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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծավան  համայնքի 2018-2022 թթ. հնգամյա 

զարգացման ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր1) ընդունման նպատակն է սահմանել համայնքի 

տեսլականը 2022 թվականին, այդ տեսլականին հասնելու ռազմավարությունը և հիմնական 

նպատակները: 

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել համայնքի առկա 

ռեսուրսները (ակտիվները), պարտավորությունները, տեղական առանձնահատկությունները,   երկրի 

տնտեսական և քաղաքական առկա իրավիճակը, ինչպես նաև առաջիկա զարգացումների 

կանխատեսումները: Զարգացման ռազմավարության և գերակայությունների սահմանման  

ժամանակ ցուցաբերվել է ինտեգրացված մոտեցում (տնտեսական, սոցիալական, շրջակա միջավայրի 

և այլ  գործոններ): 

ՀԶՀԾ-ն մշակելիս ուսումնասիրվել է նաև Մեծավան բազմաբնակավայր համայնքի կազմում 

ընդգրկված բնակավայրերի՝ նախկին համայնքների նախորդ հնգամյա ժամանակաշրջանի 

զարգացման ծրագրերը, միտումները և դրանց շարունական  լինելու  հնարավորությունները: 

Հնգամյա զարգացման ծրագիրը կազմված է վեց բաժիններից՝ 

ՀԶՀԾ-ի 1-ին բաժինը ներառում է` համայնքի սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր, բնակավայրային 

և ոլորտային փաստացի իրավիճակի և համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների 

բնութագրումը և վերլուծությունը՝ հաշվի առնելով ՀԶՀԾ-ի մշակման մեթոդաբանական 

չափանիշների ազդեցությունը համայնքի ՏԻՄ-երի գործունեության ոլորտների կազմի վրա, 

համայնքում առկա սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների ֆիզիկական վիճակի գնահատումը, 

դրանց շահագործման, պահպանման և նորոգման հետ կապված խնդիրները, համայնքի կազմում 

ընդգրկված բոլոր բնակավայրերում հիմնական ենթակառուցվածքների առկայության և ընդհանուր 

վիճակի, ինչպես նաև դրանց զարգացման հնարավորությունների, կարողությունների ու 

ռեսուրսների վերլուծումը և գնահատումը: Համայնքի ընդհանուր և ոլորտային կարիքների 

գնահատման հիման վրա, ըստ համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի, կազմվել է 

համայնքում առկա հիմնախնդիրների ցանկը՝ առանձնացնելով այն բոլորը, որոնց լուծումը 

նպատակահարմար է ներառել սույն ՀԶՀԾ-ում՝ ելնելով համայնքի ռեսուրսային 

հնարավորություններից: Բաժնում ներառվել է նաև համայնքի ՈՒԹՀՎ - վերլուծությունը՝ հիմնվելով 

համայնքի իրավիճակի վերլուծության ու գնահատման արդյունքների վրա և ձևակերպելով 

համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման ներքին ու արտաքին հիմնական 

հնարավորությունները, համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգները: 

ՀԶՀԾ-ի 2-րդ բաժինը ներառում է` համայնքի երկարաժամկետ տեսլականը, զարգացման 

ռազմավարությունը և սույն ՀԶՀԾ-ի հիմնական նպատակները: 

ՀԶՀԾ-ի 3-րդ բաժինը ներառում է` պետության, միջազգային և տեղական, քաղաքացիական 

հասարակության, մասնավոր հատվածի և այլ կազմակերպությունների կողմից համայնքում գալիք 

                                                           
1
 ՀԶՀԾ-ն մշակվել է ՝ հիմք ընդունելով ներկայումս գործող «Տեղական ինքնակառավարման 

մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ ՏԻՄ-երի իրավասությունները, համայնքի ղեկավարի 

լիազորությունները նրա գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ԳՀՄԸ/ՀՖՄ ծրագրի 

շրջանակներում 2016 թվականին մշակված՝ «Բազմաբնակավայր համայնքում «Համայնքի 

զարգացման քառամյա ծրագրի մշակման և կառավարման մեթոդաբանության» կիրառման 

ուղեցույցը» : 
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հինգ տարիների համար նախատեսվող (շարունակվող) հանրապետական, մարզային, 

տարածաշրջանային, միջհամայնքային համագործակցության և այլ ծրագրերն ու միջոցառումները: 

ՀԶՀԾ-ի 4-րդ բաժինը ներառում է` համայնքի ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը, 

գնահատումը և կանխատեսումը՝ ըստ համայնքի բյուջեի եկամտային ուղղությունների (սեփական 

եկամուտներ, պաշտոնական դրամաշնորհներ, փոխառու միջոցներ)՝ դիտարկելով նախորդ երկու և 

գալիք հինգ տարիների եկամտային տվյալները: 

ՀԶՀԾ -ի 5-րդ բաժինը ներառում է` ըստ բնակավայրերի՝ առաջարկված առաջնահերթ 

ոլորտային ծրագրերի ցանկը,  ապա` համայնքի ղեկավարին կից գործող ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի 

կառավարման գծով խորհրդակցական մարմնի կողմից համայնքի զարգացման ոլորտային ծրագրերի 

ընտրությունը, դրանց առաջնահերթությունների սահմանումը՝ ելնելով համայնքի իրավիճակի 

վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, բացահայտված կարիքներից ու հիմնախնդիրներից, 

ենթակառուցվածքների վիճակից և ՀԶՀԾ-ի հիմնական նպատակներից: Բաժնում ձևակերպվել և 

ամփոփվել են ՀԶՀԾ-ում ներառվող ոլորտային ծրագրերը՝ օգտագործելով դրանց կազմման՝ 

Մեթոդաբանությունում բերված օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ներկայացնելով ծրագրերի 

ֆինանսավորման աղբյուրները (համայնքի բյուջե, ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր 

կազմակերպություններ, այլ) և դրանց մոտավոր արժեքներն՝ ըստ գալիք հինգ տարիների: 

Բաժնում ներկայացվում են նաև ՀԶՀԾ-ում ներառված ոլորտային ծրագրերն`ըստ առանձին 

բնակավայրերի և առաջիկա հինգ տարիների: 

ՀԶՀԾ -ի 6-րդ բաժինը ներառում է`ՀԶՀԾ-ի իրականացման մշտադիտարկման(մոնիթորինգի) և 

գնահատման, տարեկան հաշվետվությունների կազմման և քննարկման  ձևաչափերը: 

ՀԶՀԾ-ի եզրափակումը ներառում է`համառոտ մոտեցումներ և դրույթներ՝ ՀԶՀԾ-ում 

փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման, քննարկման և հաստատման գործընթացների 

վերաբերյալ: 

 ՀԶՀԾ-ի հավելվածները ներառում են` 

 Համայնքապետարանի աշխատակազմի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը, 

 Համայնքի բնակավայրերում սոցիալ-տնտեսական հիմնական ենթակառուցվածքների 

առկայությունը և ընդհանուր վիճակը, 

 Համայնքի հողային հաշվեկշիռը՝ ըստ առանձին բնակավայրերի, 

 Համայնքում առկա անասնագլխաքանակի տվյալներն՝ ըստ առանձին բնակավայրերի, 

 Համայնքի հիմնական ցուցանիշների գնահատումը և կանխատեսումը, 

 Համայնքի 2018-2022թթ.  ՀԶՀԾ-ում ներառված ոլորտային ծրագրերի ձևակերպումներն՝ ըստ 

դրանց օրինակելի ձևի, 

 Համայնքի 2018-2022թթ. ՀԶՀԾ-ում ներառված ոլորտային ծրագրերն՝ ըստ առանձին 

բնակավայրերի: 

 

1․ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
 

1.1 ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ   ԴԻՐՔԸ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ 

 
ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2015 թվականի նոյեմբերի 24-ին ընդունված «ՀՀ վարչատարածքային 

բաժանման մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
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համաձայն՝ Մեծավան, Միխայլովկա, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող համայնքների միավորման 

արդյունքում ձևավորվել է Մեծավան  բազմաբնակավայր  համայնքը: 

Այսպիսով, ներկայում Մեծավան համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերն են՝ Մեծավան, 

Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Միխայլովկա գյուղական համայնքները (աղյուսակ1): Համայնքի կենտրոնը 

Մեծավան գյուղն է:  

 
Աղյուսակ1.  Համայնքի բնակավայրերի վարչական տարածքի, առկա և մշտական բնակչության, տնային 

տնտեսությունների ցուցանիշները (01.01.2018թ.դրությամբ) 
 

 

 

 

Գյուղ Մեծավան 
 

Մեծավան գյուղը գտնվում է Տաշիրի տարածաշրջանում,  Տաշիր քաղաքից 10 կմ հյուսիս-

արևմուտք, մարզկենտրոնից 62 կմ հեռավորության վրա:  

Մեծավանը նախկինում կրել է Շահնազար անունը: Գյուղի բնակչության հիմնական մասը (160տուն) 

1820թվականին գաղթել է  Ալաշկերտի գավառի Երեց գյուղից (նաև` Իրիցու գեղ): Գյուղի մասին 

գրավոր արժանահավատ տեղեկություններ է ներկայացրել ժամանակին Հռոմում ուսանած Սարգիս 

Վարդապետ Յազիչյանը: 

Շահնազարը  Մեծավան է վերանվանվել  1978 թվականին:  

Ցարական Ռուսաստանի ժամանակ մտել է Թիֆլիսի նահանգի Բորչալուի գավառի մեջ: 

