnn <unuaushL qnnsnub

FLUqhALbPh

+3nf\LUqUnU9h <UUU3frPUrl

<l< Uqqutrnrtr ULnrtr, 91nrr1 qn rilrupfr pggl aa qputl/
1 ft{ubfiurtr Updurtr 9upqurn bpbunrtr hurqup
2 Purlu2uL Unrpbtr 9tupqun bpbunrtr huqrlp
3 9npnplurtr Uruil{b1 91nr1uqupurl.l bpbunrtr hurqup
4 Ultlugutr ULhq 9nrppub bpbunrtr huqurp
5 nuppfrtrlutr Uppnrp 9nrpputr bpbunrtr huqup
6 U dfr ntr n t{u f}ru rlur p ur 9nrpputr bpbunrtr hruqurp

7 flnpn u1 urtr (ru1 l4uprlrJ 9nrppurtt bpbunrtr huqup
8 uQpmnrdlutr furulurp 9n4puL {urpunrtr huqrlp
9 Unurpbgurb nru{frp 9nrpputr bpbunrtl hurqurp

10 2n h p u p1 rutr (u u rJfr l.,1 9nrppurtr bpbunrtr huqurp
11 h2[u utrl rltr O t{u rutrtr u rlurpquplnrp hpbunrtr htuqup
12 Utr4pburulrutr $btr1u ultup4ruplnrp bpbunrtr hurqup
13 Un$1ub flurlhnu (npupdfr bpbunrtr huqtup
14 Unrpu4lurtr Upupurn 91nr1urqupurl.1 hphunrtr huqurp
15 flnpngub Upr"nurLl 91n4uqupu11 bpbunrtr hurqrlp

CL4udbtrn' tnnu hrlplnrp nrpunrtr hurqup 4purrl:

uDtuusuqu2uh eu flurdurpur 9p]rqnplrutr



r

(ru{h(uO0 3
(( Lnnnr rlupqh

c};n rluqrup ru I hru rlur;tpfr ru {urquhn r
2018 p{ru[rutuh uqnhth 17 -h N jp npn2rfrutr

Sn|.SUq
<U3UUSULh <ULnUrnbSnFf}3UL Lnftnr. LrUnQh q3nhlUqUnUq <UUUgLph

P3nFQbhS UnghuluquL 0qLnFe3nFrJ USuSnn FLuqhQLbnh

q3nFLUCUnUL'h <Ul.IU3L,PUrnbSUnULh

uctuusuquzuh eunsn flurdr.upur 9pfrqnplultr

<l< Uqqurtrnrtr Utrnrtr, q1nq qn rdurnh twql1l << qnurd/

1 uur rn frtrl rutr S frqp utr-91 n rlruqu p ru t,; (funrtr huqup
2 Pn1[tr1 utr Utrr.uh [r un-9upqu n (frunrtr huqup
3 Unupbl uL Upubtr-9 n rppr.utr Pr.unuunrtr huqtup
4 rlupug utr 9 urp frtr b-9 n rppr.utr Punu.runrL hulqurp

5 Ofblutr Unrpbtr-9nrppurtr PurnuunrL hurqulp

6 Uppuh rudl utr {urp 4ub n r2-9 n rnputl Purnuunrtr huqurp

7 U{uq1uL Utrn r2-9 n rn putr bpbunrtr huqup
Cl.rrlULIbLC' bnl.lnr hurunrn htrtrunttr hrq rup hh rlnurd



Zurtlhlt{urb phq 05

22 l-nnnt .I*Pq.It

Qlntlurqurpur\ huniur3hpfr ur{uiqurtrnt

2018 p{ur\urhfr urqpfrllt 17-tt N 30 npn2rlurit

3nh3uq

ZUSUUSULh ZULfUnbSnhr€uL q3nhluquruq zuuuSL€I'' trLuququSrbfh
.I.l-lf nSLbfh cI- guLuquruLbf r,

Uqqurtrmhp, urhnr-trp trtnu\ur{ur1p Qnulurplr:ur+E

Qnpnnturh 'IunlhB Qtnr-turqurnurl.l tnB hurqrun

2 Qnhqnnturh Unuhh Qtntturqurpurh tnla hurqurn

3 fdnnnulurh Znurltur Qtnr-turqurnllL tnta hurqurn

4 Uurnurplurh Unilhtrh Qtnr-turqurnurL tnra hurqurn

5 Ururnhhturh Qnn Qtmturqrunurh tnla nuqurn
6 Uururhhrurtr Cnr-rurhhh Qtnr-trugurnurh tnta hurqurn
7 Uurnhhrurtr Utrqhtt Qtmturgurnurh Inra hurqurn

8 Untnurnrurh Uhhur Qtnr-turqurnurh tnta hurqurn

'l-lnnnuturh Lnthqu Qlmlurqurpur! tnp hurqurn
10 .{urnnurhturh f}hrlur Qtmtrugurnurlt tnta hurqurn
t1 Qurrnrurh Utrnnruhhh ttnr.nBruh rnta hruqrun

t2 'Iulhaturh Uhnurhnr-r ttnr-nraurh tnra hurqurn

1_3 fuurhnr-rlrurh Ununl 9nr-nBurh mta hurcurn
t4 tturnruu br"nturh hnhurur 9nr-nraurh nrp hurqurn

15 'tlullhhturh Utphntn 9nr-nBurh nr-Ta hurqurn

16 'Iluruhbrurh Unrhhhh ttmnBurtr nrta hurqurn

t7 Uurnquturh Uhhu: trnr-ntaurh nlp hurqun
18 Olhtrrurh Uurhh (tmnpub nrla hurqurn

L9 Uhh+nturh ftntplrhur 9nr-nBurl: ntla hurqurn

20 hunurhtturh hthl: .lurnnurptnr-n nt-ta hurqurn

2I 'tlurnullturtr Lurnhhh .{urn4urplmn nlp hurqurn

22 Uurnguturh Uhurhhur .{rup4urplnr-p hhn hrnqurn

23 Urlhurrurli Urluhh Znpurn&h nrp hurqurn

24 Upnurhurr.it urh flntphh Znpurn&h nrla hurqurn

25 Uhnqnturb Qhnpq Znpurn&h hhn hruqurn
26 t-lmnurnturh Uhnur Udnurbhq ultuun nluqrun
27 Udhrnrurh l-hnl: Qrunqurn dhq hurqurn hnhp hurntnr-p

28 Furturturh Utntn Qurnqurn r.lhq hulquln hnhp hurntnr-n

29 Furnuhnturh UhBurtht Qurnqurn rlhq hurqrun hnhp hurntntn
30 9urthhturh Utrhur Qrunqurn rlhq hurqun hnhp hurntntn
31 9urrhhrurtr Unilhh Qurpqurn rlhq huqurn hnhp hurnrnr-n

32 Znrluhrhrurh Uurnhunl Qurngurn dhq hurqurn hnhp hurntnr-n

33 Unr.luhutuih l.nr-uhtrh Qurnqurn rlhq hulqurn hnhp hurntnr-n

34 Unrl uhut urh €urhrupurnur Qurpqurn rjhq hurqurn hnhp hurntnrn

35 Umnurnturtr Chnurlt Qurnqun rlhq hurqurn hnhp hurntntn



36 Unlnurnturh Lnr-uhhh Qurnqurn r.lhq hurqurn hnhp hurntnr-n

37 €ruturtturh Qnn Qurpqrun tnra hurqurn

38 Utnnnhnr.l 'IunlhB 'Ilnr-zhhhn rlhq hurqurn

39 Fht nnr-unrlur brlqhhtru 'tlnr-rhhtrn dhq huquln

40 'Iunlnturh htiurhntht 'TInr-rlrhhn rlhq hurqurn

4T d.rilurnhurturh Utrh 'tlntrhhhn rlhq hurqurn

42 Uurqrduulurh Unuirhlt 'Ilnr-zhhhn rlhq hurqurn

43 2hnLurunrl UnBntn 'tlnttbhhn hhhc hulqurn

44 'tlhurnnuturh €nhuurhhh 'tlnr-rhhhn hhhq hurquln

Ctr4urtihhp bphp hurpJnLII tnruup

hurqurn 22 nnruri

U2fuururut\uq /fd. aplrqnp3urtr/,W
ffi

ils' ,rin9!



<U3UUSULh <UIJnUqUSnFE3nfU
Lnnnf uun2h

cBnFtuqunuq <uuu3LPh uququLh

Zrulurur.nurhfr Zurhpurqhurnrplu-rh Lnnnr rf*fqh
Q3 nr-lurqrupur\ hurr.iurl trp, hbnurfunu 025 6621 67,

L1. @nurn gyulagarak.lori@mta.gov.am

nfncnhlr
,,//,, urulphlb 2018 prlur\urtrfr N Tl-U

F3nFAbSU3hU $hUULUUq.nnUUL Unuclnbnhu UUULUqSbLnh
<uuuau3unFftl3nhu suLnh uuuhu

rtbLlutt{up{btn4 (u4trlumuL[ (urtrpuqbrnnLplurtr gunur{upnrplurtr 2006prluUurt h
bnlbtlpbp[ 16-h N 1708-L npn2durtr tr << Sbrlurl4utr [trptrulurnurt{urpdurtr rluruftr>> (u-
ltuurnutrJr (utrptuqbunnrpluL opbtrpfr 1B-n+ hn4{ur6fr 42-nry tabrnnr{ hudurlLpfr u{r,uqur-
t ht, npn2nul f.
1.(rudurdultrnrplnrL unurl (( qbrnurlquL plnrgbfrg bqurunuLlnrlfrtr hurunlurgnrdLbp' unrp{btr-
gfrurtrbp ur.nutrtulnr Lqurnurl1nt{ 20lBprlut.1urtrfr plnrgbunul]rtr $frtrurtruur{npdutr bpurqpurlfrtr
<< Q1 n rluqu n u q h u dulLplt qhZbn url hL 1n ruur r{np n rp1 n rtr>> h ur1 unlrtr :

(nr dtu10pfr tutluqu0 nr \n\a (fo

Q;nt1qur43ruh .{nurtl

Lrururqurntutr rrrunhtr

Zrunnr-ptnrtrturh
urnrurtr Qht

UurnhLrurtr Untihtr
rnnrr-iturh furutur

L-Imnrunrtutr thu

Lrulpurtr4lurh.{urhh
Uurnoururh Uhnru
Ohurhrurh Uurhrhurl:

zuuu3Ler' .l.bqu /uzbr qbqnrq3uL/



Unp{bLgfrulfr (u4mfr
qn Lutrq drutr Lu rlu u.r oh d n

ahu2mntru!ut oqrnuqnpddruL hrudurp

UngIrulLuLlulr

bL pu:l1 unn Lg r{u6pL b p lr
qLunq-uqdutr 6nu.rq.hn

L ru fu Luq6u-L uufu ur h u2r{ru1 frtr r.h u u rn u pqpbp p q g {n Ld btr

SLunbuLu!rulr

bL pu1.1 unnLg {ur6pl bp fr
qurnqu.rqdulL 6nuqhn

(u.1unp qr-urn2uu6 !bnqnrl LlurqrJr{u6 tr uLnnpuqp{ru6 |

LIbpbL Lu uruppuuLlnp nLLItr bplr
dbnB pbnrjLuL 6nuqhn

al ur h uL2{n 11 r-u1 1 r.h ru u un ru pmbp p 
Q g quJ6 btr

(ur1 un p hru du-rquuruufu Lutr n Ld

h unLp{btrgIuLbpir
Ln pu LIurryp dtutr L qLutnru!n{
h Lulu bp fr qLuh u,rrnrlu-rL lunqh
1,2h3-prplbLnbpfr
quhLuLgLbpfrL

(u-r1 ur p h ru dud u.r1L bg 4u6 h h Lu du q ru ur u.r u fu uL
dupqqbrn urp urtr fr h brn L hudruqu.ruu.rufu ulnLd 6
hLudurllpfr 5 uLllu qrupqurgduL 8pLuqpirtr

<w1(t1h qap4wt It uqtnpwqpttwt pttopfittwQfi t4wt46btttt nqwpQQnul f 11 qtwpwtpqfib Qwnw(wptlwtt L qwpqwglwtt ttwluwpwpnplnLtt
( qu n Lhb q' S92tt ) f pQ qtpnb w1fitt fi nu tpn tl:

PttoplttulQp ftwrIwQwpqln( lpwg(w6) hwbdQnul ( SgeL

(( qbr.nruIrufu plnrgbfrg trqurnru!u1[rtr hrurn!rugnrrltrbp' unrF{btrghuhbp utnruhulnr
L rq u rn u l{ n { 201 8 prlu lublr pln rgbm rul Jrb sfrtr rutr u *r r{n p frutu 6puqp ui[rtr

<u3s

$ii!r,irrr:rrr*irl:l:iiir.!!r4t\rii.ri

. un*qnh utr{utrnrrlp I glnLlurqrupurll hurrluttrph qhzbnuJhL lnluuqnrrnlpjnrtr $

[f uno << L_nnnl uulnq 
.,
{i
$

9nLpprutr, uhupquplnrn, <nFtupdfr, gulpqrun, rl-lnL2tifrtrn, 
$

$

, Unruqnh ptr4hrufunrp
L 1.1 rup ruqp nrpl n rL p Lr

4nul
frpul.lubrugfrutr
rutrhpudb2urnrplnrLp

fu n2nprugr{ru6 9.lnLlurqurnurq hrurlultrpp Lnurrrujgu2n2ujt'h Lr rhupqir
hruulurp nrtjh lrupl.rnpruqnLltr untrrnbuurllutr u unnLplruunutlui
tr2rutrrut,|nLpJnLti: L2r{urb huLqurrlutrpp uIuJLIuTLLrr{npr{ru6 h !ulnLtr
qJnrquLnLrnbunLplturlp, qpnuu2n2uijhtr unburupdurtr 4utnbph Lr

hrutrquunluutr qnuirtrbpI un!urlnrplurrlp: br1u6p qurhqurLblnL Lr

hurlupr{rutllL|t qunqrrrgtJblnr hturlup I ph{u uJ[ qnnbnLtrbpfi Quplrnp tr*JL Yr rlrvr tuuultll
' j runugtrurlfrtr hrutrqturlulLp b LuLr qhZbnuthtr lniuur{npnrpjnrLn:



Unuqnh [prullurtrugrlutr hftrlLurlrutr trquunurlLbpL hL' i
ruL{unrutrqnrplurtr [r u.rqruhnr{nLplutr quhqrutrnLdp, hruLgurqnp6nLplurtr 

.j

unn!nufr trr{urqbgnLr.lp, futrrulnrlnrplnrLp, ptrur[]th hruprlupur{bunnLplnrtrp, 
,,

h u rlultrp fr ur p un urp frtr un bup]r pu p bFu rln Ltlp, rn n Lp Jr 
qd fr fu pruL n Lrrp :

.fbpplrtr unupfrtrbp[L r.lbn hiuululptrfr hurrJrup gur4uth fuLryhn h

2upnLtrrul+utlurL urtnuutruqnrlnLplnLtrp: ,-lbpp]rtr unup]rtrbpir
utruutruqnrlnrplurtr nt dh +bqp 1fr purgruhru.lunr{b1 rlfrtrl opu: €h: ih trutr
ptulurlr{ru& fuurtrnLptrbp[r ph4n: (urdnqr{tub bLp, nfi qfr2bprulfrtr

lnLuuu{npnLplutr ur{blugrlurtrp qnLqurhbn qruLluublnL h
hurLgruqnpbnLplnrtrtrbpfr phrln: utr{unutrqnrplurL urqruhnr{rlul
LLIuuntunnLul[g purgfr 6puqfrptr nLtrfr trrutr hupbunfrLl tr2utrur!nLplnLtr:

Upuqpn{ trrufururnburLnq 6rufuubpp l.luqfrrnul pLnuph

u2fuurrnrutrptrbnn !uunurpr{b1nr bL ptr4hurtrnrn 4 qLI bp!upnrplurtr {pru
6tutruqruphLbpI r.lurlpbqpbpfrtr, npntrp hrurlurltrpLuJhL ubr.hurlurLnLplnLtr

bL: Sbqtu4prlblnr btr 156 hurrn bplruplur ulnrtrbp Lr 4putrg r{nr, 156 1b4

lnLlubp:

unuqnh
quunLlutrnrl
rlpudn{:

uquhn{

pb

lnlu h

l-n Llubp fr

Qtuunrup bf

!unpr{u6,

bL:

u p 4i n Ltrp n rrl h ru rlurltrplrtr u b r.h ur ! rutr n Lp1 urtr
h I dL u L1 rutr dh2ngL bp fi ru pdbpp u r{h1utr ru 1n r

Ipu{nLtrpnr{
h 28.183.000

ILUnbnh



i yu^n\!vz\.h mbr1u4pb1 Cb {;; iiq;n;;pj't tjtq ,dp,nrrr{;L
i 'J,! urp.dbpp 114-500 4rrurl, ptr4hrutrnLp 124 hrurn u.;nrtr [r lnruumnr,qnLrl'rpp' 15.343.000 4purI) lnLlubp' u.rpur!frgnLrr 12 hurun, oni2L1fitrnlnLrl
20 hurun, 91nr[uq.,pru!nLrJ 20 hu,rn, +rupqrrnnLrr 20 hurun, <nprupa[nr..t
10 htuun, gnLppurtrnrd 30 huun, {-up4ruplnrpnLd 12 huun,'50 rium
hqnpnrplutr (Llblr urrpnrigrQutr ulutr rupdbpp 120.000 +nr..r,ptr4hurlnLn 32 hrurn u1nrfu [r lnrurumnr, qnLrruppi 3.840.000 ,.]n,urrt
lnrlubp' gnLppulrnrd 2 huun, CInL2!irtrnlnLrl 1b frruunl .{urp4ruplnLpn'rd 20
htlrn: utrhpudb2rn h Lbrl [nruLULnnrnr{ uhnfuunfrtrbl 3a6 un{npruLltutr 1n11u'udpurl.lfrgnrrl 14 huim, gnLpputrnLrr 70 hrum, {urprpurplnLpnLrr 40 hur-n,(npupdirnLri 19 h,un, gupqrunnLd 121 hum, glnLFuq*rpuLlnLd 90 hruun,
onL2tifrln1nLr-l t h*run: LnLuuunnrfr urpdbpp' zs.dod qrruLI, qhnrlurpfitrrlutr
r.updbpp' 3000 rynuLI, ptr4hurLnLp qn*lu.rpp'"g.000.000 4purLI(8.996.000 4pud + 4000 4purrt):