Բարձրությունը ծովի մակարդակից կազմում է 1575մ: Կլիման բարեխառն է, ամառը զով, իսկ ձմեռը 

հիմնականում` մեղմ: Կայուն ձնածածկույթ շատ քիչ տարիների է հաստատվում: Տարեկան 

մթնոլորտային տեղումները կազմում են 700-800մմ:  Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը` 

4903, 9 հա, որից` 1802,3 հա վարելահող, 1628,3 հա խոտհարք, 1338,6 հա արոտ: 

Համայնքի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և գյուղատնտեսությամբ: 

Անասնապահության մեջ գերակշռում են տավարաբուծությունն ու ոչխարաբուծությունը: Մշակվող 

գյուղատնտեսական կուլտուրաներն են ցորենը, գարին և կարտոֆիլը:  

Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են բնակչությանը խմելու ջրով ապահովելը, 

գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը, գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը:  

Գյուղը հարուստ է պատմամշակութային   հուշարձաններով, որոնք բազմադարյա 

պատմություն ունեն: Գյուղի կենտրոնում է գտնվում 5-6-րդ դդ. Սբ. Գևորգ եկեղեցին, որից փոքր-ինչ 

հյուսիս գտնվում է Սբ. Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին 5-6-րդ դդ., դաշտամիջյան հնավայրերում՝ 

Ավերք գյուղատեղիում, գտնվող Խարաբի վանք (Կոկո Բեգո- Սբ. Հակոբ) մատուռը, հայ-վրացական 

սահմանի մոտ գտնվող 8-9-րդ դդ. Թևավոր Խաչ խաչարձանը, որի մոտ տեղացիները 20-րդ դարում 

կառուցել են  Սբ. Հովհաննես Մկրտիչ մատուռը: 21-րդ դարում տեղացիները կառուցել են նաև Սբ. 

Սարգիս և Կենարար Սուրբ Խաչ մատուռները: 

Հ/հ Բնակավայրի

անվանումը 
Վարչակա

ն 

տարածքը 

(քկմ.) 

Մշտական 

բնակչության 

թվաքանակը 

(մարդ) 

Առկա 

բնակչությանթվ

աքանակը 

(մարդ) 

 

Առկա 

տնայինտնտե

սություններիթ

վաքանակը 

Մշտական տնային 

տնտեսությունների 

թվաքանակը 

1.  Մեծավան  62.95  5740 5584 1677 1093 

2.  Պաղաղբյուր 13.02  117 100 35 23 

3.  Ձյունաշող 16.94 

 
121 101 68 37 

4.  Միխայլովկա 20.944  813 762 181 213 
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 Մեծավանը սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը: 

 

 

Պաղաղբյուր 

 
Գյուղ Տաշիրի տարածաշրջանում, Տաշիր քաղաքից 20 կմ հյուսիս-արևմուտք, մարզկենտրոնից 

գտնվում է 72 կմ հեռավորության վրա: Նախկինում Սոյուղբուլաղ գյուղը հիմնադրվել է 1870 թ., 

վերաբնակեցվել է 1859 թ-ին հայերի կողմից: Պաղաղբյուր  է վերանվանվել 1991 թ-ին: Բարձրությունը 

ծովի մակարդակից 1750 մ է: Կլիման բարեխառն, լեռնային է, տևական ցուրտ ձմեռներով: Ամեն 

տարի հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ: Ամառները տաք են, համեմատաբար խոնավ: Տարեկան 

մթնոլորտային տեղումների քանակը` 600-700 մմ: Հաճախակի են ուժեղ քամիներն ու փոթորիկները: 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 1193.3 հա, որից 20.5 հա վարելահող, 650.9 հա 

խոտհարք, 503.3 հա արոտ: Գյուղի  մասնագիտացված ուղղությունն անասնապահությունն է: Գյուղն 

ունի դպրոց, մշակույթի տուն, բուժկետ: Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են խմելու 

ջրագծի ներքին ցանցի կառուցումը, գազաֆիկացումը, գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը, 

գյուղամիջայն և միջհամայնքային ճանապարհների վերանորոգումը: Համայնքը սահմանակից է 

Վրաստանի Հանրապետությանը և համարվում է սահմանամերձ համայնք:  
 

 

Ձյունաշող 
 
 Գյուղ Տաշիրի տարածաշրջանում, Տաշիր քաղաքից 15 հյուսիս-արևմուտք, 

մարզկենտրոնից 67 կմ հեռավորության վրա: Ձյունաշող,  նախկինում`Կըզըլշաֆակ, Ղըզըլշաֆակ: 

Գյուղը հիմնադրվել է 1870 թ-ին, վերաբնակեցվել է 1889 թ- ին Ադրբեջանից բռնագաղթված հայերի 

կողմից:  Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1580 մ է: Կլիման բարեխառն է, ձմեռը երկարատև  ու 

ցրտաշունչ, ամառը` զով: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը` 1423,3 հա, որից` 426,4 հա 

վարելահող, 737,2 հա խոտհարք, 236, 6 հա արոտ: Հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, 

արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, ձու: Համայնքն ունի դպրոց, մշակույթի տուն, բուժկետ, կապի 

հանգույց: Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են դպրոցի հիմնավերանորոգումը, 

գազաֆիկացումը, խմելու ջրագծերի ներքին ցանցերի վերանորոգումը, գյուղատնտեսական 

մթերքների իրացումը, միջհամայնքային և գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը:  

 

Միխայլովկա 

 

Տաշիր քաղաքից 14 կմ հյուսիս-արևելք, մարզկենտրոնից գտնվում է 59 կմ հեռավորության վրա: 

Գյուղը հիմնադրվել է 1870-ական թվականներին: Սկզբնական բնակիչները եղել են մոլոկաններ: 1953 

թ-ից այստեղ բնակվել են ադրբեջանցիներ, 1988 թ-ից հետո` ադրբեջանական հայ փախստականները  

և շրջակա գյուղերի վերաբնակիչները: Բնակչությունը ծովի մակարդակից 1520 մ է: Կլիման 

բարեխառն է, ձմեռը` երկարատև ու ցրտաշունչ, ամառը` զով: Հաճախ են երկարատև անձրևներն ու 

կարկտահարությունը: Ոռոգման ջուր չունենալու պատճառով համայնքը դժվարանում է 

կազմակերպել գյուղ. մթերքների արտադրությունը: Հիմնականում զբաղվում են ցորենի, գարու, 

առվույտի, կարտոֆիլի, կաղամբի եւ այլ բանջարա-բոստանային կուլտուրաների արտադրությամբ: 

Անասնապահությամբ զբաղվողներն արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, ձու, մեղր: Գյուղն ունի 

միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, բուժկետ, կապի հանգույց: Գյուղատնտեսական 
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գործունեության հիմնական ուղղություններն են` - անասնապահությունը, - դաշտավարությունը: 

Գյուղատնտեսությամբ զբաղվում է 200 գյուղացիական տնտեսություն:  

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը` 1820,4 հա, որից` 1052,2 հա վարելահող, 441,5 հա 

խոտհարք, 270,8 հա արոտ: Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են դպրոցի մի 

մասնաշենքի հիմնանորոգումը, խմելու ջրագծերի ներքին ցանցի վերանորոգումը, 

գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը, միջհամայնքային և գյուղամիջյան ճանապարհների 

վերանորոգումը:   
 

 

1.2 ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Համայնքի առկա բնակչության թիվը կազմում է 6791 մարդ, այդ թվում տղամարդիկ՝ 3382 և 

կանայք՝ 3409: Ըստ բնակավայրերի` համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը 

բերված է աղյուսակ  2-ում: 

 

 
Աղյուսակ 2. Համայնքի առկա բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները (01.01.2018թ. 

դրությամբ) 

 

Հ/հ Ցուցանիշները Ընդամենը 

համայնք 

Գ. Մեծավան գ.Պաղաղբյուր գ.Ձյունաշող գ.Միխայլովկա 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Առկա բնակչության թիվը, այդ 

թվում` 
6791 5740 117 121 813 

 Տղամարդիկ 3382 2857 67 62 396 

 Կանայք 3409 2883 50 59 417 

 0-7 տարեկան, այդ թվում` 460 362 7 6 85 

 - 0-4 տարեկան 206 146 6 2 52 

 - 5-7 տարեկան 254 216 1 4 33 

 8-16  տարեկան 336 208 23 17 88 

 16-62 տարեկան 5034 4286 75 77 596 

 63-ից բարձր տարեկան 760 642 10 16 92 

2. Կենսաթոշակառուներ, այդ թվում՝ 740 622 10 16 92 

3. Փախստականներ 122 0 4 30 88 

4. Միակողմանի ծնողազուրկ 

երեխաներ 
19 10 1 2 6 

5. Երկկողմանի ծնողազուրկ 

երեխաներ 
2 2 0 0 0 

6. Հայրենական մեծ պատերազմի 

մասնակիցներ 
600 600 0 0 0 

7. Արցախյան պատերազմի 

մասնակիցներ 
28 24 3 1 1 

8. Հաշմանդամներ, այդ թվում` 177 131 1 8 37 

 Մանկուց  հաշմանդամներ 13 5 1 0 7 

9. Աշխատունակներ 2087 1614 75 55 343 

10. Զբաղվածներ 1890 1417 75 55 343 

11. Գործազուրկներ, այդ  թվում` 1724 1612 20 18 74 

 Գրանցված 4 0 0 0 4 

12. Առկա տնային տնտեսությունների 

թիվը 
1334 1093 23 37 181 
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13. Ընտանեկան նպաստների 