L *r fu ru rn bu r{n Lul h ur2iu u un urLptr bp p 11 *r un u p b1 3 u du n Ld:

b-p ruqn h 2ur h u nn LL bp p h u rru4trpfr ptr *r ta frltr bpL bti' 926 B J, n,1,

unuqnh

un uqn h fr p *r ! ruL ru g rrurtr 2tr n p h fr r{ h ur rrrul trp fr pL u ! frltr bp fr h ur du p
Qumbq64h runur{b1 urLr{rnuLq nr h*rprr,prur{bun rrfrg,r{u1p: Fnlnp urltr
pLru!frlLbp[r hurrlurp, nr{pbn ptr*r!{nLrr btr r.hnr1ng1rt, rtnun rntrbpnLrr,
Qumbrl6fr futrurlnqnLplruL htrurpurlnpnLplnrtr: trpurup tiunnq btr rulllru
1{urnb1 unu:tr 4puI lnLuru{npnLplurtr [u]duin, putrh nf., r"hn,ingh q[2lprlfrtr
rnLJUI put{rupurp !lnrurur{npfr unrutr 4pufr rrurup: fuutrnLpLLnn t,nqtrqf,
futr ul n qn Lpl n Lti Ll uuL bti, p'rL fr n p u Ln fr ul{u6 1btr flrL fr qn rln Lpl n Ltr frgqur2 Ln u.l LlL r{b1n L h tu rlur p purqdru pfr g 1n L1 u bp {ur n u1 uh b1: (rutrqfr u rn
t1uqrlt,L1bnurnq h.1nLpruunLbpL nL hurLqum.1*rtr qnrnfrtrbnn htrbg riurun lbtr
Q9':
unuqhnn Lrufuurunbur{nLri h urr{urpunfrtr hruugtrbl 3 tuulunrul: uI1
ptrprugpnLrl !u2fuuunbtr 10 rrruutrruqbuntrbp: up*rqhnn ur{uipunfrg hbr.nn
ul2 un u ! utr ur2 fu uu rn u un b qbp 1fr bL p*r ryp n *r ( p ur g fr, fr hL p 

Q b, op fr tr ur tl
un n Lp f qulfr fu purtr du dF tr n n r.u2 fu u rn tu un b rlbpir u r{b1u g dutr
h ru {tutr ur ! rutr n Lpi n Ltr p) :

hpruqruLtugfub
piprgpn,i t

rup4jnrfupnul
umb4&{n4 . lu2furuurrumb4hp .

' lilf,ll]Ji;ililTt ^fjt:f -4Y6 
156 lnLuu,unnLbunh I tlrrrnr'ur{tud 346 lnLlubpfr 2Lnph[r{

ilil;;;,lir,l, . lutf'unLp 
h,tuulurltrpp llnLuru4nn{h 50%-nrl: ripurtrfrg pur;h hrJulBtrnLrl

up4lnrbptbpp guruqurgtird tf nf nfunrplnLtr hurQrutr uiq4bgnLplnLtr I nrtrbLnLrl ptruQjfr: . hnqbputrnLplurtr tr hurdrulpL[ hbrn trbp4ulLurllnLplurti r{pru:
' (ur p durp ru r{brn n Lpi urtr, u q u h n {n rpl uutr qqurg nLtlp 

"ptr 
ur t11frL u bqhp hI inruLhu rlunrubblnL, nn hLpn hurpJurpurr{bun nL 1urr1 hruutu4trpnuJ I urqpnLd,

:l*:q drnu6nrrr bt, hn duufitr: br{ ui.1u rirnultrnrplutr 2trnphfrr.{ rrrn1,,

:Yo,no,lft,,lpLurllhtn,QruLqtrnril I hurrlultipfr r1bt]ur4upnipjru qn,iBl t,
tr h u rfuultrprr1 htr futr afr pL bp fr 1n r6duL qn p6n'J ir p rutr2u h *r fuL 4h nI r L ---_ -T'.t.-,,-- l'l,wvzwtrwluutll tlt .lLquuunppbpnLil: "' 

:,

.$



<;i;rdph t 011'pyt-rt;^rbh q;;rn;,ilrilLn 7irt." 4n;;
l{,nUh btludnu"ntrbpfr tr 6tufuubp1., utr4r.utnr.-p qtLutr
l.Clr4u.rdbtrp hurdrultipfr plnrgbir bQudnLtntrbpp. 213.84
tu.y4 prfnrrl'

tlttuuurrugir Lnntlnu
202.6 94.7

194.4 98.0
54.7 93.4
8.2 52.8

1BB.t BB.4
176.7 89.0
15.0 58.1

r{

sjr

s

s

.$

$t
*
N

t;
ti
*

lnj

*
ni
R

r*

ul

iii

ti
fi

1.1 {urpluQutr plnLgbfr b!udnrLnLbp, u14 p{nrrl 198.3
1.2 ubrfrul4utr bQrurlnrLnLbp 58.6
1.3 $ntr4rulfrtr plnLgbir bllrudnrLnLbp 15.54
2._ CL4urlbtrp hudu4Lpfr plnLgbfr 6rufuubpp, np[rg, 212.8

?.11*nrrquL plnLsbfr dufuubp 1s8.5
2.2 gnL4uulfrL plnLgbfr 6ufuubp 25.8
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Srrnhup, burb\urqfrpp 06-029-0121-0023, 25 rnurpfr dunl\hurml, ilhlltrurpllur3frh
qbbn / 4purtf

2. .{hpnh2urL hntlhnh urdntprl-rlurd*nplt tr r{urp&ru\urlmplurh rftuu}rh ururl hur;rnurpurpmplmtr:

ZUUUsL€F 1b fq3uL

hm urtrnunltrt

Lurrurqurnrurh turnhtr

Llurqraurnrurb qbh

llnr-nrunrurh ']ru
Lurt nurtrnt tutr .{urht

utr Uurhrhurh



<u3uusuuh <uunu,qEsntB3nlu
nnnr uun2h

q3nltUqUnUq <UUU3LPh UqUclUrrh

ZurSuruururtrlr Zurtrpurqhtnntplurh Lnnnl ri*pqit
Qlnrlruquipur\ hunfur3hp,htnurlun 025662167,

d. Onutn gyulagarak.lori@mta.gov.am

,,t L **.n*Tiffiliurrrlr N e ru
<u3uusuLh <ulnuqbsnFG3uL LnftnF uunzh q3nFluqunuq <uuu3Lph

qUneUq UL U U<ttUL,L, bn nf\U gsLqn 1 UL CUnd qn f€ph U bA Uq UL USh n nA Lr Ul.I
ShnUqbsnr[h' hn ShnUrnbS[IUL SULr qsLqnrt ULCUnd qnF3Ph btl ']nUL <UnUqhS

CL+<ULnFP OqSUqnnbUUL SUnUbPh qUnSU+hn FUnbqUnqUUL Enf.fd3UL,
bULlULh, rlUSUULLbnh bq hFUqULUSLTUL qUnq0 <UUSUSbLflF UUUhL

<h.Ip ptr4nrtrbln{ << Sbrylt4url fiLpbulunu{utpdurL dr.uufr\r>> << opbtrpfr 1B-n+ hn4tlur6fr
1-lrtr druufr 4-p4 Llbrn[, 91nrlurquprul1 hurdurlLp[ u{urquiL[tr npn2nrrl f.
(uumurmbl (( Lnnnr rltupqfr glnrlruqurpuQ hudurlLph 4untuLlutr uurhrLutrlrbpnrd qrntrtlnrl
urtr2rupd qnuph ubr.hulurLurmfrpng l4uiil mfrpruqbmnqfr' hn mhnuqbrnrlutr rnurll qtntrr{nr1

utr2urpd qnuph Lr 4puL hupu!fig pL4hutrnrp oqunruqnpbdutr murpur8pfr qtupmr.u4frn pu-
pblurpqdurl fnrplurtr, 6ur{ufr, quldrutrbbnh U hnulrutrrugdurtr Uupqn hrurlurdurltr hru{blrlru-
6h:

(ruiltu10pfr tutluqu0 n r t,tnrld {/O) Ou0npnrplnr0

QJnr-1qur43mk {nunl

FnFnulurMpur3F

urtrQurnhl:

bUndhh
urmrfiruhfuturru

UurncururhUhnur

OhurllruhUrnhthurtr

zuuu3lfh 1b /uzbr qbqnrqSuL/



elnrluqurpru! hudultrpfr r#.l1;l
2018p. ulrtnhth 17 -h ph{jfl-t, npn2dutr

qunq

<U3UUSULh <ULnU'nbSnFra3UL Lnftnr. UUnAh q3nFLUqUnUq <ULJU3LPh
LrunaUqUL UU<UULLbIfiFLI qsLqnn ULCUnd qnF3Ph UbOUqULUShnnA qUU

ShnUrqbsnrlh' hn ShnUqbSUUL SUq qSLL[nn ULCUnd qnF3€h bL[ +nUL <UnUqhS
cL+<uLnFn oqsuqnnuuul sunubPh .nunsu+hn punbqunquuL hnFG3uL,

UULIULh,'nU3LIULLbnh b{ h0UqULUSUUL

1. Unqlr !rnqn4 (u.;unrhbrn' Uurnq) uurhdurtrrlnLrJ | (ru1tuurnutr[ (urtrpuuqbunrp.;urtr LnnnL dunq.h
glnrluqurpurll hudulLp[ (urlunrhbun' hurrlurltrp) ' {urpiullurtr uurhfuLtrbpnrd qrnL{nr1 r"utr2upd gnuph
ubrJruilluLuLnhnn2 Llurd un[purqbrnnrlfr' hn rnhnrqbunriutr rnurlq quntrr{nrl uL2upd qnuph Lr 4putr hupu!fig
p[r4huLnrp oqr"nurqnpbrlurL unurpurbpfr purpbllurpqrJutr fnLplnLLp, 6ur{up Lr qulrlurtrtrbpp (tulunrhbun'

qurpunur4[p pupb!upqnrd):

2. Oupunu+hn purnbUurpqnuJp' rlfrgngunnrdtrbpI hurrlurfp h, nfrL nrqrplur] | hrurlurjtrp[ uurtrfrrnurpur!urtr

4h6uUh Lr qbrlu.rq]rLnurlurtr rnbupfr qr.uhqutrdutrtr nL pupblur{rlurtrp, ptru!1nLplutr ptrurt4{b1nL qurllurtrLbpfr
hupdurpurlburnrp1utr purpdpugduLp, frLlqbu trulr hurrlurltrpfr 6urpunurpurqbunurluL rnbuBfr

r4urhqu.rtrrlutrp, npntrp fipurlruLug{nLf bL ruL2upd gnuph qupmu4fin nLpughq Lnpnqrlutr, pL4hutrnLp

oqunuqnp&durtr unurpubpLbpI quppbputpup dupptltutr Lr purpblqutpqrlutr dfr2ngnr{:

3. lurprnurlhn punbqupqrlub oplblpntrbptr btr' 2btrpbpl, 2frtrnLp.ynLtrtrbpp Lr u41 Llurnnugtrbn[, frtrlqbu trurLr

uL2urpd qnuphL hruprutlfrg ptr4hurLnrp oqrnurqnpbdutr hnrprrlurubpL nr unupurbBtrbpp:

4. Unqtr llurnqn unurpurb{nrd I huLlultrph 4urnturUurtr rnurpur6pnuJ qrntr{nr1

1) purqrlupLuLlupurl.r Llu.rrl uunnpurpudurlrr{ur6 2bupbpI unur2[L, Llfruurtr!nrr1u1[L tr tr!nrr1u1[tr hupLlbpnuJ
quntr{n11 n1 ptrur!bfr L2urtrurLlnrplurlr rnupurbpLbnh, uuLhurunuLlurtr pLuLlblf Lntrbpfr (ur.;unLhbrn' oplbtlmLhp)
u b rf u lq utr u m bp b p I L1 u d rn fr p u.r q b r.n n rltr b p h 4n u,,

2) unurLdfrL r.nbrlu!ur1lu6 hr.uuupurtluLlurL, ufiLnurr1fru!urL tr uJ[ nt pLuLlbf tr2utrur!nrplurtr 2btrpbpfi,
2[trnrplnrtrlbnh Lr LlurnnLlgtrbpfr (ulunLhbm'oplblpntrbp) ubr.hurlutrururbpbpfr LlurI rnfrpurqbrnnrltrbph r.lnu,

3) ulqfiLbpnLd, hutrqurnfr qnrnfrtrbpnLd, qnLpurltrbpnLd Lr. ptrqhurLnrp oqr.nuqnpbrJurtr ur11 unupurbptrbpnLd
qrntrrlnq up6urpurLtrbpfr, pupbpfr, nbur.nnputrLbpfr Lr qr{up6urtrph utL oplbluntrbpfr (urlunLhbun' oplblrntrbp)
u br.f u t1 utr ur un bp bp I 11 ur d Ln fr p u q brn n r1L bp h 4n u,

4) urlmnllurLqurnLbpft, ut{unnlluluLuunbrlbpfi, pbLqurlgullulubbbpfr Lr ququlgrulluyutrtrbpfr (ur1unrhbrn'

opl b! unL bp) u bqh u ! nrL u un bp bp fr L1 u d rn fr pu q bm n qtr bp h rln r,

5) pLugopJur 2nLLlurtrbpfr U rnntrur{ur6tuntrbplr (ulunrhbrn' oplbllr.nLbp) ub{rur!urLurrnbpbpfr tlrr.l
mIpuqbunnqLbp[ rlpm,

5. rl u p rn Lu rlh n pur n bll ur pqrJurL u2fu u ur urtrptr bptr btr'



1) urtr2urpd qnuph upuntupfrtr rluruJr qurr.n2ur6 quhquutrrJurtr (trurlr p{ugrlutr) Lr r}nurL huputlitg pL4huLntp

oqrnurqnpbdurL tnupurbpfr qurppbnurpun purpbLlupqnulp Lr rluppnrrlp, rlu.rppnLpluitr quhqutrnrrJl,

2) Ll.uLuluqurundurtr hurdup Lufuurrnbu{urb uupurbptrbpir, u]rqurdupqbpfr, pnLuubu8llbpir

QurlurluqurnnLdp tr 4purtrg urtrhpudb2rn fuLurlpL nL quhqutrnrdl,

3) 2bLpbpir Lr 2frlnrplnLtrtrbpfr hupur!frg purLlulfrL mupubptrbp[r qurppbpupurp pupbllupqntdp Lr

durppnrdp,

a) pbpLr lntrumpnLlg[urtrbpnrl (dbrnuryu funrlnrlull, guLg, 6urqbp Lr u11tr) gu.rtrQurqururnrrJ Lr 4nuLg
rfr nfu nnl, r.h nfu u p frtrnLrI,

5) uL2urpd qnUph rlnLurpfr lnruur{npnrplurtr uquhn{ntdp,

6) hudurltrpulirtr Lr2utrurllnrplurL tf nrlngtrbpnLd qintrr{nq untrr.npurlirtr L2rutruLlnrplurtr oplbllunlbpfr r.nntrurLlurtr

qup4upnrdp' Udurlrnpft h Unrpp Utrtr4putr unntrbpfrlr' lnrpurputrlnLp rnurp{u 4blunbrlpbp[ 25-[g d[L1l.t

hugnp4 rnrupr{ur hnrLr{up[ 13-p Lbpunlul:

6. ClrtrupurpnrplurL pnLlgrrlnrplnrL lquhuLgnq pupbllurpqrft,utr ur2fuurrnuLptrbpL uqurhn{nLd btr

unwpurbptrbpfr lutruluuqurunnLdp, 6runurrntrLlnLrIp, frtrlqbu Lurlr pupbllurpqrlurtr rnruppbpI r{bpttttlurtrqtrnrrJp,

Lnpnqnrdp, {rnfunuip Lr rnhnfuurp[LnLrJp:

7. alurpmu4frn punbllurpqdutr ur2fuuunutrBhbnh hurdurp (ulururnurtrfr (utrpuqbunntpluttr

llunurr{upnLpluL 2015 p{ulurtr}r duprnh 19-h n(u4uuuurtrfr (urtrpuu4brnnrplnLtrnLrl Llurnnrgurqurnrlutr

trqurunullnrl pnLlpnrlnrplnrtrtrbpfr h u11 r.huuinupmbnh mpurdurrlprlurtr Llurpql hururnurlnblnr Lr (ul.;urumuLft
(utrpuqbrnnLp.;utr !urnurr{upnLplurl ,Ih ZunB npn2nLdtrbp nrdp tlnpgpu6 6ulurlblnr rlurulrtr) N 596-L
npn2durlp hurduqurrnuuufuurtr'2frtrupurpnLplurtr pnqlur{nrplnLL th quhurtr2{nul:

8. Purlurpur2frtru!uL opbtru4pnrp1uidp Lurfuruinburlurb !upqnrl Lr dirurltr hudurdurlLbgrlu6 Lufuuq6[ Lt

2frLurpurpnrplurL pnrlpnr{nrplr.r.rh urnllurlnLpluirlp L1rnnrt btr [pu!uLug{b[ hhr.nLrlul ur2fuurrnulpLbnn.

1) 2btrp[ 6tuluunfr Lnp 6Lupunurpuqbunrulu[r unLuppbn, r]nutrg qhnfuup[LnuJ Llurd rlbpurgnLd,

2) rnutrirpfr hl.rfr, 6ui6Llnqpfr Llnrp[ h qnt3LI r.hnf nfuntti,

3) ln2lruLbpfr uquLlbqurrnnLd !uri Lbpp[tr du.rllbpLrnUpt]bnh qnUt'h r.hnrnhnfunLplnrLtrbp,

4) quun2qurdptrbpfr puqpflpu6urqbnh trl.lup{ur6pf h qnqttI r.hnr.hnfunLp1nLtrtrbp,

5) pLrulutr Burnb 2u.rp{urbpnr{ [prul4ruLurg{ur6 2btrBbp[ 6urllumLbpI trlnLpfr, $urLlr.nnrpurlI qhnfinfuntplnrL Lr

Lbpllnrd, frtrlulbu truh hnp pugr{urbptrbpfr pugnrrl lurd qnlnrplnrL nLtrbgnrltrbpfl qhu!ntd:

9. gnp6nrl ptrpugurllunqbnnLl uuuhJurtr{ur8 2]rtrurpurpnLpluL pnqlm{nrplnttr lquhutrgnrl ur2fuurnuLpLhptt

frpul.lurburgrlnul bL hu.rdurltrp[r qb!ur{u.rpfr !rud trpur fruqnpu& urtr6[r Llnrlllrg hurrlurdulLbgLtu6 6l.ru{nprlurtr

trrufuuq6frl.r U (L1url) hurunuulurqirb - ufubdurlfrtr hudurqurur,uufuutr: Lufuurqfrfu utrr[6up d2u!{ntd Lt

rnprlnLd I QlnLlurqurpurLlfr hurrlurlLpuiqbunurpurtrlr (urlunrhbrn' hurdurltrpuqbr"nurpurtr[) huduqur"nrlufuutr
u rn n p ur p ur dLuL d ur [r ( rI ur uL tl qb in fr ) L1 n r1d[ g :



10' 'rl*rrndnrplurtr tr d2url'1nr1pfr hnL2,p6ulUbp[ qbrnulurtr gnrg*rlnrd 1tr4qpt1{u6 2btrpbpfr [r Llunnqgtrbpir6u!urrnlbpfr r{bpu!urnnLgnrdp Lr r{tpurtrnpnqnr.jp lrf,rlquUugr{nrd f hnr2urpdutrtrbpfr qurhqurlrnrplurtrqbinurl'1,rtr thuqnn rJuprJtrfr hurlud'r1trnrp1'rfp: durn*r1.1'rtr rtrrqnn rlti,,prJLfr !,rnnq btr rnp{b1 lrnpnqdutrt]u,d {bpurllurnnLgrlurtr lnL6nLdtrbpfr t{bpuiphplul hutrdtrurptupu!urltrbp, npntrp tibp*nr{nrd b.l

Hffffiil|Hilf'oh 
qnqdhg mnqnn ar''.'1npirL Lurfuuqdri.r qri i'pm*rp*rqbrn'rhuunulrq6u4frrr

11'(urtlurltrpurqbrnupr'utrfr hurluqurunuufuurtr ur.nnpurpludurLrlurtr (riuutruqbr.nh, {untuIrutr rlbl*urlrupfrpuqdruptr,r[u{utn hrurftu;trpnrf), qnqdhg qrnqtr l+,r.nrp juL Lllurnrlurrlp tibp*rhu!nlnrplur1[tpurLlurtr*rgf'rtr ptrpurgpnLrl zbtrph qri 2ht;rplurtr'ril,1',rqruurnfrpngp lurJ rnfrpur14bmnqfrtr !'rpn11 btrunn{bt gnLgnrrlLbp 2blrph, 2frLnLplurtr erqrrniupl",, oplbl|,nfrL 
'r,'riiqhg 

ptr4h'.rtrnrp oqunuqnp6dulrunupu6ptrbpfr pupblurpqrlutr h lurrnup{nr1 
',rlr 

.rzturrnutpt,upl", frpurQutrurgrJurtr {bpupbp.1*r1,h fi dtr u r{n p b1n { 4p utr g *tr h p urdb2rn n rp1 n rtrp tr'trjuln 4 au, uq urnt, upp :

12. rlurpmurryhn purnbUupqduL uluhurtrgtrbpL btr,

1) fuuLnrpLbpf ' huuurpuLlr,l'1urL ltLlh: !btrg'.rr1uq*ruuptiriuL Lr uJL trrJurtrruunfrq op.ybllrntrbpfrgntguttfbrlLlbpn L qnr{urq4u.lirtr r{urhutr'ititrbnn'qi*p h uurppurr{np{ur& r. auuqnprlu6 frtrbL qr.r.rrn2u6dtrnr{' lfuurpurpbtr dfrgurr{urlpp ti lfuurtrqurpbu hurnlrn*t-t. ,r-1*ndnp[1u1ftr bpptrbllnLpl*rLp,

2) durlpbpfr purpbllupqrlutr 4bqpnul qbunp h luirnuprlbtr hbmLrl*rl quhurrrgLbpS.

I'u' uquhnr{{ur6 tht,,h inbuurtrbflr rlurppnLplnrtrp ({rn2nLg, rxqphg, r.nbpLrtrbpfrg Lr ur11rr) h uilhp*rdb2rnpttttru!n{ urlp'rd'rtrtrbpfr urnll'r1nLp1nrtrp, ,i;en,I;L ,i2lrrrrtpibnn ;;;p h lurrn.'pr{bL unur{nmlurtrdurdp 08:00-frg dfrtrllr 09:0O-tr trtpu!n1u,tr drirlp 1s:00-ft.rlfrtr1u 19:00_tr,

p' ddnurtrp u{brnp I fpullurburgqrl Lnbqurgu6 dlurL *rrJbtroplu rfi.,Bpnulp' unbqn*lLbpp 4*r4*rpblnrg 4 d'rdhbinn LlurJ rlfrtrlh unurr{nrn1r.uU Jurrfp 11:bO_L, bpb d.lnrtrp 4ur4urpb1 h trurfunpa bpbLln dudp 21:OO_frtr Lr4nutrhg hbmn,

g' dlutr unbrlnLrltrbpfr pL4hurrndurL ptrp'rgpnLd dur:pbnh *ru$u1un-pbrnnrrb 6ui6!bpp u (tru,rr,)utttfilurquunr{*rd hurn{udlbn[ uibLnp r ,,rpnrltirplurlp d*rppr{bL a1rr,, u ,,lonLlgfr QnLrnrlnLrJrrbpfrg,

4' dltrL du:Bpdutr pLpugpnLd urpqbF{nLri h d.yrutr Lr uunnLlg.ir tlnLlmbpp !nu.nurL1b1 bpptrb!bflr duunLd:f?n11[,rnpr{nrd h rltru4tr d'rdurtrrlrlqr..lnpr,at, qn,J,r,inp rnbr1,{npb1 
-hrrrp*!urtlrtr 

rnpulruqnpr.nf
Q urtrqu nL bp fr h brnL ur tlu u n rd, u frqu du pqbp n rj ! u rf 6 ur rJrrh bq.n htr,

b' 6urtrurqurphLbpfr' rthnqngtrbptr bqpurpurpbpp qbrnp h 
'rrJpnrpnLpl'rrlp 

rJrppr{ur6 frtrbL dlnL'frg r.luunnLlgfrg:

13' (nrrJulLpfr {*rp1urlurtr uuhduitrLbpnul qrntrrlnrl wuzyl! qnuph u qnurtr hup'rLlfrg p,4hulnLpoqmurqnp6rlutr rnupur6pfr 14*rpmuqhn purpbllrpqn,.rp pprqrLrg.L;i r ,u2rpa qnuph ubrfu1*,1'rrnbpu (!urd) rnfrprqbmnrl h*rtr4fruugnq $tr+qrqrl'lrd p'pr4rprtr'rlutr urtrdp:

14' 9url*r1uq'runrjuL u2fu*runulfLbnn btrpull*r r4upunu4f p rlurrnurpdutr dfrurltrh u dr',i trp r'u'l b un u p utr fr t{ n qrih g ; n 4ur6 $ fr rn n ti r fu uqoh rr ur rt ur a ur ru :



15. Utr2urpd qnqph ubr.hurlutrurmbnn llurd rnfipurqbunnrp utr2upd qnUph urpr.nupfrtr 6upmuptuqbmuLlutt
gurtrlqurgu6 qhnqhn[unLp1nrtr,ur14 pr{nuJ uprnurpfrtr qnqu.tq.r}h mbrlu4pnulp hu.rrlu&urltrbgtrnLd I huttltqLpft
r1bl1u{upft hbm:

16. Utr2upd qnuph ub{ruLlruLumbnn Urud rnfrpruqbr.nnrlp, unrltr Uunqh hurduqrurnuufur,r"rtr' hn
rn]rpur4bundurtr unull qr.ntr{nr1 urtr2upd qnuph tr 4putr hruputlfrg ptrryhutrnLp oqrnurqnp6rlutr rnurpr,trbpLbpfi

qupunur4Jrp pupblqurpqrlur[r ur2fuurrnutrpLbptr frpurLlurtrugtrnrd I frtrptrnLpnqL l4rd hn hur2{frL'

rl ur utr urq fr un u g r{ru b ! ur qd ur Ll b p q n Lpl n rLtr b p ft L bp qp u r{d urL d fr g n g n {:

17. t-tJL 4bqpnrd, bpp utr2urpd qnrlph ubr.huLlurtrurunbp Llurl r.nfrpuqbr.nnrl btr hutr4fruurLnnl dfr puLfr utrd,

uqur trpurtrgfrg lnLpurpul.rilnLpI durutruLlgnrp1nLtrp 14urpuur4frp purpbllurpqdurtr ur2fuurnrutrpLbpfiL npn2r{nrd

b ubqhu.rllutrnLplurtr !urd urfrpurqbr.nrlurtr frpurrlnLlrpnrd LpurLg rluutrurllgnrpluutr purdtrfrL hurrfuduutrnpbL:

18. ULL 4bqpnLrl, bnp hurnLlugrlub hnrlurrlurufr .trL1urnrJudp ubr.hu!urtrnrpluL lqr.I oqrnuqnp&dutr

frpu{nrLptrbpp, htrlulbu trurtr 2bLph, 2frLnrqutr !urrl +nuLg rnurpubpfr ubqhullutrnrplurL !u,tI
oqunurqnpbrlurtr Uu;,J rx1L qnL3pur;frL Ipur{nLLptrbpp tbt] btrpurp!rlb1 qbunu!urtr qputrgrlurtr, urtt{ur

qupLnur4irp purpblurpqdutr Lr durpprlurtr h btrputtu u4tr urupubpp, npp r.huurnrlg[ rn]rpur4brnr{nLrl I
urh2urpd gnUph rnfrpuqbrnnrlfr Llnrtdhg:

19. Utr2upd qnUphL hupur!frg ptr4hurtrnrp oqunurqnpbrlutr rnurpurbptrbpfr qurprnur4irp pupb!upqdutt
u2fuuuunurtrptrbnh 6urlurp npn2rlnLrl f'

1) LlpquLltrbpfr, unr,uqru{uptrbpir LlurI rlutrpuburfu unlrunnLp [ptutltulutgLnrl u11 oplbllmLbpJt, huLpurl[tt
utrLrlfr I qr{urp6urLpfr oplb!r.nlbpfr, qbtrgu]qrxlfil Lr ru1L urquuupQdutr oplb!ml.rbpir, u{LnnrntruL1Lbnh

hrudr.up' hurrnllugrluu6 !urtI qpurrlbgpui& unurpurbpfi qurpurq8frg dhLlU 5 tlbunp, !unnrlgfrg 4nLpu' dirLllr
,.hnqngh bppUbllbft tiuu[ bqpupuip[,

2) purqrlu.rpLur!urputr Llurd urnnpupuduLrlur6 2bLpbpJr runu2lrtr, LliruurtrLlnrrlulirL h trLlnLrlulltl hurpLlbpnLd

qrntr{nq n1 ptruLlblfr tr2utrtu!nrpltuL mupurbBtrbpir hurdurp' qptuLg qpuqbgpur6 rnupu6pir qurpuq8frg
dirtritr 5 rlbr.np, tlurrl dfrtriLr r'hnqngh bppUbtabf duufr bqpupun1,

3) unuLdtrurntrbpfr hnrdurp' qnurtrg qpuqbgpur6 hnrlurdurufr qurpuqbn{ ffir1ll 5 dbunp, !urI rlfrtritr

rhnqngh bpphbllbfr tlurufr hqpurBurfil,

4)u{unn!urtrqurnLhp[, ur{unnQultuLurnbqbpfr, pbLq.urgur!ulurtrtrbpfr, qurqurpuLltulutrtrbp[,
up4lnrtrurpbpullutr tr 2frtrurpupurllurtr oplbQrntrbpfr hurrlup' urdpnrp unupurdpfr qurpuqbfrg 5J5 dbunp, lqud

dirLlU rhnqngh bppUbllbfi duufr bqpurpurpp,

5) unnqgurqLuhurtlutr h Llppu!urh oplbQrntrbp]r hurdurp' uirlpnrp r.nuipur6pfr qurpuq6frg dftLlU 10 dbmp,
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1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք 

 

Երկար տարիների անձնանվեր և  

անշահախնդիր աշխատանքը լիարժեք առիթ է 

ստեղծում ասելու,  որ «ասվածը արված է»: Իմ 

կյանքի 19 տարիները նվիրել եմ համայնքային 

ծառայությանը և ոչ մի վարկյան չեմ փոշմանել 

դրա համար: Ամեն վայրկյան բնակչության 

խնդիրներով և հոգսերով ապրելը, 

յուրաքանչյուր  բնակչի խոսքը լսելի դարձնելը և 

յուրաքանչյուր կատարվելիք աշխատանքի համախմբված  կատարումը այսօր դարձել է տեսանելի 

և ստացել իր բացառիկ գնահատականը: Ստացված և գնահատված աշխատանքն է, որ 

առաջացնում է ոգևորություն, նոր մտքերի հղում և ավելիին հասնելու ձգտում: Սակայն այս ամենի 

հետ մեկտեղ ակտիվ զարգացող աշխարհի շեմին անհրաժեշտ է ամենօրյա լրջագույն 

աշխատանք, իրազեկվածություն  և իմաստություն համայնքում առկա խնդիրները հաղթահարելու 

համար: ՀՀ Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքը  մարզի համար ունի տուրիստական և 

տնտեսական կարևորագույն նշանակություն: Մեր պարտքն է կարևորել այդ հանգամանքը և լծվել 

համայնքում այդ  ոլորտների առավել զարգացման և բնակչի բարօրության ամրապնդման 

գործին: 

Գյուլագարակ համայնքի ղեկավար Մհեր Գևորգյան 

Գալիք հինգ տարում համայնքի զարգացման ծրագրային հիմնական ուղղություններն են՝ 

1) բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը.  

2) համայնքում զարգացնել գյուղատնտեսությունը և տուրիզմը. 

3) հատուկ ուշադրություն դարձնել կրթությանը և մշակույթի զարգացմանը.  

4) նոր աշխատատեղերի ստեղծում.  

5) նպատակային օգտագործել համայնքային բյուջեի միջոցները.  

6) բարձրացնել բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների և սպասարկումների 

մակարդակը.  

 

 Համայնքի պարտադիր խնդիրներն են՝ 

1) համայնքի կայուն զարգացումը. 

2) գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռնարկատիրության խթանումը. 

3) նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության 

կազմակերպումը. 

4) համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպումը. 

5) համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ 

ապրելակերպի խրախուսումը. 

6)  համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և 

շահագործումը. 

7) համայնքներում գյուղատնտեսության և տուրիզմի զարգացման խթանումը. 

8) համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և 

միջոցառումների կազմակերպումը.  
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Համայնքում առկա հիմնախնդիրները  

1) աշխատատեղերի բացակայություն , 

2) բնակչության սոցիալապես անապահով վիճակ, 

3) ոռոգման ջրի բացակայություն, 

4) առկա գյուղատնտեսական տեխնիկայի և գործիքների մաշվածություն , 

5) ներհամայնքային ճանապարհներ կառուցում , 

6) արոտավայրերի սակավություն 

7) արոտավայրերում անասունների խմելու ջրի  բացակայություն 

8) համայնքային ենթակառուցվածքների  նորոգում: 

 

Լուծման ուղիները  

1) լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավում, 

2) աշխատատեղերի ստեղծում, 

3) բարերարների և դոնոր կազմակերպությունների ներգրավում, 
4) երկարաժամկետ վարձակալությամբ /լիզինգ/ գյուղտեխնիկայի և գործիքների 

տրամադրում ցածր տոկոսադրույքով կամ պետական սուբսիդավորմամբ: 
 

Համայնքի զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել համայնքի առկա 

ռեսուրսները, տեղական առանձնահատկությունները, երկրի տնտեսական առկա իրավիճակը, 

ինչպես նաև առաջիկա զարգացումների կանխատեսումները: Զարգացման ռազմավարության և 

գերակայությունների սահմանման ժամանակ ցուցաբերվել է ինտեգրացված մոտեցում 

(տնտեսական, սոցիալական, շրջակա միջավայրի և այլ գործոններ):  

2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն 

2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն 

ՀՀ Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքը գտնվում է Ձորագետի աջ ափին՝ Բազումի 

լեռնաշղթայի երկայնքով, ծովի մակարդակից 1400մ բարձրության վրա: Գյուլագարակ համայնքը 

հարակից է Ստեփանավան  քաղաքին և գտնվում է մարզկենտրոն Վանաձորից 17 կմ հյուսիս-

արևմուտք, իսկ  մայրաքաղաքից 150 կմ հեռավորության վրա, սահմանակից է Ստեփանավան, 

Լոռի Բերդ, Բազում, Զորագյուղ համայնքներին: 

ՀՀ Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքի վարչական տարածքը կազմում է  19975 հա: 

Ձմռան տևողությունը մոտ 4 ամիս է, գարունը մեղմ է, իսկ ամառը զով: Ագրոկլիմայական 

շրջանացմամբ՝ կլիման չափավոր մեղմ է, արտահայտված խոնավությամբ: 

Համայնքը հիմնադրվել է 2017թ-ին, կազմված է Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, 

Գյուլագարակ, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից բնակավայերերից: Բնակչության հիմնական մասը 

տեղափոխվել է Արևմտյան Հայաստանից, Սպիտակի և Գուգարքի շրջանից, իրենց հետ բերելով 

շատ գեղեցիկ ավանդույթներ և սովորույթներ, որոնք արդիական են բոլոր ժամանակների 

համար:  
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ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Գյուլագարակ համայնքի բնակչությունը 2018թ. հունվարի 01-ի դրությամբ կազմում է 9268 