պետական համակարգում 

գրանցված ընտանիքների թիվը, 

այդ թվում` 

120 61 4 6 49 

 Նպաստառու ընտանիքների թիվը 120 61 4 6 49 

14. Հայրենական մեծ և արցախյան 

պատերազմներում զոհվածների 

ընտանիքների թիվը 

31 30 1 0 0 

15. Բնակարանի կարիքավոր 

ընտանիքների թիվը, այդ թվում` 
8 0 5 3 0 

 Անօթևան ընտանիքներ 0 0 0 0 0 

16. Բնակարանային պայմանների 

բարելավման կարիք ունեցող 

ընտանիքների թիվը 
40 10 23 4 3 

17. Արտագնա աշխատանքի մեկնող 

ունեցող տնային 

տնտեսությունների թիվը 

324 300 0 1 23 

18. Արտագնա /սեզոնային/ 

աշխատանքի մեկնողների  թիվը 
1101 1061 0 2 38 

 

 

 

1.3  ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 

 
2017 թ. նոյեմբերին  կայացած ՏԻՄ-երի ընտրությունների արդյունքում ընտրվել են համայնքի 

ավագանին՝ բաղկացած 11 անդամից, և համայնքի ղեկավարը, որը ձևավորել է համայնքի 

աշխատակազմը՝ բաղկացած 28 աշխատակցից: Համայնքի ավագանին 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ի  

թիվ 8-Ա որոշմամբ հաստատել է համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը, իսկ 2017 թվականի 

նոյեմբերի 24-ի 6-Ա  որոշմամբ համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, 

հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը՝ 

- Համայնքի ղեկավար- 1միավոր, 290,0 հազ.դրամ, 

- Համայնքի ղեկավարի տեղակալ- 1միավոր, 150,0հազ.դրամ, 

- Բնակավայրի վարչական ներկայացուցիչ-1 միավոր,150,0 հազ.դրամ, 

- Բնակավայրի վարչական ներկայացուցիչ- 2 միավոր, 120,0 հազ.դրամ 

- Համայնքի ղեկավարի օգնական- 1միավոր,130,0 հազ.դրամ, 

- Համայնքի ղեկավարի խորհրդական- 1 միավոր, 130,0 հազ. դրամ 

- Աշխատակազմի քարտուղար- 1միավոր,170,0հազ.դրամ, 

- Ֆինանսական բաժնի պետ- 1 միավոր, 120,0 հազ. դրամ 

- Առաջատար մասնագետ-4 միավոր,107,0 հազ.դրամ, 

- Գլխավոր մասնագետ աուդիտոր- 1 միավոր, 110,0 հազ. դրամ 

- Գլխավոր մասնագետ- 1 միավոր, 110,0 հազ. դրամ 

- Առաջին կարգի մասնագետ- 2 միավոր,100,0հազ.դրամ, 

- Երկրորդ կարգի մասնագետ-5 միավոր,90,0 հազ.դրամ, 

- Վարորդ-1միավոր,100,0հազ.դրամ, 

- Հավաքարար-1միավոր,80,0 հազ.դրամ, 

- Դռնպահ- 2 միավոր, 80,0 հազ. դրամ 

- Հնոցապահ- 1 միավոր, 80,0 հազ. դրամ 

- Փականագործ- 1 միավոր, 80,0 հազ. դրամ 

Ընդամենը՝ 28 միավոր, 3178,0 հազ.դրամ: 
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Համայնքի ավագանին 2017 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 17-Ա որոշմամբ հաստատել է 

2 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (ՀՈԱԿ) աշխատակիցների 

թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը՝  

1. Մեծավան համայնքի «Զանգակ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի,  9 աշխատակից՝ 

- տնօրեն-1միավոր,105,0հազ.դրամ, 

- հաշվապահ-1 միավոր,72,8հազ.դրամ, 

- դաստիարակ-1 միավոր, 80,0հազ.դրամ, 

- երաժիշտ-դաստիարակ, 1  միավոր,77,9 հազ.դրամ, 

- խոհարար-1միավոր,72,8 հազ.դրամ, 

- դայակ-դաստիարակի օրինակ-1միավոր,77,9 հազ.դրամ, 

- տնտեսվար-1 միավոր,77,9 հազ.դրամ, 

- հավաքարար- 1 միավոր, 72.8 հազ. դրամ, 

- դռնպահ- 1 միավոր, 72.8 հազ. դրամ: 

 

Ընդամենը`9 միավոր,709,9 հազ.դրամ: 

2. Մեծավան համայնքի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ, 6 աշխատակից 

- տնօրեն-1միավոր,74,0հազ.դրամ, 

- գեղմասվար- 1 միավոր, 72.8 հազ.դրամ 

- գեղմասվար- 1 միավոր, 77,9 հազ.դրամ 

- հաշվապահ-1 միավոր, 72.8հազ.դրամ 

- դռնպահ- 1 միավոր, 72.8հազ.դրամ 

- հավաքարար- 1 միավոր, 72.8 հազ.դրամ 

Ընդամենը`6 միավոր,443.1 հազ.դրամ: 

Համայնքի ավագանին 2018 թվականի հունվարի 19-ի թիվ 2-Ա որոշմամբ հաստատել է ՀՀ 

Լոռու մարզի Մեծավանի «Մշակույթի կենտրոն» բյուջետային հիմնարկի աշխատակիցների 

թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը`  

- տնօրեն-1միավոր,105,0հազ.դրամ, 

- գեղմասվար- 2 միավոր, 72.8 հազ.դրամ 

- գրադարանավար- 1 միավոր, 72,8 հազ.դրամ 

- հաշվապահ-1 միավոր, 72.8հազ.դրամ 

- դռնպահ- 1 միավոր, 72.8հազ.դրամ 

- հավաքարար-1 միավոր, 72.8հազ.դրամ 

 

Ընդամենը`7  միավոր, 541, 8  հազ. դրամ: 
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1.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 

 
Համայնքի սեփականությունն են հանդիսանում նրա կազմի մեջ մտնող նախկին համայնքների 

սեփականություն համարվող գույքը, որի ցանկը սահմանվել է ՀՀ կառավարության 14.03.1997 թ. թիվ 

51 որոշմամբ:  Համայնքի սոցիալ-տնտեսական յուրաքանչյուր ենթակառուցվածքի վիճակի    

գնահատումը կատարվել է՝ օգտագործելով Ներդիր–ում բերված գնահատման չափանիշները 

(գնահատականները): 

 

 

Ներդիր 1. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքի վիճակի 

գնահատականներ (Հավելված 2) 
 

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

անխափան. 

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

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

ունի. 

դ) վատ, եթե ենթակառուցվածքը գործում է ամենացածր արտադրողականությամբ կամ 

բոլորովին չի գործում. 

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

ուրիշովֈ 
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1.5 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Համայնքի վարչական տարածքում գործող պետական կազմակերպություններն են Մեծավանի 

թիվ 1, թիվ 2 միջնակարգ դպրոցները ՊՈԱԿ-ները,  ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի 

«Առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը:  Ձյունաշողի և Միխայլովկայի միջնակարգ դպրոցները: «Առողջ 

սունկ» ՍՊԸ: «Վաչագան Գասպարյան» ՍՊԸ: 

 

 

 

 

 

1.6 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Մեծավան համայնքում կանոնավոր կերպով իրականացվում է  աղբահանություն, ջրագծերի 

ընթացիկ վերանորոգում և ներբնակավայրային և գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումներ 

և արտաքին լուսավորության անցկացում: Մեծավան համայնքն ունի խմելու ջրի կարգավորիչ 

ջրամբար, խմելու ջրի արտաքին և ներքին խողովակաշար- 53.4 կմ/ 35 միավոր, ոռոգման ջրագիծ- 

29.47կմ/17 միավոր:  

 

1.7 ԲՆԱԿԵԼԻ  ԵՎ  ՈՉ  ԲՆԱԿԵԼԻ  ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ  ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 

 
Համայնքում բազմաբնակարան բնակելի շենքեր կան միայն Մեծավան գյուղում, մնացած 

բնակավայրերում կան միայն բնակելի առանձնատներ: Գյուղի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

թիվը 2 է, որոնցից երկուսն էլ երկհարկանի:  Բնակֆոնդի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 2920 քմ: 

Առանձնատների թիվը՝1490: Բնակելի առանձնատների թիվը և դրանց ընդհանուր մակերեսը 

համայնքի մյուս բնակավայրերում կազմում են՝ 

- Պաղաղբյուրում՝23 տուն, մոտ 3000 քմ, 

- Ձյունաշողում՝ 81 տուն,մոտ 9250 քմ 

- Միխայլովկայում՝228 տուն, մոտ 20520քմ 

 

1.8 ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 
Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 16738,38 հա, այդ թվում`գյուղատնտեսական 

նշանակության հողեր՝ 14668,27 հա, բնակելի շինությունների տակ հողեր, այդ թվում` տնամերձ, 

հասարակական և այլ հողեր՝ 599,69 հա, արդյունաբերական, արտադրական շինությունների տակի 

հողեր՝ 121,89 հա, ընդերք օգտագործման հողեր՝ 17,0 հա, պատմամշակութային նշանակության 

հողեր՝ 18,33 հա, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների 

հողեր՝ 22,54 հա, հատուկ պահպանվող տարածքներ՝ 18,33 հա, անտառային ֆոնդի հողեր՝311,37 հա, 

ջրային ֆոնդի հողեր՝ 353,65 հա: 
1991թվականին հանրապետությունում իրականացված հողի սեփականաշնորհման ժամանակ 