մարդ: 

Աղյուսակ 1: Գյուլագարակ համայնքի ժողովրդագրության վերաբերյալ  ցուցանիշներ 

01.01.2016 թվականի դրությամբ 

  

Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը 19975 հա 

է: 

2.2. Համայնքի սոցիալ տնտեսական վիճակը 

Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն՝ 206 միլ.դրամ 

Ընդհանուր եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը 31.7 (%),  

 

Ծառայությունների բնագավառում համայնքի հիմնական ձեռնարկություններն են՝  

Համայնքում առկա են մեծ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրություններ, ուսումնական 

հաստատություններ և այլ կառույցներ: Չկան գործող արդյունաբերական  ձեռնարկություններ, 

որտեղ բնակչությունը կունենա հիմնական աշխատանք, հացի խնդիրը լուծում են 

սեփականատերերի մոտ ունեցաց սակավ աշխատանքով և ֆինանսական միջոցներով: 

Համայնքում գործում են սննդի 7 և առևտրի 36 կետեր: 

Համայնքի հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքներն են կարտոֆիլը, ցորենը, 

գարին, միսը, կաթը, բանջարաբոստանային կուլտուրաները, պտուղները, մեղրը, որոնց 

իրացման  հիմնական  շուկա է ՀՀ Լոռու մարզը: 

Համայնքը աչքի է ընկնում գյուղատնտեսությամբ և անասնապահությամբ  զբաղվածների 

մեծ քանակով: Համայնքում տարեց տարի զարգանում է  տուրիզմը, քանի որ կլիման 

բարենպաստ է՝ ամռանոը զով, ձմռանը՝ ցրտաչունչ: Գյուլագարակում է գտնվում տարածաշրջանի 

համար կարևորագույն տուրիստական նշանակություն ունեցող <<Դենդրոպարկ>> 

բուսաբանական այգին:  

 

 

 

Հ/հ Ցուցանիշները Ընդամենը 

1. Առկա բնակչության թիվը, այդ թվում` 8332 

 0-4 տարեկան  490 

 5-6 տարեկան 242 

 7-  

     14 տարեկան  872 

 15-17 տարեկան 310 

 18տարեկան 99 

 16-62 տարեկան 5540 

 46-62 տարեկան  323 

 63 և բարձր տարիքի 1089 
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 Գյուլագարակ բնակավայրում պահպանվել է 6-րդ դարի Տորմակադուռ միանավ եկեղեցին՝ 

իր հետաքրքիր կերտվածքով: Ունի վերանորոգման կարիգ, քանի որ կիսով չափ քանդվել է 

հարձակումների և երկրաշարժերի պատճառով, սակայն չի կորցրել իր հմայքը: Գյուղի 

կենտրոնում է Գյուլագարակի եկեղեցին, որի ծածկը փլվել է 1988-ի երկրաշարժին: 

Գյուլագարակում է գտնվում հայտնի <<Սոճուտ դենդրոպարկը>>: 

            Կուրթան բնակավայրում է գտնվում 10-րդ դարի Հնեվանքի վանական համալիրը: 

Համալիրը կիսով չափ ավերված է: Կիսականգուն է մնացել նաև 6-7-րդ դդ Գետևանի  եկեղեցին: 

Գյուղում գործում է թանգարան: Հայտնի է գյուղի ձորն իր  բնությամբ: 

 Վարդաբլուրում կիսականգուն է 6-րդ դարի Ջգրաշենի եկեղեցին, Աշոտ երկաթի 

ամրությունը՝ լեռան գագաթին: Հայտնի են Վարդաբլուրի լճերը՝ իրենց գեղատեսիլ հմայքով: 

           Հոբարձիում կիսականգուն է 7-րդ դարի գյուղի եկեղեցին: 

            Գարգառը հայտնի է իր աշխարհագրական դիրքով և փարթամ բնությամբ: 

 Պուշկինոն հայտնի է որպես հիանալի ամառանոց, որ ամեն տարի հարյուրավոր 

հովեկների է ընդունում: 

 Ամրակիցում կանգուն է մնացել գյուղի ռուսական հնամենի եկեղեցին, որ 

հետաքրքրություն է առաջացնում հատկապես  ռուս այցելուների շրջանում: 

  

   դպրոցական, նախադպրոցական և արտադրպրոցական կրթական հաստատություններ,  

Համայնքը աչքի է ընկնում կրթական բարձր մակարդակով: Համայնքում գործում է 7 

միջնակարգ դպրոց, 5 մանկապարտեզ  և 1 արվեստի դպրոց, ուր ուսանում են 46 սաներ:  

 

Զբաղվածության մակարդակը միջինից բարձր է,  համայնքի  բնակչության ընդհանուր 

թվաքանակից զբաղվածների թիվը կազմում է բնակչության 60%-ը: 

2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը 

Առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել ծրագրեր, որոնք 

համայնքի զարգացման խնդիրները կլուծեն հիմնովին՝  

1) պաշտպանել համայնքի բնակչության իրավունքները և օրինական շահերը. 

2) բարելավել համայնքի բնակչության կոմունալ-կենցաղային պայմանները. 

3) ապահովել համայնքի շինությունների պահպանումը, շահագործումը և բարեկարգումը. 

4) նպաստել մշակույթի, մարզական և առողջապահական օջախների նորմալ 

գործունեությանը. 

5) համայնքի տարածքում ստեղծել նոր աշխատատեղեր` զարգացնելով փոքր և միջին բիզնեսը, 

գյուղատնտեսությունը. 

6) հատուկ ուշադրություն դարձնել կրթության օջախների նորմալ գործունեությանը. 

7) միջոցներ ձեռնարկել սոցիալապես անապահով խավերի սոցիալական պայմանների 

բարելավման ուղղությամբ. 

8) բարձրացնել համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքապետարանի 

ենթակայության  տակ գտնվող հիմնարկների կառավարման արդյունավետությունը: 

9) ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում տարիների ֆինասական վերլուծությունները  

և գալիք տարիների կանխատեսումները: 
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Մինչև սույն ծրագրի կազմման օրը 2018թ-ի ընթացքում համայնքը արդեն ներկայացրել է 3 

խոշոր ծրագրեր: Առաջինը  համայնքի ընդհանուր կոմունալ ծառայության  ծրագիրն է, որը  

ներկայացվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին. ծրագրի բյուջեն 166 

մլն դրամ: Երկրորդ ծարգիրը Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը 

ներկայացված  գիշերային լուսավորության ծրագիրն է, որի բյուջեն 28 մլն. դրամ է: Երորրդը 

Գարգառ գյուղի խմելու ջրի ջրագծի ծրագիրն է, որի բյուջեն 13 մլն. դրամ է: Առաջիկա 

տարիներին համայնքում 8.000 դելարի գիշերային լուսավորության ծրագիր  է նախատեսում 

իրականացնել Կարմիր խաչ հասարակական կազմակերպությունը: 2019 թ-ին ծրագրում ենք 

վերանորոգել Կուրթանի սպորտդահլիճի հատակը, Վարդաբլուրի մշակույթի տան տանիքը: 

Մինչև 2022 թ-ը նախատեսվում է վերանորոգել և մասամբ ասֆալտապատել Հոբարձու 

ճանապարհները, վերանորոգել Գյուլագարակի եկեղեցին,բարեկարգել Ամրակիցի 

ճանապարհները: 

 

2.4. Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և 

ֆինանսական կանխատեսումները 

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են 2017-2022 թվականների փաստացի բյուջեները և 

գալիք հինգ տարիների կանխատեսումները. 

Աղյուսակ 6: Համայնքի 2017-2018 թվականների փաստացի բյուջեները և 2019-

2022թվականների բյուջեների կանխատեսումները 

 Եկամտի տեսակը                  

Փաստացի 

Կանխատեսվող 

    2017թ 2018թ 2019թ 2020թ 2021թ 2022թ. 

1 Հարկային եկամուտներ և 

տուրքեր 

        

2 Հողի հարկ   32318.7 32647.4 32647.5 32647.

0 

32647.

0 

32647.0 

3 Գույքահարկ   16308.3 17276.0 17276.0 17278.

0 

17280.

0 

117280.0 

4 Տեղական տուրքեր    1568.0 1055.0 1100.0 1150.0 1150.0 1150.0 

5 Առանց տեղ.տուրքի գանձվող 

վճարներ 

  7674.1 1660.0 1660.0 1660.0 1660.0 1660.0 

6 Համայնքային սեփ. համարվող 

հողի վարձավճար  

  6514.1 1650.0 1700.0 1700.0 

 

1750.0 1750.0 

7 Պաշտոնական տրանսֆերտներ 

դոտացիա 

  139816.1 140000.0 140000.0 145000

.0 

150000.

0 

160000.

0 

8. Պետբյուջեից սուբվենցիա   - - - - - - 

9. Կապիտալ ներքին 

դրամաշնորհներ 

  - - - - - - 

10 Կապիտալ արտաքին աղբյուրներ    -     

11. Տեղական վճար   288.0 6665.3 6665.3 6670.0 6670.0 6680,0 

12. Օրենքով և իրավ.ակտերով 

սահմանված համայնք բյուջե 

մուտք.ենթակա գումար 

 - - - - - - - 

13. Տարեսկզբի ազատ մնացորդ   14537.2 20813.1 500.0 500.0 1000.0 5000. 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   218997.5 221766.8 201548.8 201550. 212157. 326167. 
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2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ 

Համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը խոչընդոտող գործոնները բազմաթիվ են, որոնք 

փոխկապակցված են: Ստորև ներկայացնում ենք դրանցից կարևորագույններնը. 

1) ֆինանսական միջոցների սակավությունը. 

2) ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման դժվարությունը. 

3) մշակութային կյանքի պասիվությունը,  

4) արդի գյուղտեխնիկայի անհասանելիությունը. 

5) աղբամանների բացակայությունը. 

6) ձեռնարկությունների ոչ բավարար քանակ. 

7) երիտասարդների միգրացիան. 

8) պետության կողմից աջակցության պակասը, աղքատությունը. 

9) գյուղարտադրանքի իրացման հետ կապված դժվարությունները, ցածր գները. 

10) իրացման խնդրի հետ կապված փոքր քանակությամբ արտադրողականությունը 

11) սակավ և ժամանակակից պահանջների չբավարարող աշխատուժ. 

12) ցածր ծնելիության մակարդակ: 

 

2.6. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և 

սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն 

Համայնքի ուժեղ կողմեր 

 Համայնքում խմելու ջրի առկայությունը  

 Համայնքի  գազաֆիկացումը  

 Բարձրագույն և միջնակարգ կրթությամբ մասնագետների առկայությունը  

 Համայնքում հեռախոսակապի, ինտերնետ կապի և հեռուստատեսության 

առկայությունը  

 Համայնքում հասարակական ոչ առևտրային կազմակերպության առկայությունը 

Ծախսի տեսակը Փաստացի Կանխատեսվող 

   2017թ 2018թ 2019թ 2020թ 2021թ 2022թ 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 

պետական կառավարում, ֆինանսական 

և հարկաբյուջետային 

հարաբերություններ, 

  
116692.

0 

103100.

780 
103100 103100.0 

 

103200.0 

 

103200.0 

Տնտեսական հարաբերություններ   8356.8 14900.0 14900.0 14900.0 14900.0 14900.0 

Շրջակա  միջավայրի պաշտպանություն   3153.4 6030.0 7000.0 7000.0 7000.0 7000.0 

Բնակարանային շինարարություն եվ 

կոմունալ ծառայություն 
  14868.7 11500.0 11500.0 11500.0 11500.0 11500.0 

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն   8049.8 19062.0 19062.0 19062.0 19062.0 19062.0 

Կրթություն   28908.7 40320.0 50320 50320 50320 50320 

Սոցիալական պաշտպանություն   12510.0 6180.0 7000.0 7000.0 7000 7000 

Այլ ծախսեր  - 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

 
  

192839.

4 
201392.7 213182.0 213182.0 213382.0 213382.0 
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 Մեղվաբուծության առկայություն 

 Համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցի առկայությունը 

 Հակակարկտային կայանների առկայություն 

 Զբոսաշրջային կենտրոնների առկայությունը 

 Գյուղի աշխարհագրական դիրքը 

Համայնքի թույլ կողմեր 

 

 Ֆինսական միջոցների սղությունը, 

 Բարերարների և դոնոր կազմակերպությունների բացակայություն, 

 Ներհամայնքային ճանապարհների վատ վիճակ, 

 Գյուղմթերքների արտահանման դժվարություն, 

 Սպառման շուկաների դժվար հասանելիություն, 

 Ներհամայնքային փողոցներում և ճանապարհներում ջրահեռացման համակարգերի 

բացակայություն , 

 Գյուղտեխնիկայի ոչ բավարար քանակ: 

Հնարավորություններ 

 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար առկա հողային բավականին մեծ 

ռեսուրսների առկայությունը, 

 Համայնքի համեմատաբար բարենպաստ կլիման, 

 Գյուղ արտադրական ծավալների ավելացման հնարավորություն, 

 Պետական, տեղական և միջազգային ծրագրերի հնարավորություն , 

 Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման լայն հնարավորություններ: 

 Տուրիզմը մեծածավալ զարգացման հնարավորություն 

Սպառնալիքներ 

 Բնակչության արտագաղթ, 

 Ծնելիության ցածր մակարդակ, 

 Տնտեսական վիճակի վատթարացում, 

 Անտառային տարածքների ոչնչացում, 

 Բնակլիմայական պայմանների ազդեցությունը գյուղ մթերքների վրա, 

 Գյուղատնտեսության ապահովագրության մեխանիզմի բացակայություն, 

 Կախվածությունը ավանդական գյուղատնտեսությունից: 

3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում 

3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական  

Համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության, վերամշակման, կրթական 

և մշակութային զարգացած ենթակառուցվածքների, բարեկարգ միջհամայնքային և 

ներհամայնքային ճանապարհներ ունեցող, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ 

ունեցող վայր և վերջապես մեծ տուրիստական կենտրոն:   
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Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքի ռազմավարությունն է՝ 

1) Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում, որի արդյունքում 

համայնքում կգործեն ձեռնարկությունների մասնաճյուղեր՝ մասնավորապես գյուղ 

մթերքների վերամշակման ձեռնարկություններ,  

2) Համայնքի բնակչության բնական աճ: Գործարար միջավայրի բարելավում, 

աշխատատեղերի ստեղծում, համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում՝ 

նորաստեղծ ընտանիքներին ֆինանսական օգնության տրամադրում,  

3) Համանքի ճանապարհների և ենթակառույցների մասով նախատեսվում է ներհամայնքային 

փողոցների հարթեցում կամ ասֆալտապատում, մասնավորապես շեբենապատում, ինչպես 

նաև ջրհեռացման առուների վերականգնում և մաքրում,  

4) Երիտասարդության ներգրավմամբ նախատեսվում է ակտիվ մշակույթային և մարզական 

միջոցառումների կազմակերպում, մարզական և մշակույթային խմբակների ստեղծում,  

5) Համայնքի բյուջեի եկամուտների ավելացման համար նախատեսվում է համայնքային 

հողերի վարձակալությամբ տրամադրում՝ հասարակական և արտադրական կառույցների և 

առևտրի կետերի կառուցման համար,  

6) Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսման բնագավառում 

նախատեսվում է սպորտհրապարակի կառուցում, և կահավորում: 

7) Բարեգործության խթանման բնագավառում նախատեսվում է արտերկրում բնակվող մեր 

հայրենակիցներին պարբերաբար տեղեկացում համայնքի հասարակական կյանքին, 

խնդիրներին և լուծման ուղիներին: Լայնորեն լուսաբանել համայնքում կատարված 

ցանկացած բարեգործություն: Կազմակերպել մեծարման ցերեկույթներ: Համագործակցում 

բարեգործական կազմակերպությունների հետ, ստեղծել բարեգործների անկյուն և 

լուսանկարների միջոցով լուսաբանել բարեգործների աշխատանքները և ստացված 

արդյունքները, 

8) Համայնքում մեղվապահության ընդլայնում և էկոլոգիապես մաքուր մեղրի արտադրության 

աստիճանական զարգացում, 

9) համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների պահպանում, շահագործում, 

նորոգում և զարգացում, 

10) Համայնքում կարտոֆիլի և մրգերի պահեստավորման, տեսակավորման և վերամշակման 

հնարավորությունների ստեղծում, 

11) Համայնքի ֆինանսական կառավարման համակարգում հստակ մեխանիզմների ներդրում և 

հետևողական կիրառում, 

12) Նոր աշխատատեղերի ստեղծում և համայնքից միգրացիայի նվազեցում, բնակչության 

թվաքանակի կայունացում: 

Պարտադիր ցուցանիշներն են՝ 

 Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի 

ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով), 

 Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, արտահայտված տոկոսով, 

 Համայնքի գրանցված բնակիչների թիվ փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, 

արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական 

աճի պատճառով, 
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 Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների թիվը 

(անհատ ձեռնարկատերեր և ձեռնարկություններ), 

 Ոչ գյուղատնտեսական բնագավառում ֆորմալ զբազվածության աճ, 

 Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի 

հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, 

արտահայտված տոկոսով), 

 Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից, 

 Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի 

հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, 

արտահայտված տոկոսով, 

 Ծնողների բավարարվածությունը արտադպրոցական կրթությունից, 

 Համայնքապետարանի կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվ, 

 Համայնքում գործող մշակութային խմբակների թիվ, 

 Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի 

հարաբերությունը համայնքի երեխաների ու պատանիների թվին՝ արտահայտված 

տոկոսով,  

 Ծնողների բավարարվածությունը մշակութային խմբակներից, 

 Համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպված երեխաների ու պատանիների 

այցելություններ համայքից դուրս մշակութային օջախներ,  

 Համայնքապետարանի միջոցներով համայնքում կազմակերպված մարզական 

միջոցառումների թիվ,  

 Համայնքային գրադարանի (ներառյալ էլեկտրոնային գրադարանի) առկայություն, 

 Համայնքապետարանի օժանդակությամբ համայնքում գործող մարզական խմբակների 

թիվ,  

 Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի 

հարաբերությունը համայնքի երեխաների ու պատանիների ընդհանուր թվին, 

արտահայտված տոկոսով,  

 Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից, 

 Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին տեղադրված ճանապարհային 

նշանների թվի հարաբերությունն անհրաժեշտ ճանապարհային նշաններին, 

արտահայտված տոկոսով, 

 Համայնքում կահավորված ավտոբուսային կանգառների հարաբերությունը 

ավտոբուսային կանգառների ընդհանուր թվին, 

 Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների ամեն տարի 

ասֆալտապատած հատվածի երկարության հարաբերությունը համայնքի 

ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների երկարությանը, արտահայտված 

տոկոսով, 

 Համայնքի՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակիչների եկամտի տարեկան աճ, 

 Բերքատվության տարեկան աճ, 

 Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հարաբերությունը 

ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերին արտահայտված տոկոսով,  

 Համայնքի միջոցներով կազմակերպված ծրագրերի և միջոցառումների քանակ: 

 

3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ 

1) Համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության, 

այգեգործության, մեղվապահության) զարգացում՝ տնամերձերի, վարելահողերի, 

խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման միջոցով, 
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2) Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների վիճակի բարելավում, 

3) Գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռնարկատիրության խթանում. 

4) Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության 

կազմակերպումը. 

5) Համայնքի բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և 

սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես 

նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը. 

6) Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային 

ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը. 

7) Համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը. 

 

 

4.ՀՀԶԾ ֆինանսավորում 

ՀՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերն ֆինանսավորվելու են՝ 

 Համայնքի սեփական եկամուտներ, 

 Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ  

 Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ, 

 Բարեգործություն/նվիրատվություն, 

 Այլ աղբյուրներ: 

Պարտադիր խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի ֆինանսավորումը իրականացվում է 

/ըստ անձնագրերի/  

1.Արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում                                                          

2.Գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում                                                                                                     

3.Համայնքի փողոցների և ճանապարհների  բարեկարգում և ասֆալտապատում                                        

4.Մշակոիյթի տների վերանորոգում                                                                                       

5.Զբոսայգիների կառուցում                                                                                                           

6 Սպորտ հրապարակի կառուցում                                                                                                               

7. Եկեղեցիների վերանորոգում                                                                                                             

8.Մեղվապահության ընդլայնում և էկոլոգիապես մաքուր մեղրի արտադրության 

աստիճանական                     զարգացում                                                                                                                         

9. Աղբահանության կազմակերպում 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  1 

 

«Գյուլագարակ համայնքի կոմունալ ծառայություն» 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված 

 Աղբահանության կազմակերպում, ճանապարհների մաքրում սպասարկում և 

բարեկարգում, ջրագծերի կառուցում և ընդհանուր կոմունալ սպասարկում 
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ծրագիրը 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Համայնքաբնակների եկամուտների աճի ապահովում 

 

Ցուցանիշներ 

(%) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2018 2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 10 15 20 25 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

1. Կոմունալ ծառայության ստեղծում 
 

Ցուցանիշներ 

(%) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2018 2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 30 50 100 100 

 

   

      

      

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. կազմել ծրագրի իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը. 

1.2. ձեռք բերել անհրաժեշտ տեխնիկա, ստեղծել համապատասխան ՀՈԱԿ 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 166 մլն դրամ 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

3.Աշխատուժ 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Դրամական միջոցների ձեռք բերում 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի բնակչությունը, ձեռնարկատերերը, տուրիստները 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2018  

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Ծրագրի նպատակն է Գյուլագարակ համանքի համար ապահովել կոմունալ 

ծառայությունների և սպասարկման նոր որակ, ծառայությունների սպասարկումը 

հասանելի դարձնել համայնքի ողջ բնակչությանը,  վերջնականապես լուծել 

աղբահանության տարիներ շարունակ չլուծվող հարցը, ապահովել ճանապարհների 

մաքրման աշխատանքները, բարեկարգել համայնքամիջյան ու դաշտամիջյան 

դժվարանցանելի և վթարված ճանապարհները և այս ամենի արդյունքում ունենալ  

որոկյալ ծառայություններ և խնայված միջոցներ: 

 

 
 

 

 

 

 

. 

. 

. 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  2 

 

«Գյուլագարակ համայնքի գիշերային լուսավորություն» 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված 

ծրագիրը 

 Համայնքի գիշերային լուսավորության ավելացում 



15 
 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Համայնքաբնակների հարմարավետություն 

 

Ցուցանիշներ 

(%) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 5 10 15 25 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

1. Գիշերային լույսերի տեղադրում 

 

Ցուցանիշներ 

(%) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 30 60 100 100 

 

   

      

      

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. կազմել ծրագրի իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը. 

1.2. կնքել պայմանագիրը և տեղադրել լուսատուները 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 28 մլն դրամ 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

1.Դրամական միջոցներ  

 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Դրամական միջոցների ձեռք բերում 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի բնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2018 թ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Ծրագրով նախատեսվում  է  գիշերային լեդ լույսեր տեղադրել  համայնքի 7 

բնակավայրերում: Նախատեսվում է առկա սովորական լույսերը փոխարինել լեդ 

լույսերով՝ խնայողության և էֆեկտիվության բարձրացման նպատակով: Առկա 346 

սովորական լույսերի համար ծախսը հնարավոր է կրճատել 30%-ով, եթե դրանք 

փոխարինվեն  լեդ լույսերով: Հին լույսերի սյուները նորոգման կարիգ չունեն, իսկ նոր 

տեղադրվելիք 156 լեդ լույսերի սյուները լինելու են երկաթյա 108 մմ տրամագծով, 

ներկված են լինելու բաց կապույտ գույնով: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  3 

 

«Ջուր Գարգառին» 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված 

ծրագիրը 

 Գառգառի խմելու ջրի հարցի լուծում 
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Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Գարգառի խմելու ջրի ապահովում 

 

Ցուցանիշներ 

 

Եկամտի աճ (%) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 10 15 20 30 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

1. Փաստաթղթերի նախագծում և կառուցում 

 

Ցուցանիշներ 

(հատ) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 40 50 50 60 60 

 

   

      

      

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. նախագծի պատվիրում 
1.2. ձեռք բերել անհրաժեշտ շինանյութեր 

1.3. Իրականացնել աշխատանքները 
1.4. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական 

ակտը 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 13 մլն դրամ 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

 

1. կամավորական աշխատանք 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Դրամական միջոցների ձեռք բերում 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Գարգառի բնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2018 թ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Ծրագրի հիմնական նպատակը  

• Գարգառ բնակավայրի  բնակիչներին խմելու ջրով ապահովելն է: 

Ծրագրի ենթանապատակներն են. 

• Կենսական պայմանների բացակայության պատճառով  բնակչության 

արտահոսքի կանխումը 

• Բնակավայրում տնտեսություների թվի աճը 

• Գյուղատնտեսության և ձեռնարկատիրության խթնումը 

• Տուրիզմի ծավալների ընդլայնումը խթանելը 

• Ախեստամոքսային և այլ հիվանդությունների կանխումը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  4 

 

«Զբոսայգիների կառուցում» 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի  Բնակչի համար ստեղծել հանգստի պայմաններ, բարեկարգել համայնքի արտաքին 
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լուծմանն է միտված 

ծրագիրը 

տեսքը: 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

 

 

Ցուցանիշներ 

 

Եկամտի աճ (%) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 10 15 15 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

1. Բարձր արտադրողականությամբ և ժամանակակից գյուղտեխնիկայի ձեռք բերում 

 

Ցուցանիշներ 

(հատ) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 5 5 5 5 

 

   

      

      

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. նախագծանախահաշվարկային գործողություններ 

1.2. այգիների կառուցում 
1.3. պաշտոնական բացում 

 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝  700 հզ դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝ 1 մլն դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝ 1.7 մլն դրամ 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

1.դրամական միջոցներ 

2.Աշխատուժ 

3. տեխնիկա 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Դրամական միջոցների ձեռք բերում 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի բնակչություն, զբոսաշրջիկներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2018- 2021թվականներ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Ծրագրի նպատակն է բնակչի համար ստեղծել առօրյա հանգստի վայր, ուր կհավաքվեն 

մեծահասակները, կխաղան փոքրերը:  Այիգիները էապես կնպասեն նաև համայնքի 

արտաքին տեսքի բարելավմանը և կգրավեն զբոսաշրջիկներին: Այգիները որոշ 

նախաձեռնողների հնարավորության կտան ամառային ամիսներին այնտեղ մանր 

առևտրով զբաղվել  և շահույթ ստանալ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  5 

 

«Համայնքի փողոցների և ճանապարհների  բարեկարգում և ասֆալտապատում» 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված 

 Համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում 
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ծրագիրը 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Համայնքի բնակիչներին  բարեկարգ  ճանապարհով ապահովում 

 

Ցուցանիշներ 

 

աճ (%) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

10 15 20 25 30 40 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

1.Փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում 

 

Ցուցանիշներ 

(կմ) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2 2 10 15 15 15 

 

   

      

      

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  

1.2. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ  իրականացնել 

աշխատանքները 

1.3. Կատարել ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում 

1.4.Կատարել ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում 

 

 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 5 մլն դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝ 35 մլն դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝ 40 մլն դրամ 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

1.դրամական միջոցներ  

2.Նախագծի առկայություն  

3.Աշխատուժ 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Դրամական միջոցների ձեռք բերում 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի բնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2018- 2021թվականներ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Գյուլագարակ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների մի  մասը՝ կենտրոնական 

փողոցը ասֆալտապատ է, իսկ մնացած մասը գրունտային է: Գրունտային 

ճանապարհների որոշ մաս նորմալ վիճակում է իսկ որոշ մաս անանցանելի է քանդված 

լինելու պատճառով: Ծրագրով նախատեսվում է բորեկարգել գրունտային 

ճանապարհները դրանցից կարևորագույնները ասֆալտապատել:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  6 

 

«Կուրթանի և վարդաբլուրի մշակույթի տան վերանորոգում» 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված 

 Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում 
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ծրագիրը 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Համայնքաբնակների մշակութային կյանքի ակտիվացման ապահովում 

 

 

Ցուցանիշներ 

 

աճ (%) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

100 100 100 100 100 100 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

1. Կահավորված և վերանորոգված արվեստի դպրոց 

 

Ցուցանիշներ 

 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 1 1 1 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  

1.2. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ  իրականացնել 

աշխատանքները 

2-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. կահավորում  
2.2.  ձեռք բերել անհրաժեշտ գործիքներ 

 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 2 մլն դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝ 20 մլն դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝ 22 մլն դրամ 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

1.դրամական միջոցներ  

2.Նախագծի առկայություն  

3.Աշխատուժ 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Դրամական միջոցների ձեռք բերում 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի բնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2019- 2022թվականներ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Կուրթանի մշակույթի տունը տիպային մեծ և հարմարավետ շինություն է, որը ունի 

հատակի խմդիր: Հատակը հիմնովին նորոգման կաիրգ ունի: Վարդաբլուրի մշակույթի 

տունը ևս մեծ ու հարմար շենք է, սակայն տանիքի քանդված լինելու պատճառով շենքի 

լինելությունը տարեցտարի վտանգվում է: Ուստի դրանց վերանորոգումը 

անհրաժեշտություն է: 

 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  7 

 

«Եկեղեցու վերանորոգում» 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված 

ծրագիրը 

 Գյուլագարակի կիսավեր եկեղեցու վերականգնում: 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Համայնքի  ազգաբնակչության հոգևոր դաստիրակության 

 

Ցուցանիշներ 

 

 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

100 100 100 100 100 100 
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Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

1. Բնակչության ազգային հոգևոր և կրոնական ավանդույթների պահպանում և 

զարգացում 

 

Ցուցանիշներ 

(վերանորոգում %) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 30 60 80 100 

 

   

      

      

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. կազմել ծրագրի իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը. 

1.2. կազմակերպել գնումների գործընթաց, կնքել պայմանագրեր շինարարական 

աշխատանքների համար 

Ծրագրի բյուջեն Այլ աղբյուրներ՝ 10 մլն դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝ 10 մլն դրամ 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

1.Դրամական միջոցներ  

2.Նախագծի առկայություն  

3.Աշխատուժ 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Դրամական միջոցների ձեռք բերում 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի բնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2019- 2021թվականներ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Գյուլագարակի համար տարիների նպատակ է եղել եկեղեցու վերականգնումը որը 

կպահպանի հոգևոր և կրոնական ավանդույթները: Բավարար միջոցները չլինելու 

պատճառով  այդ մեծ ցանկությունը մնացել է անկատար: 

 

 

 

 

 

 

                                               Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  8 

 

«Սպորտ հրապարակների կառուցում » 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված 

ծրագիրը 

 Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ 

ապրելակերպի խրախուսում 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Աշխուժացնել համայնքի սպորտային կյանքը 

 

Ցուցանիշներ 

 

 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

30 40 50 60 70 100 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

1.Մարզային սպորտային մրցույթներում համայնքի ներգրավվածությունը 

 

Ցուցանիշներ 

(%) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

5 10 15 20 30 40 

 

   

      

      

Ծրագրի հիմնական 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
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գործողությունները 1.1. կազմել ծրագրի իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը. 

1.2. կազմակերպել գնումների գործընթաց, կնքել պայմանագրեր շինարարական 

աշխատանքների համար 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 1 մլն դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝ 5 մլն դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝ 6 մլն դրամ 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

1.Դրամական միջոցներ  

2.Նախագծի առկայություն  

3.Աշխատուժ 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Դրամական միջոցների ձեռք բերում 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի բնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2017- 2018թվականներ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Համայնքում թերի է սպորտի ոլորտը: Չկա բավարար պայմաններ հատկապես 

երիտասարդներին համար սպորտային պարապմունքների անցկացման համար: Որոշ  

փոքր խմբակներ պարապմունքներն իրականացնում են դպրոցի, արվեստի դպրոցի ոչ 

հարմարավետ սենյակների պայմաններում: Ծրագրի լիարժեք կատարումը կնպաստի  

համայնքի երիտասարդների մոտ ձևավորել առողջ ապրելակերպի մշակույթ: 

 

 

 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  9 

 

«Անասնապահության խթանում, արոտավայրերի բարեկարգում» 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված 

ծրագիրը 

 Արատավոյրերի բարելավումը և անասնապահության խթանում 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Արոտավայրերի բարելավում 

 

Ցուցանիշներ 

 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

0 5 20 30 40 60 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

1. Հեռագնա արոտավայրերի ճանապարհների բարեկարգում 

 

Ցուցանիշներ 

(%) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 5 20 30 40 60 

 

   

      

      

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1.  հետազոտական աշխատանքներ 

1.2. նախահաշիվ նախագծում 

1.3. ճանապարհների կառուցում 

1.4. սերմացան 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 1 մլն դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝ 5 մլն դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝ 6 մլն դրամ 

Ծրագրի իրականացման 1.Դրամական միջոցներ  
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համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

2.Նախագծի առկայություն  

3.Աշխատուժ 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Դրամական միջոցների ձեռք բերում 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի բնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2018- 2021թվականներ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Ծրագրի արդյունքում կավելանա համայնքի անասնագլխաքանակը, դրան զուգահեռ 

կավելանա անասնակերի պահանջարկը: Ծրագրով նպատակ ունենք բարեկարգել 

մոտակա սարերի բինատեղիներ տանող ճանապարհները, որպեսզի հնարավորինս շատ 

ֆերմերներ գնան սար և այդպիսով թեթևան համայնքի գերծանրաբեռնված 

արոտավայրերը: 

 

 

 

 

 

 

4. ՀՀԶԾ մոնիթորինգի անձնագիր 
 

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման 

գծով ԽՄ-ի կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։  

ՀԶՀԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների 

աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:  

 

Աղյուսակ 8: Մոնիթորինգի անձնագիր (2017-2021 թվականներ) 
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համայնքի ընտանիքների 

ընդհանուր թվին 

(արտահայտված 

տոկոսով), 

4
0
%

 

 

3
7
%

 

  

35
%

 

  

35
%

 

  

32
%

 

  

30
%

 

  V 
Համայնքա-

պետարան 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի-

րություն 
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Համայնքի սեփական 

եկամուտների տարեկան 

աճ, արտահայտված 

տոկոսով, 

3
,7

 

 

11
,1

 

  

0
,7

 

  

2
,1

 

  

7
,4

 

  

0
,3

 

  V 
Համայնքա-

պետարան 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի-

րություն 

Համայնքի գրանցված 

բնակիչների թիվ 

փոփոխությունը նախորդ 

տարվա համեմատ, 

արտահայտված տոկոսով, 

չհաշված համայնքի 

բնակչության 

փոփոխությունը բնական 

աճի պատճառով 

0
,6

%
 

 

2
2
,8

%
 

  

0
,2

%
 

  

0
,3

%
 

  

0
,4

%
 

  

0
,5

%
 

  V 

ՀՀ 

Ոստիկանությու

ն 

Հարցում 

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ և ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ. 

Համայնքում 

ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ 

զբաղվող սուբյեկտների 

թիվը (անհատ 

ձեռնարկատերեր և 

ձեռնարկություններ) 

4
0

 

 

4
0

 

  

4
0

 

  

4
0

 

  

5
0

 

  

5
0

 

  V 

ՊԵԿ 

տարածքային 

բաժին 

Հարցում 

Ոչ գյուղատնտեսական 

բնագավառում ֆորմալ 

զբազվածության աճ 

0
  0
   0
   

10
 

  15
   

2
5
 

  V 

ՊԵԿ 

տարածքային 

բաժին 

Հարցում 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ. 

Նախադպրոցական 

հաստատություններում 

ընդգրկված երեխաների 

թվաքանակի 

հարաբերությունը 

համայնքի 

նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

ընդհանուր թվին, 

արտահայտված տոկոսով) 

7
3
,5

%
 

7
5
,1

 

     
  
  
  
  

  
  
  

  
 7

5
,1

 

    
  
  
  
  

  
  
  

  
 7

6
,0

 

    
  
  
  
  

  
  
  

 7
6
,0

 

    
  
  
  
  

  
  

7
6
,0

  
  

  

  

V 
Համայնքա-

պետարան 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի-

րություն 

Ծնողների 

բավարարվածությունը 

նախադպրոցական 

կրթությունից 

լա
վ
 

 

լա
վ
 

  լա
վ
 

  լա
վ
 

  լա
վ
 

  լա
վ
 

  

V 

Նախադպրոցա

կան 

հաստատություն

ներ հաճախող 

Հարցում/խմբայի

ն հարցազրույց/ 

ֆոկուս խումբ 

Արտադպրոցական 

հաստատություններում 

ընդգրկված երեխաների 

թվի հարաբերությունը 

համայնքի դպրոցական 

տարիքի երեխաների 

ընդհանուր թվին, 

արտահայտված տոկոսով 2
2
,8

%
 

 

2
2
,8

 

  2
2
,8

 

  2
5
,8

 

  3
2
 

3
0
,8

 

  2
2
,8

 

3
0
,8

 

  

V 
Համայնքա-

պետարան 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի-

րություն 

Ծնողների 

բավարարվածությունը 

արտադպրոցական 

կրթությունից 

լա
վ
 

 

լա
վ
 

  լա
վ
 

  լա
վ
 

  լա
վ
 

  լա
վ
 

  

V 

Արտադպրոցակ

ան 

հաստատություն 

ներ հաճախող 

երեխաների 

ծնողներ 

Հարցում/խմբայի

ն հարցազրույց/ 

ֆոկուս խումբ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ. 
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Համայնքապետարանի 

կազմակերպված 

մշակութային 

միջոցառումների թիվ  

5
  5
   6
   6
   7
   8
   V 

Համայնքա-

պետարան 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի 

Համայնքում գործող 

մշակութային խմբակների 

թիվ  
1  -   -   --
   -   -   V 

Համայնքա-

պետարան 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի 

Մշակութային 

խմբակներում ընդգրկված 

երեխաների ու 

պատանիների թվի 

հարաբերությունը 

համայնքի երեխաների ու 

պատանիների թվին՝ 

արտահայտված տոկոսով  

6
0
%

 

 

6
0

 

  

6
0

 

  

6
0

 

  

6
0

 

  

6
0

 

  V 

Համայնքա-

պետարան 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի 

Ծնողների 

բավարարվածությունը 

մշակութային 

խմբակներից  

բ
ա
վ
ա
ր
ա
ր
 

 

բ
ա
վ
ա
ր
ա
ր
 

  

բ
ա
վ
ա
ր
ա
ր
 

  

բ
ա
վ
ա
ր
ա
ր
 

  

բ
ա
վ
ա
ր
ա
ր
 

  

բ
ա
վ
ա
ր
ա
ր
 

  V 

Արտադպրոցակ

ան 

հաստատություն 

ներ հաճախող 

երեխաների 

ծնողներ 

Հարցում/խմբայի

ն հարցազրույց/ 

ֆոկուս խումբ 

Համայնքապետարանի 

միջոցներով 

կազմակերպված 

երեխաների ու 

պատանիների 

այցելություններ համայքից 

դուրս մշակութային 

օջախներ  

 ա
յո

 

                V 

Համայնքա-

պետարան 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի 

Համայնքապետարանի 

միջոցներով համայնքում 

կազմակերպված 

մարզական 

միջոցառումների թիվ  

4
  4
   5
   8
   

13
   15
   V  

Համայնքա-

պետարան 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի 

Համայնքային 

գրադարանի (ներառյալ 

էլեկտրոնային 

գրադարանի) 

առկայություն 3
 

 3
   3
   3
   3
   3
   V 

Համայնքա-

պետարան 
Դիտարկում 

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ և ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄԸ. 

Համայնքապետարանի 

օժանդակությամբ 

համայնքում գործող 

մարզական խմբակների 

թիվ  

0
  0
   1   1   1   2
  

 

V 
Համայնքա-

պետարան 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի-

րություն 

Մարզական խմբակներում 

ընդգրկված երեխաների 

ու պատանիների թվի 

հարավերությունը 

համայնքի երեխաների ու 

պատանիների ընդհանուր 

թվին, արտահայտված 

տոկոսով  

0
                

 

V 
Համայնքա-

պետարան 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի-

րություն 
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Ծնողների 

բավարարվածությունը 

մարզական խմբակներից 0
                

 

V 

Մարզական 

խմբակներ 

հաճախող 

երեխաների ու 

պատանիների 

ծնողներ 

Հարցում/խմբայի

ն հարցազրույց/ 

ֆոկուս խումբ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ և ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ. 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

համայնքը սպասարկող 

հասարակական 

տրանսպորտի 

աշխատանքներից 

բ
ա
վ
ա
ր
ա
ր
 

 

բ
ա
վ
ա
ր
ա
ր
 

  

բ
ա
վ
ա
ր
ա
ր
 

  

բ
ա
վ
ա
ր
ա
ր
 

  

բ
ա
վ
ա
ր
ա
ր
 

  

բ
ա
վ
ա
ր
ա
ր
 

  V 
Համայնքի 

բնակիչներ 
Հարցում 

Համայնքային 

ենթակայության 

ճանապարհներին 

տեղադրված 

ճանապարհային 

նշանների թվի 

հարաբերությունն 

անհրաժեշտ 

ճանապարհային 

նշաններին, 

արտահայտված տոկոսով 

0
  0
   

9
0

 

  

9
0

 

  

9
0

 

  

9
5
 

  V 
Համայնքի 

բնակիչներ 
Հարցում 

Համայնքում 

կահավորված 

ավտոբուսային 

կանգառների 

հարաբերությունը 

ավտոբուսային 

կանգառների ընդհանուր 

թվին 

-                 V 
Համայնքա-

պետարան 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի-

րություն 

Համայնքը սպասարկող 

հասարակական 

տրանսպորտի պարկում 5 

և ավելի տարի հնություն 

ունեցող մեքենաների 

հարաբերությունն 

ավտոպարկի մեքենաների 

ընդհանուր թվին, 

արտահայտված տոկոսով - 

                V 

Համայնքա-

պետարանրան/

ուղևորափո- 

խադրումներ 

իրականացնող 

ընկերություն 

(ներ) 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի-

րություն 

Համայնքի 

ենթակայության տակ 

գտնվող ճանապարհների 

ամեն տարի 

ասֆալտապատած 

հատվածի երկարության 

հարաբերությունը 

համայնքի 

ենթակայության տակ 

գտնվող ճանապարհների 

երկարությանը, 

արտահայտված տոկոսով 

18
%

 

                V 

Համայնքա-

պետարանրան/

ուղևորափո- 

խադրումներ 

իրականացնող 

ընկերություն 

(ներ) 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի-

րություն 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ. 

Համայնքի՝ 

գյուղատնտեսությամբ 

զբաղվող բնակիչների 

եկամտի տարեկան աճ 

2
  2
   3
   3
   5
   5
   V 

Գյուղատնտեսու 

թյամբ զբաղվող 

բնակիչներ 

Հարցում կամ 

խմբային 

հարցազրույց/ 

ֆոկուս խումբ 
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ՀՀԶԾ նախագծի մշակման, քննարկման և հաստատման ժամանակացույց 

 

Ժամկետ Աշխատանքներ Պատասխանատու(ներ) 

2018-2022թթ 

 Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 

կազմում  

 Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. 

կազմակերպության հետ   

 Իրականացնել աշխատանքները  

 Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների 

կատարման ավարտական ակտը 

 Կատարել ներհամայնքային ճանապարհների 

վերանորոգում 

 Ձեռք բերել անհրաժեշտ գործիքներ 

 Նոր փեթակի տրամադրում մեղվապահներին, 

մոմաթերթերի տրամադրում, մեղվապահական 

գույքի տրամադրում, նոր մայրերի ձեռք բերում 

Համայնքապետարան 

  

Բերքատվության 

տարեկան աճ 

2
  1   2
   2
     2
   V 

Համայնքա 
Հարցում 

Համայնքի մշակվող 

գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի 

հարաբերությունը 

ընդհանուր 

գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերին 

արտահայտված տոկոսով  

10
0

 

 

10
0

 

  

10
0

 

  

10
0

 

  

10
0

 

  

10
0

 

  V 
Համայնքա/ՋՕԸ 

Հարցում 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ և ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ.  

Համայնքի միջոցներով 

կազմակերպված 

ծրագրերի և 

միջոցառումների քանակ 

 3
 

 5
   5
   5
   5
   5
  

 

V 
Համայնքա-

պետարան 

Փաստաթղթային 

ուսումնասի-

րություն 



 

 

ԼՈՌՈՒ   ՄԱՐԶԻ 

ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ   ՀԱՄԱՅՆՔ 
 

 

 

Համայնքի 2018 թվականի  

 

 

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար  Մհեր Գևորգյանը   

 

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու  ապրիլի  17 -ի     թիվ 29-Ա որոշմամբ 

                  
 

 

Գյուլագարկ 2018թ. 
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Ներածություն 

Գյուլագարակ համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) 

մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել 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 

 

Գյուլագարակ համայքնը նապատակ ունի համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական 

մթերքների արտադրության, հատապտուղների վերամշակման, մաքուր, բարեկարգ, 

առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած ենթակառուցվածքներ, 

բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և զբոսաշրջության համար 

գրավիչ տարածք:  

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի 

ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի նոյեմբերի 1- 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: 
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Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային 

արժեք 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

եկամուտների մեջ (%) 
? ? 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 9268 9500 

Համայնքում տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) ? ? 

Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը 

(հատ) 
? ? 

 

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  

5 6    

Համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտների 

տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի 

ընդհանուր մուտքերի 

կազմում, %  

22,3 23,1 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության 

կազմակերպում 

   

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից 

բնակչության պաշտպանություն և 

քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

   

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ    
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տնտեսություն 

Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ 

ծառայության բնագավառում համայնքի 

բնակչությանը հանրային ծառայությունների 

մատուցումը և որակը։ 

Գիշերային լուսավորված 

փողոցների թվի 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ, % 

20 40 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից 

(հարցումների հիման 

վրա) 

5 7     

Խմելու ջրի 

ջրամատակարարման 

ծառայության 

մատուցման 

մատչելիությունից և 

որակից բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

5 6 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    

Պաշտպանել փաստաթղթային 

օրինականությունը:  

Համայնքայնիի 

սեփականություն 

հանդիսացող հողերի 

սեփականության 

վկայականների 

առկայություն 

 4 5 

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 5 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ    

Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի 

բարելավումը ու զարգացումը: 

Համայնքում 

ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ 

զբաղվող սուբյեկտների 

(ձեռնարկությունների և 

անհատ ձեռներեցների) 

թիվը 

22 23 
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Ոլորտ 8. Կրթություն    

Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և 

մատչելիությունը: 
ՏԻՄ-երի, կրթական 

հաստատությունների 

գործունեությունից, 

մատուցված 

ծառայությունների 

որակից բնակչության 

բավարարվածության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

8 9 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության 

հետ տարվող աշխատանքներ 

   

Ավելացնել մշակութային միջոցառումների 

թիվը, երիտասարդների օրը դարձնել ավելի 

հագեցած և բազմազբաղ: 

 

Իրականացվող 

մշակութային 

միջոցառումների թիվը, 

որակը 

6 7 

 Երիտասարդների հետ 

տարվող 

աշխատանքների 

ծավալը և որակը 

4 5 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և 

սպորտ 

   

Խթանել ֆիզիկանական կուլտուրան, 

սպորտային միջոցառումների 

հաճախականությունը: 

 

Սպորտային 

միջոցառումների թիվը և 

որակը 

4 6 

Ոլորտ 12. Սոցիալական 

պաշտպանություն 

   

Ապահովել սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության հասցեականությունը և 

մատչելիությունը: 

Սոցիալական ծրագրի 

առկայությունը, այո/ոչ 
այո այո 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից 

5     6     

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն    

Հնարավոր միջոցներով նպաստել 

գյուղատնտեսության զարգացմանը 

Իրականացվող 

գործողությունները և 

դրանց 

արդյունավետությունը 

3 5 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և 

բուսասանիտարիա 

   

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

- - - 
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Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի 

պահպանություն 

   

Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում 

բնակչությանը աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման  որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը և շրջակա 

միջավայրի մաքրությունը:   

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցված  

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման 

ծառայություններից 

(հարցումների հիման 

վրա) 

4 6    

   

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն    

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցություն 
   

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել 

   

 

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 
104290.0 Բոլոր 

բնակավայրերում 

2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների զարգացում 
1190.0 Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 105480.0  

Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1. Համայնքապետարանների բակի նորոգում այգիների 

բարեկարգում 
900,0 գ. Գյուլագարակ 

2. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի 

ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում 
13000,0 

գ.Պուշկինո 

գ.Գարգառ,      

գ.Ամրակից 

3. 
Համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության 

համակարգերի ընդլայնում և նորացում 
28183,0 Բոլոր 

բնակավայրերում 
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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:  
 

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

ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 

Ընդամենը 42083,0  

Ոլորտ 6.  Տրանսպորտ 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

Ոլորտ 8.Կրթություն 

1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության  ծառայության 

մատուցում 
29730.0 

Բոլոր 

բնակավայրերում 

2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության 

ծառայության մատուցում 
8040.0 Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 37770,0  

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 

1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
6180.0 

Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 6180.0  

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման  ծառայությունների մատուցում 
6030,0 

Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 6030.0  

Ընդհանուրը 197543.0  

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 

արժեքը 

(հազ. դրամ) 

Բնակավայր(եր)ը 

Ոլորտ 8.Կրթություն 

1. Հոբարձու դպրոցի սպորտդահլիճի հատակի 

վերականգնում 
6000.0 

գ.Հոբարձի 

Ընդամենը 6000.0  

Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  Կուրթանի մշակույթի տան հատակի նորոգում 10000,0 գ.Կուրթան 

2. Վարդաբլուրի մշակույթի տան տանիքի նորոգում 10000,0 գ. Վարդաբլուր 

Ընդամենը 20000.0  

Ոլորտ 11.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

1. Բոլոր բնակավայրերում ֆուտբոլի դաշտերի կառուիցում 
2500.0 

Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 2500.0  

Ընդհանուրը 28500,0  
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Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 

Պատասխա

նատու 
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՝ 31,9% 

Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 

Բնակավայրերը՝Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

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 - 

ավելի շատ լավ, քան վատ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ղեկավարներ 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

 

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 

- 3%-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 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները առկա 

են եղել   

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) .  

1. Աշխատակազմի պահպանություն 

2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի  պահպանման ծախսեր՝ 

104290, 0  հազ.դրամ 
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ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 

3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 

4. Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների 

նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 

2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 45  

3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 

ավտոմատացված համակարգեր՝ 2 

4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 

5. Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Միջանկյալ արդյունք 

2. Բարձրացել է 

համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների 

հավաքագրման 

մակարդակը: 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ). 

1.Համայնքի բյուջեի սեփական 

եկամուտների հավաքագրման 

փաստացի գումարների 

տարեկան աճ- 5 %-ով 

2.Հարկային 

պարտականությունները 

չկատարողների նկատմամբ 

համայնքի կողմից դատարան 

ներկայացված 

հայցադիմումների թիվը- 5  

3.Հողի հարկի բազայում 

առկա անճշտությունների 

նվազեցում- 3 %-ով 

4.Գույքահարկի բազայում 

առկա անճշտությունների 

նվազեցում -3 %-ով 

5.Համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտների գծով 

առկա ապառքների 

նվազեցում- 7%-ով 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

 

 

 

 

Աշխատակազմի 

գլխավոր 

մասնագետ-

հաշվապահ, 

վարչական 

ղեկավարներ, 

երկրորդ կարգի 

մասնագետներ 

2018թ. 

հունվար –

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները առկա 

են եղել   

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) .  

1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների 

հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների 

վերապատրաստումներ 

 2. Հողի հարկի, 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՝ 4 

2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների  

բազաներ՝ առկա է 

3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա 

ապառքներ740495,0  հազ.դրամ 

 

Միջանկյալ արդյունք 

3. Բարելավվել է 

բնակչությանը 

մատուցված  հանրային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը և 

որակը 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ). 

1. Համայնքապետարանում 

բնակիչների սպասարկման 

«մեկ պատուհան» սկզբունքի 

կիրառումը- կիրառվում է 

2. Սպասարկման կենտրոն 

դիմած այցելուների թիվը - 

645 

3. ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատանքից, մատուցված 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 
 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

վարչական 

ղեկավարներ 

2018թ. 

հունվար –

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

ենթակառուցվածք

ների և 

մասնագետների 

առկայությունը 
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ծառայությունների 

մատչելիությունից և որակից  

բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանը (հարցումների 

հիման վրա) -  ավելի շատ 

լավ, քան վատ   

4. ՏԻՄ-երի գործունեության 

վերաբերյալ բնակիչների 

կողմից ստացված դիմում-

բողոքների թվի նվազում - 5 

%-ով 

5. Համայնքի ղեկավարի, 

ավագանու կողմից 

կազմակերպվող բնակիչների 

ընդունելությունների 

հաճախականությունը - 

շաբաթը 1 անգամ 

6.Աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին 

ժամանակը – 2 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 - 33 

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 

Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

Ծրագրի նպատակ.  

Հզորացնել 

համայնքապետարանի 

ինստիտուցիոնալ 

կարողությունները 

 

 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Աշխատակազմի 

կառավարման 

համակարգերը բարելավվել 

են, աճել են 

աշխատակիցների 

գիտելիքները և 

հմտությունները, 10 %-ով 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ղեկավարներ 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

 

Միջանկյալ արդյունք 1. 

Աշխատակազմի 

աշխատակարգերը և 

առկա կառավարման 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ).  

1.Աշխատակազմի 

բարելավված 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Ծրագրի 

գնահատման 

Աշխատակազմի 

քարտուղար 

2018թ. 