համայնքի բնակավայրերում սեփականաշնորհված հողերի մեկ հողաբաժնի չափը կազմել է՝ 
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-Մեծավանում՝  1.1 հա,այդ թվում՝0,6 հա վարելահող, 0.5հա՝խոտհարք, 

-Պաղաղբյուր՝    3.6հա,այդթվում՝ 3,6 հա՝խոտհարք, 

-Ձյունաշող՝        3,6 հա,այդ թվում՝ 3,6 հա՝ խոտհարք, 

–Միխայլովկա ՝  3.3 հա,այդթվում՝2.3 հա՝վարելահող, 1հա՝ խոտհարք, 

 
 

1.9 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Համայնքում չկա գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգման համակարգ, այդ  

պատճառով համայնքի բնակչությունը հողագործությունից մեծ եկամուտներ չի կարողանում 

ստանալ: Համայնքում ավելի զարգացած է անասնապահության ճյուղը:  

2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, համայնքի խոշոր եղջերավոր անասունների 

գլխաքանակըկազմել է  2245, այդ թվում կովեր` 1298 :  Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը 

կազմել է՝ 725, խոզերի գլխաքանակը` 108:  Ձիերի՝ 21, hավերի և այլ թռչունների` 4214, 

նապաստակների և ճագարների՝ 16, մեղվաընտանիքների քանակը՝ 271:  

Համայնքում անասնապահությամբ, թռչնապահությամբ և մեղվապահությամբ 

զբաղվողներն արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, ձու, մեղր: Համայնքի բնակիչներն իրենց 

տնամերձերում աճեցնում են կարտոֆիլ, բանջարաբուստանային կուլտուրաներ, զբաղվում են 

նաև պտղաբուծությամբ (տանձ, խնձոր, սալոր), մշակում են հացահատիկային, կերային 

մշակաբույսեր՝ հիմնականում սեփական կարիքների բավարարման համար: 

Համայնքում խոշոր եղջերավոր անասնապահությամբ զբաղվող տնային տնեսությունների 

մեծ մասը գարնանից մինչև գրեթե աշնան վերջը անասուններին արածեցնում են գյուղամերձ 

կամ հեռագնա արոտներում, չնայած արոտներ տանող ճանապարհները գտնվում են 

անմխիթար վիճակում: 

Համայնքի բնակիչներն ունեն լուրջ խնդիրներ ու դժվարություններ արտադրված 

գյուղատնտեսական մթերքների իրացման հարցում, հատկապես որ ոչ բոլոր գյուղերն ունեն 

ավտոբուսային հաղորդակցություն մարզկենտրոն Վանաձորի քաղաքի հետ: 

Հավելված 4-ում բերված է, 01.01.2018 թ. դրությամբ, համայնքի բնակավայրերում առկա 

անասնագլխաքանակի վերաբերյալ տվյալներն՝ըստ առանձին բնակավայրերի: 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 Համայնքում պարբերաբար իրականացվում է աղբահանություն, սակայն պետք է 

ուշադրության առնվեն նաև դաշտամիջյան պատմամշակութային վայրերի մաքրությունն ու 

պահպանությունը:  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A1%D5%B6%D5%B1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%B6%D5%B1%D5%B8%D6%80
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8D%D5%A1%D5%AC%D5%B8%D6%80&action=edit&redlink=1
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1.11 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Համայնքի բնակավայրերը կենտրոնին կապող միջբնակավայրային ճանապարհները խճապատ 

են, սակայն կան բնակավայրեր տանող ճանապարհներ, որոնք  վատ սպասարկման պատճառով 

ձմռանը դժվար անցանելի են:  

Գյուղի ներբնակավայրային փողոցների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 53.3 կմ, որից 52 կմ-ը՝ 

բնահողային և 1.3 կմ-ը՝ ասֆալտապատ:  Փողոցները նախկինում մասնակի վերանորոգվել են 

համայնքի ուժերով, բայց կարիք ունեն լուրջ վերանորոգման ու բարեկարգման: 

Համայնքի սեփականությունն են հանդիսանում 1 ծառայողական «UAZ» մակնիշի ավտոմեքենան:  

Գյուղում  կան նաև մասնավոր մարդատար ավտոմեքենա՝ 709 հատ, բեռնատար ավտոմեքենա՝ 70 

հատ, ավտոբուս` 15: 

Գյուղի տարածքում կա  6 կամուրջ: 

 

1.12 ԱՌԵՎՏՈՒՐ  ԵՎ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Համայնքի տարածքում գործում են համապատասխանաբար Մեծավանում, Միխայլովկայում, 

առևտրի կետ, որոնք հիմնականում զբաղվում են սննդի որոշ տեսակների, ծխախոտի, ալկոհոլային 

խմիչքների և այլ ապրանքների վաճառքով: Նրանք բոլորն էլ հաշվառված են պետական հարկային 

մարմնում, ինչպես նաև եռամսյա կտրվածքով վճարում են համապատասխան տեղական տուրք 

համայնքի բյուջե՝ գործունեության թույլտվության համար:Պաղաղբյուրում և Ձյունաշողում գործող 

առևտրի կետ չկա: 

 

1.13 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
Այս ոլորտում առկա իրավիճակը ներկայացվում է ստորև՝ըստ համայնքի առանձին բնակավայրերի: 

 

Մեծավան 
Համայնքում գործում է երկու միջնակարգ դպրոց:  Աշակերտների քանակը 590: 

Համայնքում գործում է Զանգակ մանկապարտեզ ՀՈԱԿԸ, ուր հաճախում են 42 երեխա, որն ունի 9 

աշխատող, որը վերանորոգման կարիք ունի: Մանկապարտեզն ու երկու միջնակարգ դպրոցները 

գազաֆիկացված են: Մանկապարտեզը գործում է 8-ժամյա աշխատակարգով, երեխաներին տրվում է 

տաք սնունդ: Համայնքի ավագանու որոշմամբ, մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ծնողական 

ամսական վճարը սահմամվել է 3000 դրամ: 

Համայնքում  գործում է նաև Արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ը:  

Միխայլովկա 

Համայնքում գործում է միջնակարգ դպրոց, որտեղ սովորում են 93 աշակերտ, որի մեկ 

մասնաշենքի հիմնանորոգում և վթարային մասնաշենքի վերականգնում: Աշխատողների 

թիվը 31: Համայնքում գործում է մեկ Մանկիկ սոցիալական կենտրոն, հաճխող երեխաների 

թիվը 20, աշխատողների թիվը` 1:  

Ձյունաշող 

Համայնքում գործում է 1 միջնակարգ դպրոց, որն ունի 22 աշակերտ և 16 աշխատող:  

 

1.14 ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ  ՀԵՏ  ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
Համայնքն ունի մշակույթի տուն, որը գործում է, որտեղ  գործում է նաև Մեծավանի Ալաշկերտ 

պարային համույթը: Համայնքի տարածքում կան բազմաթիվ և հազվագյուտ պատմամշակութային 

նշանակություն ունեցող եկեղեցիներ, մատուռներ, հին գյուղատեղիներ և խաչքարեր: Բացի 
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համայնքի կենտրոնից, Ձյունաշող համայնքում ևս կա մշակույթի տուն, սակայն չի գործում: 

Գյուղական բոլոր բնակավայրերի դպրոցներում կան գրադարաններ, բացի այդ Մեծավան 

համայքնում կա երկու գրադարան, որտեղ առկա 9230 կտոր գրքային ֆոնդ, որի մեծ մասը գտնվում է 

բավարար վիճակում` կապված գտնվելու վայրի հետ: Մեծավան համայնքում կան հնադարյան 

եկեղեցիներ ու մատուռներ. Սբ Գևորգ եկեղեցին 5-6-րդ դդ., Սբ. Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցի 5-6-րդ 

դդ., Սբ. Հովհաննես Մկրտիչ մատուռ, Սբ. Հակոբ մատուռ Կոկո Բեգո 5-6-րդ դդ. , Կենաց Սրբո Խաչ 

մատուռ, Թևավոր խաչ 8-9-րդ դդ., Եղեռնի զոհերին նվիրված խաչքար Սբ. Գևորգ եկեղեցու բակում 

տեղակայված: Ձյունաշողում կա մեկ մատուռ Սբ. Գևորգ անունը կրող:  

 

 

1.15 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ 

 
Համայնքի տարածքում  գործող «Առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ում աշխատում են 13 մարդ, երկու 

բժիշկ և 11 բուժքույր: Կենտրոնն ապահովված է խմելու ջրով, առաջին բուժօգնության պարագաներով 

և դեղորայքով:  

Միխայլովկա համայնքում կա բուժկետ ունի մեկ բուժքույր, որը կցված է Տաշիր բժշկական 

կենտրոնին: Ձյունաշող և Պաղաղբյուր համայնքներում ևս կա բուժկետռ, որը սպասարկում  է 

Մեծավանի «Առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ն:  

Մեծավան համայնքում գործում է նաև Կյոկուշին-Կան կառատեի խումբը, որը ղեկավարում է Լոռու 

մարզի Ազգային ֆեդերացիան, ինչն էլ ապահովում համայնքի երեխաների մի մասի սպորտով 

զբաղվածությունը: 

1.16 ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 
Համայնքում կան 2087 աշխատունակ մարդիկ, որոնցից մշտական աշխատանքով (այդ 

թվում՝գյուղատնտեսական) զբաղված են միայն 1890-ը, աշխատանք չունեն 1724-ը, սակայն 

վերջիններից միայն 4-ն են գրանցված Տաշիրի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում 