հունվար –

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

ենթակառուցվածք

ների , 

ֆինանսական 
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(վարչական, 

ֆինանսական, 

տեղեկատվական, 

հեռահաղորդակցության 

և այլն) համակարգերը 

բարելավվել են 

աշխատակարգեր և 

կառավարման  համակարգեր 

–  առկա է 

2.ՏԻՄ-երի գործունեության 

վերաբերյալ բնակիչների 

կողմից ստացվող դիմում-

բողոքների թվի նվազում - 3 

%-ով 

3. Մասնագիտական 

վերապատրաստում անցած 

համայնքային ծառայողների 

թիվը - 5 

4. Աշխատակազմում 

կիրառվող տեղեկատվական 

համակարգերի թիվը - 1 

5.Աշխատակազմում 

օգտագործվող 

համակարգիչների թիվը -16 

6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի 

աշխատակիցների կարծիքը 

բարելավված կառավարման 

համակարգերի վերաբերյալ - 

շատ լավ 

7.Տարվա ընթացքում 

բարելավված 

աշխատակարգերի թիվը -3 

8. Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը -1 տարի 

համակարգ, 

աշխատակազմ, 

ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակություն, 

բնակիչներ 

ռեսուրսների և 

մասնագետների 

առկայությունը 

 

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.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 206730,0  հազ. 

դրամ 

2.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, 

հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է 

3.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 - 2 

3.Աշխատակազմում կիրառվող 

հեռահաղորդակցության 

համակարգերի թիվը -1  

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, 

ՏՀԶՎԿ  ՀԿ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Աշխատակազմի 

քարտուղար 

2018թ. 

հունվար –

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

ենթակառուցվածք

ների, 

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 - 2 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
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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 - 23 % 

2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) -  ավելի շատ 

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. Գյուլագարակի համայնքապետարանների բակերի և այգիների բարեկարգում 

Ծրագրի նպատակ. 
Բարելավել 

Գյուլագարակի  

բնակչության, 

զբոսաշրջիկների 

հանգստի պայմանները 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ . 

Գյուլագարակ համայնքի 

բնակչության, 

զբոսաշրջիկների հանգստի 

պայմանները բարելավվել են, 

բարեկարգվել է քաղաքի 

հրապարակը, վերանորոգվել 

է ջրավազանը – առկա է 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ . 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

խորհրդական, 

Իրականացումը՝

ՀՈԱԿ-ի միջոցով 

2018թ. 

հունիս – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն   

 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Բարելավվել են 

Գյուլագարակ համայնքի 

բնակչության, 

զբոսաշրջիկների 

հանգստի պայմանները, 

բարեկարգվել են քաղաքի

հրապարակը, 

վերանորոգվել է 

ջրավազանը 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ)   

1.Համայնքապետարանների 

բակերի  բարեկարգման 

տևողությունը- 2 ամիս 

2.Այգիների 

բարեկարգմաննտևողություն

ը- 1 ամիս 

3. Բնակիչների կարծիքը 

բարեկարգված բակերի, 

այգիների  վերաբերյալ- 

բավականին լավ 

4.Բարեկարգված 

հրապարակի և ջրավազանի 

առկայությունը –առկա է 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակություն, 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

խորհրդական       

2018թ. 

հունիս – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների առկա 

են եղել 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   

1. Բակերի և այգիների վերանորոգման նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և 

նախապատրաստում 

2. Բակերի և այգիների վերանորոգման 

աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 

4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 

կազմում, քննարկում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                               

1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝ 

900.0 հազ. դրամ 

2. Գյուլագարակ համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք 

3. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 2 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ  

Ծրագիր 2. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում 

Բնակավայրերը՝ Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

Ծրագրի նպատակ.      
Բարելավել խմելու ջրի 

ջրամատակարարման 

ծառայության 

մատուցման 

մատչելիությունը և 

որակը համայնքի 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Խմելու ջրի 

ջրամատակարարման 

ծառայության որակից 

բնակիչների 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

վարչական 

ղեկավարներ 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն   
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գյուղական բոլոր 

բնակավայրերում 

 

բավարարվածության 

աստիճանը - միջին՝ ոչ լավ, 

ոչ վատ 

 

Միջանկյալ արդյունք 1. 

Բարելավվել է խմելու 

ջրի 

ջրամատակարարման 

ծառայության 

մատուցման 

մատչելիությունը և 

որակը համայնքի 

գյուղական բոլոր 

բնակավայրերում 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1. Վերանորոգված ջրագծերի 

երկարությունը - 3200 մ 

2. Տարվա ընթացքում 

ջրագծերի ընթացիկ 

նորոգում իրականացված 

բնակավայրերի թիվը - 3 

3. Ջրագծերի վթարների 

ընդհանուր թիվը - 43 

4.Բնակիչների կարծիքը 

խմելու ջրի 

ջրամատակարարման  

մատչելիությունից - ավելի 

շատ լավ, քան վատ  

5. Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը - 1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակություն, 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

վարչական 

ղեկավարներ,  

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայությունը 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ)   

1.Ներքին ջրագծերի  ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի 

նախապատրաստում 

2. Ջրամատակարարման ներբնակավայրային 

համակարգերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում  

3. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և 

հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                       

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝ 

6000.0 հազ. դրամ 

2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ՝ 10 

3. Համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, ԳԴՀ 

երեևանյան դեսպանատուն                                              

Ծրագիր 3. Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնում, հենասյուների ներկում 

Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

Ծրագրի նպատակ. 

Բարձրացնել 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. Համայնքի փողոցները 

դարձել են  լուսավոր, 

գեղեցիկ ու հարմարավետ 

համայնքի բնակիչների, 

հյուրերի, տրանսպորտային 

միջոցների և 

զբոսաշրջիկների համար - 80 

%-ով 

2. Գիշերային լուսավորված 

փողոցների տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի մեջ - 26 %  

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

վարչական 

ղեկավարներ, 

 

2018թ. 

հունիս – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն   

 

Միջանկյալ արդյունք 

1. Համայնքի 

փողոցները դարձել են 

լուսավոր, գեղեցիկ   և 

բարեկարգ 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ).  

1. Փողոցներում տեղադրված 

լուսատուների և 

հենասյուների քանակը - 5 

2.Ներկված հենասյունների 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ. 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

Մարց գյուղի 

վարչական 

ղեկավարներ 

2018թ. 

հունիս – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների առկա 

են եղել 
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թիվը -300 

3. Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից - 

ավելի շատ լավ, քան վատ 

4. Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը - 2 ամիս 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

համայնքի 

բնակիչներ 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

 1.Համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության 

համակարգերի ընդլայնման, հենասյուների ներկման 

աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 

2.Փողոցների արտաքին լուսավորության 

համակարգերի ընդլայնման, հենասյուների ներկման 

աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 
3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի 

կազմում,քննարկում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                       

1.Համայնքի բյուջով նախատեսված ծախսեր՝ 15000.0 հազ. դրամ 

2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ՝ 10 

3. Համայնքապերատարանի, Արմլեդ ՍՊԸ-ի տեխնիկա և գույք 

4. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 2 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, 

սուբվենցիոն ծրագիր                                              

 

Ծրագիր 2. Գյուլագարակ համայքնի  փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում 

Բնակավայրը՝ Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

Ծրագրի նպատակ. 

Համայնքի  փողոցները  

բարեկարգել, 

վերացնել փողոցների 

ջրափոսերը և դրանք 

դարձնել անցանելի ու 

հարմարավետ 

հետիոտների և 

տրանսպորտային 

միջոցների 

երթևեկության համար 

տարվա բոլոր 

եղանակներին: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Համայնքի  փողոցները  

դարձել են  անցանելի ու 

հարմարավետ հետիոտների 

և տրանսպորտային 

միջոցների երթևեկության 

համար տարվա բոլոր 

եղանակներին - 100 % 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ,  

Վարչական 

ղեկավարներ 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարություն  

 

Միջանկյալ արդյունք 

1. Համայնքի  

փողոցները  դարձել են  

անցանելի ու 

հարմարավետ 

հետիոտների և 

տրանսպորտային 

միջոցների 

երթևեկության համար 

տարվա բոլոր 

եղանակներին: 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ)  

1. Ասֆալտապատված 

փողոցների մակերեսը - 70 

ք.մ   

2. Բարեկարգված 

փողոցների երկարությունը - 

1900 մ  

3. Բնակիչների կարծիքը 

ասֆալտապատված և 

բարեկարգված փողոցների 

վերաբերյալ - բավականին 

լավ      

4. Ծրագրի իրականացման 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ. 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարություն  

 



16 
 

ժամկետը - 2 ամիս 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1. Պատվիրել քաղաքի փողոցների բարեկարգման և 

ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերը; 

2.Կազմակերպել մրցույթ;  

3. Կնքել պայմանագիր  մրցույթում հաղթող 

շինարարական կազմակերպության հետ; 

4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքները; 

5.Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների 

կատարման ավարտական ակտը: 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 

1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ՝ 2 

2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 2 

3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 5000.0 հազ. դրամ, 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ                                             

 

Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ  

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 նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում  

Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

Ծրագրի նպատակ. 

Իրականացնել 

համայնքի 

բնակչությանը 

նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայությունների 

մատուցումը և 

հասանելիությունը  

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Ապահովվել է համայնքի 

բնակչությանը 

նախադպրոցական 

կրթության ծառայությունների 

մատուցումը և 

հասանելիությունը - շատ լավ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

համայնքի 

ՆՈՒՀ 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

վարչական 

ղեկավարներ 

Իրականացումը՝

ՀՈԱԿ-ների 

միջոցով 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

 

  Միջանկյալ արդյունք 

1. 

Ապահովվել է 

համայնքի «ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ների բնականոն 

գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ). 

1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը՝ 3 

2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ 

հաճախող երեխաների թիվը 

-121 

3.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

դաստիարակների թիվը -14 

4.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի 

թիվը -8 

5.Մեկ երեխայի հաշվով 

սննդի օրական ծախսերը - 

170 դրամ 

6.Մատուցված ծառայության 

համապատասխանությունը 

օրենսդրական 

պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին 

և չափորոշիչներին -

ամբողջությամբ 

7.Նախադպրոցական 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

վարչական 

ղեկավարներ, 

համայնքի ՆՈՒՀ 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ (ծնողներ) 

Համայնքի 

ղեկավար, 

համայնքի 

ՆՈՒՀ 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

վարչական 

ղեկավարներ 

 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       
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կրթության ծառայության 

մատուցման օրերի թիվը 

տարվա ընթացքում - 229 

8. Ծնողների 

բավարարվածության 

աստիճանը մատուցված 

ծառայությունների որակից -  

շատ լավ                 

9.Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը 1տարի 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 

1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն 

2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 

3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու 

որոշման ընդունում 

4. Մանկապարտեզների խմբերի կոմպլեկտավորում 

5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին 

ՀՈԱԿ-ների գործունեության 

համապատասխանության վերաբերյալ 

ուսումնասիրությունների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 32 

2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 

3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

պահպանման ծախսեր՝ 29730.0  հազ. դրամ, 
 ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 

Բնակավայրը՝ Գյուլագարակ 

Ծրագրի նպատակ. 

Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության 

մատուցումը և 

հասանելիությունը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

«Գյուլագարակ համայնքի 

արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ–ի  

գործունեությամբ 

ապահովվել է համայնքի 

բնակչությանը 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության մատուցումը և 

հասանելիությունը - ավելի 

շատ լավ, քան վատ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմ, 

«Գյուլագարակ 

համայնքի 

արվեստի 

դպրոց» ՀՈԱԿ–ի 

տնօրեն 

Իրականացումը՝ 

ՀՈԱԿ-ի միջոցով 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն  

Միջանկյալ արդյունք 1. 

Ապահովվել է 

համայնքի 

բնակչությանը 

«Գյուլագարակ 

համայնքի արվեստի 

դպրոց» ՀՈԱԿ–ի 

կողմից 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության 

մատուցումը և 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ). 

1. ՀՈԱԿ հաճախող 

երեխաների թիվը -43 

2.ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը -6 

 3.Երաժշտական կրթություն 

ստացողների թիվը -35 

2. 4.Գեղագիտական կրթություն 

ստացողների թիվը -8 

3. 5.Ծառայության մատուցման 

օրերի թիվը տարվա 

ընթացքում -300 օր 

4. 6.Ծնողների կարծիքը 

մատուցված ծառայության 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

վարչական 

ղեկավարներ, 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ (ծնողներ) 

Համայնքի 

ղեկավար, 

վարչական 

ղեկավարներ, 

Գյուլագարակ 

համայնքի 

արվեստի 

դպրոց» ՀՈԱԿ-

ի տնօրեն 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն, համայնքի 

կազմի մեջ մտնող 

բնակավայրերից 

երեխաների 

տեղափոխման 

դժվարություններ      

 



18 
 

հասանելիությունը վերաբերյալ - բավականին 

լավ      

5. 7, Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը - 1 տարի 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 

1.« Գյուլագարակ համայնքի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի  

պահպանություն  

 2.« Գյուլագարակ համայնքի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի 

շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում 

2. 3.Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման 

ընդունում 

3. 4.Խմբերի կոմպլեկտավորում 

4. 5.Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-

ի գործունեության համապատասխանության 

վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

 1.« Գյուլագարակ համայնքի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ–ի 

աշխատակազմ՝ 5 

 2.« Գյուլագարակ համայնքի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ–ի շենք և 

գույք 

2. 3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված «Գյուլագարակ համայնքի 

արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ–ի պահպանման ծախսեր՝ 8040.0հազ. 

դրամ,  

3. ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն  

Ոլորտային նպատակ. 

Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական աջակցության 

հասցեականությունը և մատչելիությունը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 

1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ -այո 

2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ     

Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

Բնակավայրերը՝  Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

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) -  

բավականին լավ      

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

աշխատակազմի 

սոցիալական 

հարցերով 

զբաղվող 

մասնագետ, 

վարչական 

ղեկավարներ 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան  

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարություն  

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 -

83  

2. Սոցիալական 

աջակցություն ստանալու 

դիմումների քանակը 

ներկայացրածների թիվը -97 

3.Սոցիալական 

աջակցություն ստացած 

հաշմանդամների թիվը -12 

4. Սոցիալական 

աջակցություն ստացած 

ուսանողների թիվը -1 

5.Բնակչության կարծիքը 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Համայնքի ղեկավար, 

վարչական 

ղեկավարներ, 

աշխատակազմի 

սոցիալակն 

հարցերով զբաղվող 

մասնագետ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

շահառուներ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

աշխատակազմի 

սոցիալական 

հարցերով 

զբաղվող 

մասնագետ, 

վարչական 

ղեկավարներ 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան  

ֆինանսական 

ռեսուրսները առկա 

են 
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սոցիալական աջակցության 

ծառայության մատուցման 

հասցեականության մասին - 

միջին՝ ոչ լավ, 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) 

4. 1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության 

տրամադրման ծախսեր՝ 6180.0 հազ. դրամ,  

5. 2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցներ՝ 1 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ոլորտային նպատակ. 

Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում 

բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման  որակյալ և մատչելի ծառայությունների 

մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը:   

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 

1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված  

աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից 

(հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ    

2.Տեղափոխված աղբի ծավալը՝ 280 տոննա 

Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների մատուցում 

Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

Ծրագրի նպատակ. 

Կազմակերպել 

համայնքի 

բնակչությանը 

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման  

ծառայությունների 

մատուցումը համայնքի 

բոլոր բնակավայրերում 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Ապահովվել է համայնքի 

բնակչությանը 

աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների 

մատուցումը համայնքի բոլոր 

բնակավայրերում - 100 %-ով 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

աղբահանության 

գծով մասնագետ, 

վարչական 

ղեկավարներ 

Իրականացում

ը՝ ՀՈԱԿ-ի 

միջոցով 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

 

Միջանկյալ արդյունք 

1. 

Կազմակերպվել է 

համայնքի բոլոր 

բնակավայրերի  

բնակչությանը 

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման  

ծառայությունների 

մատուցումը, 

ապահովվել է շրջակա 

միջավայրի 

մաքրությունը   

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ). 

1.Աղբահանություն և 

սանիտարական մաքրում 

իրականացնող 

աշխատակիցների թիվը - 2 

2.Աղբատար մեքենաների 

թիվը - 1 

3.Աղբամանների թիվը - 30 

4.Աղբահանության համար 

գանձվող վճարի չափը -50 

դրամ 

5Համայնքում 

իրականացված 

աղբահանության ծավալը` 

տարեկան կտրվածքով, 

տոննա - 280 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

«Թումանյանի 

կոմունալ 

տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, 

վարչական 

ղեկավարներ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

 

Համայնքի 

ղեկավար,  

աղբահանությա

ն գծով 

մասնագետ, 

վարչական 

ղեկավարներ 

 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       
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6.Բնակիչների կարծիքը 

աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայության վերաբերյալ - 

ոչ լավ   ոչ վատ  

7.Աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայության 

համապատասխանությունը 

օրենսդրական 

պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին 

և չափորոշիչներին - 

մասնակի 

8.Աղբահանության 

ծառայության մատուցման 

հաճախականությունը՝ 

(ամսվա կտրվածքով) – 

գյուղերում՝ 3 անգամ, 

9.Սանիտարական մաքրման 

ծառայության մատուցման 

հաճախականությունը՝ 

(ամսվա կտրվածքով) – ըստ 

գրաֆիկ - ժամանակացույցի 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 

 1.«Գյուլագարակ համայնքի ընդհանուր սպասարկում» 

ՀՈԱԿ-ի հիմնում  

2. 2.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում 

3. 3.Համայնքում արտադրված աղբը արտոնագրված 

աղբավայր  տեղափոխելու համար  պայմանագրի 

կնքում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1.Համայնքապետարանի աբբահանության աշխատակիցներ ՝ 16 

2.Ա/Ձ Արմեն Մարտիրոսյանի գույք և մեքենա-սարքավորումներ 

3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված աղբահանության  ծախսեր՝ 

6030.0 հազ. դրամ,  

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

 

 

 

3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը 

 
Աղյուսակ 6. Համայնքի  գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 
 

Հ/հ Գույքի անվանումը 
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1.  Համայնքապետարանի 

շենք և գույք 

Գյուլագարակ , 

Կենտրոնական 1

 671 քմ 
լավ 

համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

2.  ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք Գյուլագարակ 

Կենտրոնակա

   200 քմ 
լավ 

համայնքի կողմից 

օգտագործման 
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ն1 

3.  