որպես գործազուրկներ, քանի որ համայնքի բնակիչները հիմնականում հողերի 

սեփականատերեր են և, համաձայն ՀՀ օրենսդրության, չեն համարվում գործազուրկ: 

Համայնքի մոտ 120 ընտանիքներ  հաշվառված են ընտանեկան նպաստի պետական 

համակարգում, որոնցից սոցիալապես անապահովության նպաստառուներ են գնահատվել հենց 

120 ընտանիքները: Համայնքում բնակվում են նաև 177  հաշմանդամ և միակողմանի ծնողազուրկ 

19  երեխա, բնակարանի կարիքավորեն 8 ընտանիքներ, բնակարանի բարելավման կարիք ունեն 

40 ընտանիքներ: Համայնքի գերխնդիր է համարվում բնակիչների գործազրկության մակարդակի 

նվազեցումը: 

 

 

 

 

1.17  ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ 
 

 

Ներկայումս նոր ձևավորված ՏԻՄ-երի գործունեությունը դարձել է համեմատաբար ավելի 

թափանցիկ և հրապարակային, որը զգալիորեն նպաստում է համայնքի բնակչության 

իրազեկվածությանը ՏԻՄ-երի ընդունած որոշումներին և կատարած աշխատանքներին: Համայնքի 
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բնակիչները սկսել են բավականին ակտիվորեն մասնակցել ՏԻՄ–երի կողմից կազմակերպված 

հանրային հանդիպումներին ու միջոցառումներին: Բացի այդ գործում է համայնքապետարանի  

պաշտոնական կայքը`metsavan.am, որտեղ պարբերաբար ներկայացվում են համայնքապատերանում 

և  համայնքում կատարվող բոլոր ծրագրերն ու միջոցառումները: 
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                                   1.18 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 
 Համայնքի գործարար միջավայրի բարելավմանը նպաստող նոր միջոցառումներ 

են ձեռնարկվում, ներկա 32 անհատ ձեռներեցներից զատ` համայնքապետարանը 2018 թ-ից 

համագործակցում է «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ - հյուսիս» 

(2017-2020)  ծրագրի կազմակերպիչների    և «Ռեդ Սթոուն» ՍՊԸ կազմակերպության հետ 

համայնքում գտնվող կարմիր քարան քարհանքը շահագործելու համար,  որոնք հետզհետե 

նպաստելու են համայնքի բնակիչների զբաղվածությանն ու գործազրկության թվի աճի 

նվազմանը: ՀԶՀԾ-ի կազմման ու դրանցում ներառված ոլորտային ծրագրերն ու դրանց 

իրագործման  հաջորդող քայլերի գերնպատակը նաև համայնքում երիտասարդության 

զբաղվածության ապահովումն է մշակութային և հասարակական տարբեր գործընթացներում: 

Մեծավան համայնքն իր ներկա բնակավայրերով կարող է հրաշալի նախադրյալ 

հանդիսանալ էկոտուրիզմի զարգացմանը համայնքում, քանի որ համայնքն ընդգրկում է Ք.ա 

երկրորդ հազարամյակի դամբարանադաշտեր, բերդ-ամրոց , բազմադարյա եկեղեցիներ ու 

մատուռներ, քարանձավներ, ջրամբար ու լիճ,  գեղատեսիլ բնություն, ինչն օտարերկրյա 

զբոսաշրջիկների շրջանում մեծ հետաքրքրություն կարող է առաջացնել: Էկոտուրիզմի 

խթանումով առավել ուշադրություն է դարձվում շրջակա միջավայրի պահպանությանը:   

  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԹՀՎ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

Համայնքի ուժեղ կողմերը Համայնքի թույլ կողմերը 

 Բանիմաց աշխատուժի 

առկայություն 

 Միջնակարգ  դպրոցների 

առկայություն 

 Բերրի հողերի առկայություն 

 Հեռահաղորդակցության 

առկայություն 

 Գազաֆիկացման առկայություն 

 Պատմամշակութային 

հուշարձանների առկայություն 

 Հնավայրերի առկայություն 

 

 Խմելու ջրի ցանցի անմխիթար 

վիճակ 

 Ներհամայնքային 

ճանապարհների անբարեկարգ 

վիճակ 

 Սոցիալապես անապահով 

վիճակում գտնվող ընտանիքներ 

 Ֆինանսական ռեսուրսների 

բացակայություն 

 Արտագնա աշխատանքի 

մեկնողների թվի աճ 

 Աշխատատեղերի պակաս  

 Ծնելիության նվազում 

 Հողաբաժնի  քանակի քչություն 

 Երիտասարդության 
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ժամանցային վայրերի  

բացակայություն 

 

Հնարավորություններ Սպառնալիքներ 

 Խմելու ջրի առկայություն 

 Պետական և միջազգային 

ծրագրերի մեջ  

ընդգրկվածություն 

 Քարի հանքի առկայություն 

 Մշակութային կյանքի 

ակտիվացում 

 Անասնապահության 

զարգացման նպաստավոր 

պայմանների առկայություն 

 Գեղատեսիլ բնություն 

 Տարերային աղետների 

առկայություն 

 Գյուղ. մթերքների  գների 

նվազում 

 Գյուղատնտեսական մթերքների  

արտահանման դժվարութուն 

 Սպառման շուկաների դժվար 

հասաելիություն 

 Խիստ կլիմա /ցրտահարություն/ 

 Արտագաղթ 
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2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ,  ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶՀԾ-Ի 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

 
Համայնքի զարգացման տեսլականն է՝ 

Ունենալ զարգացած և հզոր համայնք, որտեղ առկա են ձեռնարկություններ, և մարդիկ 

ապրում են արժանապատիվ կյանքով, գոյություն ունեցող, պատմամշակութային 

հուշարձանների շնորհիվ ակտիվացնել մշակութային կյանքը և գեղեցիկ բնության շնորհիվ 

համայնքը հասցնել էկոտուրիզմի զարգացմանը: 

 

 Համայնքի ուժեղ կողմերի  և միկրո-հնարավորությունների վրա հիմնված վեր 

հանել համայնքի խնդիրները, և խոչընդոտները հաղթահարելով՝ ապահովել 

կայուն, շարունակական զարգացում ու հզորացում: 

 Հետևողականորեն բարեփոխումներ կատարելու միջոցով բարելավել համայնքի 

բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, 

համայնքը դարձնել  զարգացած, գեղեցիկ և բարեկարգ: 

Բարեփոխումներ կատարելով նախատեսվում է հասնել հետևյալ նպատակներին. 

 Գյուղացիներին ապահովել մաքուր խմելու ջրով, 

 Զարգացնել բուսաբուծությունն ու անասնաբուծությունը 

 Ակտիվացնել բնակչության մշակութային կյանքը, 

 Կազմակերպել համայնքաբնակների հանգիստը, 

 Ապահովել բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների նորմալ և անվտանգ 

երթևեկությունը: 

 Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թիվը նվազեցնել 10%-ով: 

 Համայնքի սեփական տարեկան եկամուտնեը հասցնել 30%- ով աճի: 

 Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ հասցնել 

3%–ով աճի: 

 

Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ 

1. Բարելավել գործարար միջավայրը և խթանել ձեռնարկատիրությունը: 

2. Համայնքի գույքը կառավարել: 

3. Նախադպրոցական կրթությունը և արտադպրոցական 

դաստիարակությունը կազմակերպել: 

4. Երիտասարդության ներգավմամբ ակտիվացնել մշակութային և մարզական 

կյանքը: 

5. Բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը:  

6. Ապահովել ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի 

խրախուսումը: 

7. Համայնքում բնակարանային շինարարությունը խթանել: 

8. Ապահովել համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և 

կանաչապատումը: Կազմակերպել համայնքի աղբահանությունը և 

սանիտարական մաքրումը: Կոմունալ աշխատանքներն ապահովել, ինչպես 

նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության 

ապհովումը կազմակերպել: 

9. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը կազմակերպել, 

համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանոմը և 

շահագործումը կազմակերպել: 
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10. Աջակցել պետության պաշտպանության իրականացման հարցում: 

11. Իրականացնել աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ  

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության միջոցառումները: 

12. Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը: 

13. Կազմակերպել համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը: 

14. Ապահովել համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված 

ծրագրերի  և միջոցառումների կազմակերպումը: 

15. Համայնքում ծնելիությունը և բազմազավակությունը խթանել: 

16. Ապահովել համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և 

բարելավման ծրագրերի  իրականացումը, արդյունավետ  և մատչելի 

բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծումը: 

17. Համայնքային հասարակական կյանքին հաշմանդամների  

մասնակցությունը խթանել: 

18. Համայնքում առկա ազգային և համամարդկային արժեքներին 

յուրաքանչյուրի ազատ հաղորդակցմանը նպաստել: 

19. Խթանել բարեգործությունը՝ համայնքում մշակութային, կրթական, 

գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ 

հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև  դրանց 

ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով: 
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3.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ 

ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 

 

2018-2022 թթ. ընթացքում համայնքի ՏԻՄ-երը նախատեսում են լայնորեն համագործակցել 

պետական կառավարման մարմինների, միջազգային և տեղական կազմակերպությունների, 

ՔՀՄՀ-ի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ: 

Համայնքում պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով, նախատեսվում է 

սերտ համագործակցություն ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կառուցվածքային և առանձնացված 

ստորաբաժանումների հետ: Որպես պետական կառավարման մարմինների հետ համայնքի 

համագործակցության հիմնական ուղղություններ, 2018-2022 թթ.-ին նախատեսվում են հետևյալ 

հանրապետական և մարզային ծրագրերն ու միջոցառումները՝ 

 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացում՝ պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների, 

սերմացուի, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման, գյուղացուն ձեռնտու պայմաններով 

(երկարաժամկետ, շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով, առանց գրավի) 

գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման, գյուղատնտեսական աշխատանքների 

կազմակերպման, խորհրդատվության ու աջակցության և այլ ուղղություններովֈ 

 Համայնքում բարձրացնել  անասնապահության արդյունավետությունը (կաթնատվություն, 

մսատվություն), ավելացնել մսուրային շրջանի համար կուտակվող անասնակերի քանակը, 

նպաստել գյուղամերձ և հեռագնա դեգրադացված արոտների բարելավմանը, 

արդյունավետ կառավարել  արոտները, ավելացնել համայնքային բյուջեի մուտքերը 

գանձվող արոտավճարներից, ավելացնել գյուղական տնտեսությունների եկամուտները 

ստացված անասնապահական արտադրանքից: Ինչպես նաև  համայնքային 

ենթակառուցվածքների (արոտների ջրարբիացման համակարգ, արոտների 

ճանապարհներ, փարախ, հովվի համար կացարան) կառուցում/բարելավում, հողերի 

մշակում՝ մսուրային շրջանի համար կերային բազայի ավելացման նպատակով:  

Նախատեսվում է կաթի վերամշակման արտադրամասի հիմնում: 

 Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում նախատեսվում է 

դասընթացների կազմակերպում, բնակչությանն իրազեկման ազդանշանային 

սարքավորումների տեղադրում: 

 Համայնքի սոցիալական պաշտպանության բնագավառում  նախատեսվում է սոցիալական 

նպաստների տրամադրում, ֆինանսական օգնության տրամադրում, փարոս 

համակարգում չընդգրկված, սակայն սոցիալապես ոչ բարվոք վիճակում գտնվող 

ընտանիքներին:  Նախատեսվում է նաև բարեգործական կազմակերպությունների միջոցով 

որոշակի օժանդակություն /հագուստի, սննդի տեսքով և այլն/: 

 Համայնքում նախատեսվում է որակյալ խմելու ջրով ապահովում և ջրագծի ներքին ցանցի 

վերկառուցում շարունակական ծրագրի իրագործումը: 
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 Համայնքում նախատեսվում է Փողոցային լուսավորության անցկացման շարունակական 

ծրագրի իրագործումը:Համայնքում կթրության, մշակույթի և սպորտի զարգացման 

նպատակով իրականացվելիք Մանկապարտեզի շենքի 3-րդ մասնաշենքի, մշակույթի տան 

վերանորոգման, թանգարանի հիմնման և մարզահրապարակի կառուցման 

աշխատանքների ծրագիրը: 

 Համայնքում նախատեսվում է հասարակական տրնսպորտի աշխատանքի և համայնքային 

ճանպարհային ենթակառուցվածքների պահպանման և շահագործման նպատակով 

իրականացվելիք Ճանապարհային բարեկարգում ծրագիրը:Համայնքի հրապարակի 

վերակառուցման աշխատանքների իրականացման ծրագիրը: 

  2018-2022 թթ. ընթացքում կշարունակվեն համայնքի և ՀՀ Լոռու մարզում գործունեություն 

ծավալող՝ միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, ՔՀՄՀ-ի 

սուբյեկտների, այլ կազմակերպությունների և անհատների համագործակցության 

շրջանակներում նախատեսվող ներդրումային, դրամաշնորհային, տեխնիկական 

աջակցության, բարեգործական ծրագրերը և միջոցառումները: 
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3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ 

ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 
 Վերլուծելով համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերի՝ նախկին համայնքների  2016-17 թթ. 

բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները (աղյուսակ3), տեսնում ենք, որ նախկին համայնքների 2016թ. 

բյուջեների փաստացի կատարողական ընդհանուր մուտքերը՝ 115293.7 հազ.դրամ, 2017 թ.-ին աճել են 

մոտ 28 %-ով և կազմել 160073.1 հազ.դրամ: Ուսումանսիրելով աղյուսակ 3-ը՝ տեսնում ենք, որ 

օրինակ՝ պետական դրամաշնորհներ 2016 թ.-ին նախկին համայնքները ստացել են 95602.6 հազ. 

դրամ, իսկ 2017թ.-ին՝  116725.2՝ 18%- ով ավելի: Բացի այդ, հարկ է նկատել նաև համայնքի բյուջեի 

մուտքերի աճի մեջ հողի հարկի, գույքահարկի և տեղական տուրքերի բյուջե մուտք եղած դրամական 

միջոցների աճ: 

 Կատարելով համայնքի 2018- 2022թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումները՝պետք է 

հաշվի առնել հետևյալը՝ 

 Համայնքի բյուջեի մուտքերի կանխատեսման համար որպես ելակետային տվյալներ են 

ընդունվել նախկին 3 համայնքների 2016-17թթ.  բյուջեների մուտքերի փաստացի գանձման 

ցուցանիշները՝ յուրաքանչյուր տարի նախատեսելով որոշակի աճ: Մուտքերի աճը նախատեսվել է՝ 

հիմք ընդունելով համայնքի հետագա զարգացման հետ կապված պատկերացումներն ու 

ակնկալիքները, նոր ծառայությունների մատուցման անհրաժեշտությունը և դրանց դիմաց վճարների 

գանձման հնարավորությունները և այլն: 

 

Աղյուսակ3. Համայնքի 2016-2017թթ. Բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2018-2022թթ. Բյուջեների 

մուտքերի կանխատեսումը 
Հազարդրամ 

 
Հ/հ Մուտքերի 

անվանումը 

2016թ. 

փաստ. 

2017թ. 

նախատ. 

2017թ. 

փաստ. 

2018թ. 

նախատ. 

2019թ. 

կանխ. 

2020թ. 

կանխ. 

2021թ. 

կանխ. 

2022թ.  

կանխ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ 

ՄՈՒՏՔԵՐ` 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)* 

115293.7 163169.5 160073.1 166458.9 120022,0 166558.5 167023.4 167023.4 

I. ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

(1+2+3)* 

        

1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ 

ՏՈՒՐՔԵՐ 
        

1.1 Գույքային հարկեր 

անշարժ գույքից 
        

 Գույքահարկ շենքերի 

և շինությունների 

համար 

        

 Հողի հարկ 8559.5 20545.4 13478.8 12359.3 12359.5 12359.5 12359.5 12359.5 

1.2 Գույքային հարկեր այլ 

գույքից 
        

 Գույքահարկ 

փոխադրամիջոցների 

համար 

9676.3 10559.3 12935.4 19855.1 19855.1 19855.1 20000.0 20000.0 



23 
 

1.3 Ապրանքների 

օգտագործման կամ 

գործունեության 

իրականացման 

թույլտվության 

վճարներ 

        

 Տեղական տուրքեր 451.3 294.0 501.0 240.0 240.0 260.0 260.0 260.0 

1.4 Ապրանքների 

մատակարարումից և 

ծառայությունների 

մատուցումից այլ 

պարտադիր վճարներ 

        

 Պետական տուրքեր         

1.5 Այլ հարկային 

եկամուտներ 
        

1.6 Ծնողական մուտքեր - - 748.5 1580.0 1580.0 1580.0 1580.0 1580.0 

1.7 Աղբահանություն - - - 8600.0 8600.0 8600.0 8600.0 8600.0 

 Այլ հարկերից և 

պարտադիր 

վճարներից 

կատարվող 

մասհանումներ 

     

   

 Հողի հարկի և 

գույքահարկի գծով 

համայնքի բյուջե 

վճարումների 

բնագավառում 

բացահայտված 

հարկային 

օրենսդրության 

խախտումների 

համար 

հարկատուներից 

գանձվող տույժեր 

ևտուգանքներ, որոնք 

չեն հաշվարկվում այդ 

հարկերի գումարների 

նկատմամբ 

     

   

2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 
95602.6 116725.2 116725.2 111923.9 111923.9 111923.9 111923.9 111923.9 

2.1 Ընթացիկ արտաքին 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

        

2.2 Կապիտալ արտաքին 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

     

   

2.3 Ընթացիկ ներքին 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

        

ա) Պետական բյուջեից 

ֆինանսական 

համահարթեցման 

սկզբունքով 

տրամադրվող 

դոտացիաներ 

        

բ) Պետական բյուջեից         
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տրամադրվող այլ 

դոտացիաներ 

գ) Պետական բյուջեից 

տրամադրվող 

նպատակային 

հատկացումներ 

(սուբվենցիաներ) 

        

դ) ՀՀ այլ համայնքների 

բյուջեներից ընթացիկ 

ծախսերի 

ֆինանսավորման 

նպատակով ստացվող 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

     

   

2.4 Կապիտալ ներքին 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

        

ա) Պետական բյուջեից 

կապիտալ ծախսերի 

ֆինանսավորման 

նպատակային 

հատկացումներ 

(սուբվենցիաներ) 

        

բ) ՀՀ այլ համայնքներից 

կապիտալ ծախսերի 

ֆինանսավորման 

նպատակով ստացվող 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

     

   

3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ*         

3.1 Տոկոսներ         

3.2 Շահաբաժիններ         

3.3 Գույքի 

վարձակալությունից 

եկամուտներ 

        