Վարչական ղեկավարների 

նստավայրեր և գույք 

գ.Կուրթան 

գ.Վարդաբլուր 

գ.Հոբարձի 

գ.Գարգառ, 

գ.Պուշկինո 

գ.Ամրակից 

 

բավարար 

համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

4.  

Մշակույթի պալատ և գույք գ.Կուրթան 

գ. Գարգառ 

գ. Վարդաբլուր 

Գ. Հոբարձի 

3000 քմ 

 
բավարար 

համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

5.  
Ներբնակավայրային 

նշանակության փողոցներ 

և ճանապարհներ 

բնակավայրեր 40 կմ բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

6.        

7.  Սիլոսի հոր  Գյուլագարակ 
150 քմ 

 վատ  Չի 

օգտագործվում 

8.  Մարզադաշտ Կուրթան 
6000 քմ բավարար 

համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

9.  Կամուրջ,  Գյուլագարակ  40,0 մ բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

10.  
Կամուրջ,  գ. Գարգառ 

գ. Հոբարձի 

գ. Պուշկինո  

20,0 մ 

25 մ 

20 մ 

բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

11.  

Կիսակառույց շենք գ. Հոբարձի 250 քմ 

անավարտ 

 Կառուցված են 

նկուղային 

հարկերը և 1-ին 

հարկի 

պատերը 

12.  

Կիսակառույց շենք Գյուլագարակ  250 քմ 

անավարտ 

 Կառուցված են 

նկուղային 

հարկերը և 1-ին 

հարկի 

պատերը 

13.  Աղբավայր գ. Ամրակից 2000 քմ      

բավարար 

համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

14.  Գերեզմանատներ Գյուլագարակ 

համայնք 
7 հատ 

բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

15.  Տրակտոր   1 հատ լավ անհատույց 

օգտագործման 

 

16.  Ավտոմեքենա«Նիվա»2121

4 

Գյուլագարակ 1 հատ բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

17.  Մանկապարտեզ  N 3 Գյուլագարակ 

 

659 քմ 
բավարար 

համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

18.  Հողամասեր Բոլոր 

բնակավայրե

րում միասին 

19968 հա  համայնք, 

իրավաբանական 

անձինք, 

ֆիզիկական 

անձիք 

 

19.  Բուժկետի շենք Գյուլագարակ 

գ. Գարգառ 

40 քմ 

35 քմ 

բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 
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գ. Կուրթան 

  Վարդաբլուր 

80 քմ 

80 քմ 

 

 

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 
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1. Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի պահպանում, 

հանրային որակյալ 

ծառայությունների մատուցում 

103100.0 
103100

.0 

    

2. Համայնքապետարանի 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

զարգացում 

1190,0 1190,0 
    

Ընդամենը 104290,0 
10429

0,0 

    

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. 
Այգիների և 

համայնքապետարանների  

վերանորոգում 
900.0 900.0 

    

2. 

Համայնքի գյուղական  

բնակավայրերի 

ջրամատակարարման 

համակարգերի ընթացիկ նորոգում 

13000.0 
6000.

0 

 7000.0   

3. 

Համայնքի փողոցների արտաքին 

լուսավորության համակարգերի 

ընդլայնում, հենասյուների ներկում 

28183,0 
15000,

0 

1318

3.0 

   

Ընդամենը 42083,0 
30000

,0 

1318

3.0 

7000.0   

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 
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 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- 

- - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1. 
Հանդամիջյան ճանապարհների 

նորոգում 
500.0 500.0 

    

2. Համայնքի փողոցների 

բարեկարգում և ասֆալտապատում 
4500.0 

450000

.0 
 

 
  

Ընդամենը 5000,0 
5000,

0 
  

  

Ոլորտ 7. Կրթություն 

1. 
Համայնքում նախադպրոցական 

կրթության ապահովում 
29730,0 

29730,

0 
  

  

2. 

Համայնքում արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության 

մատուցում 

8040,0 8040,0   
  

Ընդամենը 37770,0 37770,0     

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

 Հիշարժան տոն օրերին նվիրված 

միջոցառումների կազմակերպում 
1000.0 

1000.0 - - - - 

 Ընդամենը 1000.0 
1000.0     

Ոլորտ 10. Առողջապահություն  

 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- 

- - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

 Սպորտային միջոցառումների 

կազմակերպում 
1000.0 

1000.0 - - - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

 Աջակցություն սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին 
2000,0 2000,0 

    

Ընդամենը 5000,0 
5000,

0 

    

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. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում 

աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման  ծառայությունների 

մատուցում 

6030,0 6030,0 

    

Ընդամենը 6030,0 
6030,

0 

    

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։ 
- 

- - - - - 

Ընդհանուրը 200173,0 
 

193173,
- 7000,0 - - 
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0 

 

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. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ 

ծառայությունների մատուցում 

Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Համայնքապետարան

ի աշխատակազմի 

աշխատողներ  

45    

Համայնքի հողի 

հարկի և գույքահարկի 

գանձման 

ավտոմատացված 

համակարգեր 

    

Համայնքապետարան

ի վարչական շենք և 

գույք 

ըստ 

գույքագրման 

ցուցակի 
   

Վարչական 

ղեկավարների 

նստավայրերի շենքեր 

և գույք 

ըստ 

գույքագրման 

ցուցակի    

Տեղական հարկերի, 

տուրքերի և վճարների 

հավաքագրմամբ 

զբաղվող 

աշխատակիցներ 

6    

Հողի հարկի, 

գույքահարկի, 

տեղական տուրքերի և 

վճարների բազաներ 

առկա է    

Համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների գծով 

առկա ապառքներ, 

հազ.դրամ 

740495.0    

Աշխատակազմում 

առկա 

համակարգչային 

սարքեր և 

սարքավորումներ 

25    
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Տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցությ

ան համակարգեր 

առկա է    

Աշխատակազմում 

ֆինանսական (այդ 

թվում՝ գույքի) 

կառավարման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատողներ 

2    

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, % 

2    

Համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների 

հավաքագրման 

փաստացի 

գումարների տարեկան 

աճ,  %-ով 

8    

Հարկային 

պարտականություննե

րը չկատարողների 

նկատմամբ համայնքի 

կողմից դատարան 

ներկայացված 

հայցադիմումների 

թիվը  

0    

Հողի հարկի բազայում 

առկա 

անճշտությունների 

3    
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նվազեցում, %-ով 

Գույքահարկի 

բազայում առկա 

անճշտությունների 

նվազեցում, %-ով 

2    

Համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների գծով 

առկա ապառքների 

նվազեցում, %-ով 

7    

Համայնքապետարան

ում բնակիչների 

սպասարկման «մեկ 

պատուհան» 

սկզբունքի կիրառումը  

կիրառվում է    

 Սպասարկման 

կենտրոն դիմող 

այցելուների թիվը 

645    

Ելքային 

(որակական) 

ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարան

ի աշխատակազմի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

բնակիչների 

իրազեկվածության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

8 

 

   

 ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարան

ի աշխատակազմի 

աշխատանքից, 

մատուցված 

ծառայությունների 

մատչելիությունից և 

որակից  բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

7 

 

   

ՏԻՄ-երի, 

աշխատակազմի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

բնակիչների կողմից 

ստացվող դիմում-

բողոքների թվի 

նվազում, %-ով 

7 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Համայնքապետարան

ի աշխատակազմի 

աշխատանքային 

248 
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օրերի թիվը տարվա 

ընթացքում, օր 

Աշխատակազմում 

ստացված մեկ 

դիմումին 

պատասխանելու 

միջին ժամանակը, օր 

2 

   

Համայնքի ղեկավարի, 

ավագանու կողմից 

կազմակերպվող 

բնակիչների 

ընդունելությունների 

հաճախականությունը 

շաբաթը       

1 անգամ 

   

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 
103100,0 

   

 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում 

Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային Աշխատակազմի 

վարչական, 

ֆինանսական, 

տեղեկատվական, 

հեռահաղորդակցությ

ան և այլ 

համակարգեր 

առկա է 

   

Աշխատակազմի 

կառուցվածք և 

կանոնադրություն 

առկա է 
   

Աշխատակազմի 

տեխնիկական 

սպասարկման 

անձնակազմի 

աշխատակիցներ 

4 

   

Ելքային 

(քանակական) 

ՏԻՄ-երի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

բնակիչների կողմից 

5 
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ստացված դիմում-

բողոքների թվի 

նվազում, %-ով 

Մասնագիտական 

վերապատրաստում 

անցած համայնքային 

ծառայողների թիվը 

10 

   

Աշխատակազմում 

կիրառվող 

տեղեկատվական 

համակարգերի թիվը 

1 

   

Աշխատակազմում 

օգտագործվող 

համակարգիչների 

թիվը 

18 

   

Աշխատակազմում 

ՀԿՏՀ-ի առկայությունը 
առկա է 

   

 ՀԿՏՀ-ում 

 օգտագործվող 

ծրագրերի թիվը 

2 
   

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 

8 

 

   

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, %-

8 
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ով 

Ծախսեր, հազ. 

դրամ 

ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

1190.0  
   

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն  

 Ծրագիր 1. Համայնքապետարանների բակերի վերանորոգում այգիների բարեկարգում 

Բնակավայրը՝ Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Ա/Ձ Արմեն 

Մարտիրոսյանի 

տեխնիկա և գույք 

ըստ 

պայմանագրի
   

Նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթեր 

 

2 
   

Ելքային 

(քանակական) 

Բարեկարգված այգու 

և բակի 

առկայությունը 

առկա է 
   

Ելքային 

(որակական) 

Բնակիչների 

կարծիքը 

բարեկարգված բակի 

և այգու  վերաբերյալ 

9 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Բակերի 

բարեկարգում 
1 

   

 Այգիների 

վերանորոգման 

տևողությունը, ամիս 

1 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

Գյուլագարակ 

համայնքի 

բնակչության, 

զբոսաշրջիկների 

հանգստի 

պայմանները 

բարելավվել են, 

բարեկարգվել է 

համայնքի ընդհանուր 

տեսքը 

առկա է 

   

Ծախսեր, հազ. 

դրամ 

ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

9000.0    

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

 Ծրագիր 2. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի 

ընթացիկ նորոգում 

Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանությու

ն 
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Ծրագրի 

իրականացման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակազմի 

աշխատակիցներ 

7    

Մուտքային 
համայնքապետարան

ի տեխնիկա և գույք 

ըստ 

գույքագրման 

ցուցակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Վերանորոգված 

ջրագծերի 

երկարությունը, մետր 
4000 

   

Տարվա ընթացքում 

ջրագծերի ընթացիկ 

նորոգում 

իրականացված 

բնակավայրերի թիվը 

3 

   

Ջրագծերի վթարների 

ընդհանուր թիվը  
43 

   

Ելքային 

(որակական) 

Բնակիչների 

կարծիքը խմելու ջրի 

ջրամատակարարմա

ն  մատչելիությունից 

5 

 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Խմելու ջրի 

ջրամատակարարմա

ն ծառայության 

որակից բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանը 

5 

   

Ծախսեր, հազ. 

դրամ 

ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ, 

դրամաշնորհ 

13000.0    

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 3. Համայնքի  փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի 

ընդլայնում, հենասյուների ներկում 

Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, 

Ամրակից 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Ծրագրի 

իրականացման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակազմի 

աշխատակիցներ 

 

2 
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Գյուլագարակ 

համայնքի տեխնիկա 

և գույք 

ըստ 

գույքագրման 

ցուցակի 

   

Նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթեր 

2 
   

Ելքային 

(քանակական) 

 

Փողոցներում 

տեղադրված 

լուսատուների և 

հենասյուների 

քանակը 

353 

   

Ներկված 

հենասյունների թիվը 
100 

   

Ելքային 

(որակական) 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային

լուսավորվածությունից 

ավելի շատ 

լավ, քան 

վատ 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 

2 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

Համայնքի 

փողոցները դարձել 

են  լուսավոր, 

գեղեցիկ ու 

հարմարավետ 

համայնքի 

բնակիչների, 

հյուրերի, 

տրանսպորտային 

միջոցների և 

զբոսաշրջիկների 

համար, % 

80 

   

Գիշերային 

լուսավորված 

փողոցների թվի 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ, % 

26 

   

Ծախսեր, հազ. 

դրամ 

ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ, և 

պետական բյուջե 

28183.0    

 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ծրագիր 2. Գյուլագարակ համայնքի  փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում 

Բնակավայրը՝ Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Ծրագրի 

իրականացման 

հարցերով զբաղվող 

2 
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աշխատակազմի 

աշխատակիցներ 

Նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթեր 

2 

   

Ելքային 

(քանակական) 

 

Ասֆալտապատված 

փողոցների 

մակերեսը, ք.մ   

70 
   

Բարեկարգված 

փողոցների 

երկարությունը, մետր 

1900 
   

Ելքային 

(որակական) 

Բնակիչների 

կարծիքը 

ասֆալտապատված և 

բարեկարգված 

փողոցների 

վերաբերյալ 

7 

 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 

4 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

Համայնքի   

փողոցները  դարձել 

են  անցանելի ու 

հարմարավետ 

հետիոտների և 

տրանսպորտային 

միջոցների 

երթևեկության 

համար տարվա բոլոր 

եղանակներին, % 

80 

   

Ծախսեր, հազ. 

դրամ 

ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

5000.0 
   

 

 

Ոլորտ 7. Կրթություն  

Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում  

Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

աշխատակազմերի 

աշխատակիցներ 

32 
   

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

շենքեր և գույք 

ըստ 

գույքագրման 

ցուցակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

թիվը 
5 
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ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ 

հաճախող 

երեխաների թիվը 

115 
   

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

դաստիարակների 

թիվը 

15 
   

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

դաստիարակների 

թիվը 

8 
   

Մեկ երեխայի 

հաշվով սննդի 

օրական ծախսերը, 

դրամ 

170 

   

Ելքային 

(որակական) 

Մատուցված 

ծառայության 

համապատասխանու

թյունը օրենսդրական 

պահանջներին, 

սահմանված 

նորմատիվներին, 

կարգերին և 

չափորոշիչներին 

ամբողջությա

մբ 

   

Ծնողների 

բավարարվածության 

աստիճանը 

մատուցված 

ծառայությունների 

որակից  

8          

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայության 

մատուցման օրերի 

թիվը տարվա 

ընթացքում 

229 

   

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

Ապահովվել է 

համայնքի 

բնակչությանը 

նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայությունների 

մատուցումը և 

հասանելիությունը 

շատ լավ 

   

Ծախսեր, հազ. 

դրամ 

ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

29730.0 
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Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ծրագիր 3. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 

Բնակավայրը՝ Գյուլագարակ 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

«Գյուլագարակ 

համայքնի արվեստի 

դպրոց» ՀՈԱԿ–ի 

աշխատակազմ 

5 

   

 «Գյուլագարակ 

համայքնի արվեստի 

դպրոց» ՀՈԱԿ–ի 

շենք և գույք 

ըստ 

գույքագրման 

ցուցակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

ՀՈԱԿ հաճախող 

երեխաների թիվը 
40 

   

ՀՈԱԿ-ի խմբերի 

թիվը 

12    

6. Երաժշտական 

կրթություն 

ստացողների թիվը 

32 
   

Գեղագիտական 

կրթություն 

ստացողների թիվը 

8 
   

Ելքային 

(որակական) 

Ծնողների կարծիքը 

մատուցված 

ծառայության 

վերաբերյալ 

9 

 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծառայության 

մատուցման օրերի 

թիվը տարվա 

ընթացքում, օր 

300 

   

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

«Գյուլագարակ 

համայքնի արվեստի 

դպրոց» ՀՈԱԿ–ի  

գործունեությամբ 

ապահովվել է 

համայնքի 

բնակչությանը 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 
ծառայության 

մատուցումը և 

հասանելիությունը 

7 

   

Ծախսեր, հազ. 

դրամ 

ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

8040 
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Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Սոցիալական 

աջակցության 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցներ 

1 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստացած 

սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը  

83 

   

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստանալու 

դիմումների քանակը 

ներկայացրածների 

թիվը 

97 

   

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստացած 

հաշմանդամների 

թիվը 

12 

   

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստացած 

ուսանողների թիվը 

1 

   

Ելքային 

(որակական) 

Բնակչության 

կարծիքը 

սոցիալական 

աջակցության 

ծառայության 

մատուցման 

հասցեականության 

մասին 

միջին՝ ոչ 

լավ, ոչ վատ    

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

Բարելավվել է 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

և ծառայության 

բավականին 

լավ      
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մատչելիությունը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

Ծախսեր, հազ. 

դրամ 

ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

6180.0 
   

  

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների մատուցում 

Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Ա/Ձ Արեմն 

Մարտիրոսյան 
16 

   

Ա/Ձ Արեմն 

Մարտիրոսյան ի 

գույք և մեքենա-

սարքավորումներ 

ըստ 

պայմանագրի
   

Ելքային 

(քանակական) 

Աղբահանություն և 

սանիտարական 

մաքրում 

իրականացնող 

աշխատակիցների 

թիվը 

 

 

3 

 

 

   

Աղբատար 

մեքենաների թիվը 
1 

   

Աղբամանների թիվը 30 
   

Աղբահանության 

համար գանձվող 

վճարի չափը, դրամ 

50 

 

   

Համայնքում 

իրականացված 

աղբահանության 

ծավալը՝ տարեկան 

կտրվածքով, տոննա 

230.0 

 

   

Ելքային 

(որակական) 

Բնակիչների 

կարծիքը 

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման 

ծառայության 

վերաբերյալ 

7 

 

 

   

Աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման 

ծառայության 

համապատասխանու

թյունը օրենսդրական 

6 

   



37 
 

պահանջներին, 

սահմանված 

նորմատիվներին, 

կարգերին և 

չափորոշիչներին 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 

ծառայության 

մատուցման 

հաճախականությունը 

  

 
 

 

 

 

 

3անգամ 

 

 

   

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 

6030.0 
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