 Համայնքի 

սեփականություն 

համարվող հողերի 

վարձակալության 

վարձավճարներ 

1004.0 4400.6 4556.6 4400.6 4500.0 4800.0 4800.0 4800.0 

 Համայնքի վարչական 

տարածքում գտնվող 

պետական 

սեփականություն 

համարվող հողերի 

վարձակալության 

վարձավճարներ 

     

   

 Համայնքի վարչական 

տարածքում գտնվող 

պետության և 

համայնքի 

սեփականությանը 

պատկանող 

հողամասերի 

կառուցապատման 

իրավունքի դիմաց 
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գանձվող 

վարձավճարներ 

 Այլ գույքի 

վարձակալությունից 

մուտքեր 

        

3.4 Համայնքի բյուջեի 

եկամուտներ 

ապրանքների 

մատակարարումից և 

ծառայությունների 

մատուցումից, այդ 

թվում 

        

 Պետության կողմից 

ՏԻՄ-երին 

պատվիրակված 

լիազորությունների 

իրականացման 

ծախսերի 

ֆինանսավորման 

համար պետական 

բյուջեից ստացվող 

միջոցներ 

        

3.5 Վարչական 

գանձումներ 
        

 Տեղական վճարներ         

 Համայնքի վարչական 

տարածքում 

ինքնակամ 

կառուցված շենքերի, 

շինությունների 

օրինականացման 

համար վճարներ 

        

 Օրենքովսահմանված

դեպքերումհամայնքայ

ինհիմնարկներիկողմի

ցառանցտեղականտու

րքիգանձմանմատուցվ

ողծառայություններիկ

ամկատարվողգործող

ություններիդիմացստ

ացվող(գանձվող)վճար

ներ 

        

3.6 Մուտքեր տույժերից, 

տուգանքներից 
        

 Վարչական 

իրավախախտումների 

համար ՏԻՄ-երի 

կողմից 

պատասխանատվությ

ան միջոցների 

կիրառումից 

եկամուտներ 

        

 Մուտքեր համայնքի 

բյուջեի նկատմամբ 

ստանձնած 

պայմանագրային 
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պարտավորություննե

րի չկատարման 

դիմաց գանձվող 

տույժերից 

3.7 Ընթացիկ ոչ 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

        

3.8 Կապիտալ ոչ 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

        

3.9 Այլ եկամուտներ*         

 Համայնքի գույքին 

պատճառած 

վնասների 

փոխհատուցումից 

մուտքեր 

        

 Վարչական բյուջեի 

պահուստային 

ֆոնդից ֆոնդային 

բյուջե կատարվող 

հատկացումներից 

մուտքեր 

 1064.5 7421.6 7500.0 7500.0 7500.0 7500.0 7500.0 

 Օրենքով և 

իրավական այլ 

ակտերով 

սահմանված`համայն

քի բյուջեի 

մուտքագրման 

ենթակա այլ 

եկամուտներ 

     

   

II. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 

ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ 

ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4) 

        

1. Հիմնական միջոցների 

իրացումից մուտքեր 
        

 Անշարժ գույքի 

իրացումից մուտքեր 
- - 3706.7 - - - - - 

 Շարժական գույքի 

իրացումից մուտքեր 
        

 Այլ հիմնական 

միջոցների իրացումից 

մուտքեր 

        

2. Պաշարների 

իրացումից մուտքեր 
        

3. Բարձր արժեք 

ակտիվների 

իրացումից մուտքեր 

        

4. Չարտադրված 

ակտիվների 

իրացումից մուտքեր 

        

 Հողի իրացումից 

մուտքեր 
        

 Ոչ նյութական 

չարտադրված 

ակտիվների 
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իրացումից մուտքեր 

III. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ 

(ԴԵՖԻՑԻՏԻ) 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ) 

        

Ա. ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ(1+2) 
        

1. ՓՈԽԱՌՈՒՄԻՋՈՑՆԵ

Ր 
     

   

1.1 Արժեթղթեր         

 -թողարկումից և 

տեղաբաշխումից 

մուտքեր 

     

   

 -հիմնական գումարի 

մարում 
     

   

1.2 Վարկեր         

 -վարկերի ստացում         

 -ստացված վարկերի 

հիմնական գումարի 

մարում 

     

   

1.3 Փոխատվություններ         

 -բյուջետային 

փոխատվությունների 

ստացում 

     

   

 -ստացված 

փոխատվությունների 

գումարի մարում 

     

   

2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ 
        

2.1 Բաժնետոմսեր և 

կապիտալում այլ 

մասնակցություն 

     

   

 -համայնքային 

սեփականության 

բաժնետոմսերի և 

կապիտալում 

համայնքի 

մասնակցության 

իրացումից մուտքեր 

     

   

 -իրավաբանական 

անձանց 

կանոնադրական 

կապիտալում 

պետական 

մասնակցության, 

պետական 

սեփականություն 

հանդիսացող անշարժ 

գույքի (բացառությամբ 

հողերի), այդ 

թվում`անավարտ 

շինարարության 
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օբյեկտների 

մասնավորեցումից 

առաջացած 

միջոցներից 

համայնքի բյուջե 

մասհանումից 

մուտքեր 

 -բաժնետոմսեր և 

կապիտալում 

այլմասնակցություն 

ձեռքբերում 

     

   

2.2 Փոխատվություններ         

 -նախկինում 

տրամադրված  

փոխատվությունների 

դիմաց ստացվող 

մարումներից 

մուտքեր 

     

   

 -փոխատվությունների 

տրամադրում 
     

   

2.3 Համայնքի բյուջեի 

միջոցների 

տարեսկզբի ազատմ 

նացորդը 

        

2.4 Համայնքի բյուջեի 

ֆոնդային մասի 

ժամանակավոր ազատ 

միջոցների 

տրամադրում 

վարչական մաս 

     

   

2.5 Համայնքի բյուջեի 

ֆոնդային մասի 

ժամանակավոր ազատ 

միջոցներից 

վարչական մաս 

տրամադրված 

միջոցների վերադարձ 

ֆոնդային մաս 

     

   

2.6 Համայնքի բյուջեի 

հաշվում միջոցների 

մնացորդները 

հաշվետու 

ժամանակահատվածո

ւմ 

     

   

 որից` ծախսերի 

ֆինանսավորմանը 

չուղղված համայնքի 

բյուջեի միջոցների 

տարեսկզբի ազատ 

մնացորդի գումարը 

     

   

Բ. ԱՐՏԱՔԻՆ 

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
     

   

1. ՓՈԽԱՌՈՒ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐ 
     

   

1.1 Արժեթղթեր         

 -թողարկումից և         
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տեղաբաշխումից 

մուտքեր 

 -հիմնական գումարի 

մարում 
     

   

1.2 Վարկեր         

 -վարկերի ստացում         

 -ստացված վարկերի 

հիմնական գումարի 

մարում 

     

   

1.3 Փոխատվություններ         

 -փոխատվությունների 

ստացում 
     

   

 -ստացված 

փոխատվությունների 

գումարի մարում 

     

   

 

 

4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ 

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ,  ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ  ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ  

ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ  ԵՎ  ԱՄՓՈՓՈՒՄ,  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ  ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 
Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, 

համայնքում ներկայում արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ ՏԻՄ-երի 

կողմից ընտրված ռազմավարությունից, առաջիկա հինգ տարիների համար սահմանված 

հիմնական նպատակներից և  ՀՈԱԿ-ների կողմից արված առաջարկություններից, համայնքի 

ղեկավարին կից գործող ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից 

քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի ցանկը (աղյուսակ 4 )՝ ներառելու համայնքի 

2018-2022թթ.ՀԶՀԾ-ում: 

 

 

Աղյուսակ 4. Համայնքի 2018-2021 թթ. ՀԶՀԾ-ում ներառելու համար առաջարկվող ծրագրերի ցանկը 

 
Հ/հ Ծրագրի անվանումը Ծրագիրն 

առաջարկողը 

Ծրագրի մոտավոր 

արժեքը, 

ֆինանսավորման 

աղբյուրը, 

հազ.դրամ 
1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում, հանրային 

որակյալ ծառայությունների մատուցում 

 

 

ՀԶՀԾ-ի և բյուջեի 

գծով ԽՄ 

Համայնքի բյուջե՝ 

2018թ.–62091.0 

2019թ.–63195.0 

2020թ.–64111.0 

2021թ.–65585.0 

2022թ.–66812.0 

Ընդամենը՝ 321794.0 

 

2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների զարգացում 

ՀԶՀԾ-ի և բյուջեի 

գծով ԽՄ 

Համայնքի բյուջե՝ 

2018թ.–3500.0 

2019թ.–3500.0 

2020թ.–3000.0 

2021թ.–2500.0 
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2022թ.–2000.0  

Ընդամենը՝ 14500.0 

 

3. Համայնքում (Մեծավան) նախադպրոցական 

կրթության ապահովում և ընդլայնում 

 

 

Մեծավանի ՆՈՒՀ Համայնքի բյուջե՝ 

2018-18085.0 

2019թ.–19100.0 

2020թ.–20300.0 

2021թ.–21600.0 

2022թ.–22800.0 

Ընդամենը՝101885.0 

4. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության 

ծառայության մատուցում 

 

 
Մեծավանի 

Արվեստի դպրոց 

ՀՈԱԿ   

Համայնքիբյուջե՝ 

2018 թ.–11208.0 

2019թ.–9700.0 

2020թ.–10500.0 

2021թ.–11500.0 

2022թ.–12500.0 

Ընդամենը՝ 55408.0 

 

5. Նվիրատվություններ շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպություններին 

ՀԶՀԾ-ի և բյուջեի 

գծով ԽՄ 

Համայնքի բյուջե՝ 

2018 թ.–6000.0 

2019թ.–6000.0 

2020թ.–6000.0 

2021թ.–6000.0 

2022թ.–6000.0 

Ընդամենը՝ 30000.0 

 

6. 

 

Համայնքի բոլոր բնակավայրերում  աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման ծառայությունների 

մատուցում 

ՀԶՀԾ-ի և բյուջեի 

գծով ԽՄ 

Համայնքի բյուջե՝ 

2018 թ.–17000.0 

2019թ.–17000.0 

2020թ.–17000.0 

2021թ.–17000.0 

2022թ.–17000.0 

Ընդամենը՝ 85000.0 

 

7. Համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերի  

ջրամատակարարման  ներքին համակարգերի 

նորոգում 

ՀԶՀԾ-ի և բյուջեի 

գծով ԽՄ 

Համայնքի բյուջե՝ 

2018 թ.–6500.0 

2019թ.–6500.0 

2020թ.–6500.0 

2021թ.–6500.0 

2022թ.–6500.0 

Ընդամենը՝ 32500.0 

 

 

8. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների 

ընթացիկ վերանորոգում և բարեկարգում 

ՀԶՀԾ-ի և բյուջեի 

գծով ԽՄ 

Համայնքի բյուջե՝ 

2018 թ.–17000.0 

2019թ.–17000.0 

2020թ.–17000.0 

2021թ.–17000.0 

2022թ.–17000.0 

Ընդամենը՝ 85000.0 

 

9.  Համայնքի բոլոր բնակավայրերում արտաքին 

լուսավորության անցկացում 

ՀԶՀԾ-ի և բյուջեի 

գծով ԽՄ 

Համայնքի բյուջե՝ 

2018 թ.–3400.0 

2019թ.–1000.0 

2020թ.–1000.0 

2021թ.–1000.0 
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2022թ.–1000.0 

Ընդամենը՝ 7400.0 

 

10. Աջակցություն սոցիալապես  անապահով 

ընտանիքներին 

ՀԶՀԾ-ի և բյուջեի 

գծով ԽՄ 

Համայնքի բյուջե՝ 

2018 թ.–11500.0 

2019թ.–11000.0 

2020թ.–11000.0 

2021թ.–10500.0 

2022թ.–10000.0 

Ընդամենը՝ 54000.0 

 

11. Մեծավան համայնքի  Մշակույթի տան ջեռուցման 

անցկացում,  վերանորոգում,   թանգարանի հիմնում    

ՀԶՀԾ-ի և բյուջեի 

գծով ԽՄ 

Համայնքի բյուջե՝ 

2018 թ.–4500.0 

2019թ.–5000.0 

2020թ.–4000.0 

2021թ.–4000.0 

2022թ.–4000.0 

Ընդամենը՝ 21500.0 

 

12.   

Մեծավան համայնքում մարզադպրոցի կառուցման 

աշխատանքներ  

ՀԶՀԾ-ի և բյուջեի 

գծով ԽՄ 

Համայնքի բյուջե՝ 

2019թ.– 10000.0 

2020թ.–10000.0 

2021թ.–5000.0 

2022թ.–5000.0 

Ընդամենը՝ 30000.0 

 

 

 

 

 

Առաջարկվող ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելու նպատակով, ՀԶՀԾ-ի և 

տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից սահմանվել են ծրագրերի գնահատման 

հետևյալ չափանիշները՝ 

 Հանրության աջակցությունը, 

 Ուղղակի և անուղղակի շահառուների թիվ, 

 հարատևություն (կենսունակություն), 

 ազդեցություն սոցիալական խոցելի խմբերի վրա, աղքատության նվազեցում, 

 հիմնական միջոցների (ենթակառուցվածքների) պահպանում : 

Կիրառելով ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշման մասնակցային կառավարման 

մեթոդը և օգտագործելով ծրագրերի գնահատման սահմանված չափանիշները՝ ՀԶՀԾ-ի և 

տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն քննարկել և որոշել է վերևում առաջարկված 

համայնքային ոլորտային ծրագրերի առաջնահերթությունները (աղյուսակ5): 

Աղյուսակ 5. Համայնքային ոլորտային ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշումը 

 

 
Հ/հ Ծրագրիանվանումը Ծրագրիմո Գնահատմանչափանիշներ(0-10բալ) Ծրագ
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տավորար

ժեքը 

(հազ.դրա

մ) 
Հանրության

աջակցությ

ունը 

Ուղղակիևա

նուղղակիշ

ահառուներ

իթիվ 

Հարատևու

թյուն(կենս

ունակությո

ւն) 

Ազդեցությունս

ոցիալականխո

ցելիխմբերիվր

ա,աղքատությ

աննվազեցում 

Հիմնականմի

ջոցների(ենթ

ակառուցված

քների)պահպ

անում 

Ընդամենը(

բալ) 

րիառ

աջնա

հերթ

ու-

թյուն

ը(տե

ղը) 

1. 

Համայնքի 

աշխատակազմի 

պահպանում, 

հանրային որակյալ 

ծառայությունների 

մատուցում 

321794.0 X X X X X X 1 

2. 

Համայնքապետարա

նի ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների 

զարգացում 

14500.0 X X X X X X 2 

3. 

Համայնքում(Մեծավա

ն)նախադպրոցական

կրթության ապահո-

վում և ընդլայնում 

101885.0 X X X X X X 3 

4. 

Համայնքում 

արտադպրոցական 

դաստիարակության

ծառայության 

մատուցում 

55408.0 

 
X X X X X X 4 

5. 

Նվիրատվություննե

ր շահույթ 

չհետապնդող 

կազմակերպություն

ներին 

30000.0 X X X X X X 10 

6. 

Համայնքի բոլոր 

բնակավայրերում 

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման 

ծառայությունների 

մատուցում 

85000.0 X X X X X X 5 

7. 

Համայնքի գյուղական 

բոլոր բնակավայրերի  

ջրամատակարարմա

ն ներքին 

համակարգերի 

նորոգում 

32500.0 

 
X X X X X X 6 

8. 

Համայնքային 

ենթակայության 

ճանապարհների 

ընթացիկ 

վերանորոգում և 

բարեկարգում 

 

 

85000.0 X X X X X X 7 

9.  

Համայնքի բոլոր 

բնակավայրերում 

արտաքին 

լուսավորության 

անցկացում 

7400.0 X X X X X X 8 
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10. 

Աջակցություն 

սոցիալապես  

անապահով 

ընտանիքներին 

54000.0 X X X X X X 9 

11. 

Մեծավան համայնքի  

Մշակույթի տան 

ջեռուցման 

անցկացում,  

վերանորոգում,   

թանգարանի հիմնում    

21500.0 
 

0 10 7 5 3 25 11 

12. 

Մեծավան 

համայնքում 

մարզադպրոցի 

կառուցման 

աշխատանքներ 

30000.0 

 
0 10 8 5 4 27 12 

 

Ստորև ներկայացվում է համայնքի ղեկավարին կից գործող ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի 

կառավարման գծով ԽՄ-ի վերլուծությունը և աղյուսակ 5-ում թվարկված բոլոր ծրագրերի 

իրականացման հնարավորությունների և ՀԶՀԾ-ում դրանց ձևակերպման անհրաժեշտության 

վերաբերյալ՝ 

 Համայնքի աշխատակազմի պահպանման և ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

զարգացման ծրագրերը, ինչպես նաև գործող 2 ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցվող 

ծառայությունները նախկին տարիներին մշտապես իրականացվել են և գալիք հինգ 

տարիների ն նույնպես շարունակվելու են, հետևաբար դրանք համարվում են համայնքի 

ամենաառաջնահերթ ծրագրերը և չեն գնահատվել ծրագրերի առաջնահերթությունների 

որոշման բալային համակարգովֈ Այդ ծրագրերը ձևակերպված են Հավելված 6-ում: 

 Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման և սպասարկման, 

աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների ենթակառուցվածքների ստեղծում,  

արտաքին լուսավորության անցկացումը ևս ՀԶՀԾ-ում ներառելու համար առաջարկված 

ծրագրերի ցանկում նույնպես համարվում են համայնքի առաջնահերթ ծրագրերից և չեն 

գնահատվել ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշման բալային համակարգովֈ Այդ 

ծրագրերը ձևակերպված են Հավելված 6-ում: 

 Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին նվիրատվությունների և սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին օգնությունների տրամադրման ծրագրերը համարվում են 

յուրաքանչյուր տարի կրկնվող, նույնկերպ իրականացվող և ՀԶՀԾ-ում դրանց 

ձևակերպման անհրաժեշտությունը չկա: 

 
 

Աղյուսակ 6. Համայնքի 2018-2022 թթ. Ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի 

ամփոփագիր՝ ըստ ծրագրերի առաջնահերթությունների 
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Հ/

հ 

Ծրագրիանվ

անումը 

Չափիմիավո

րը 

Ծրագրի 

քանակա

կան 

ծավալը 

Ծրագրի 

արժեքը, 

հազ.դրամ 

Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների Ծրագրի 

ֆինանսավորման 

աղբյուրները 

  

2018 2019 2020 2021 2022 Համայնքի 

բյուջե 

Դոնոր 

կազմ.-եր 

Պետբյուջե  ՀՈԱԿԻ 

բյուջե 

1. 

Համայնքի 

աշխատակազ

մի 

պահպանում, 

հանրային 

որակյալ 

ծառայությունն

երի 

մատուցում 

աշխատող 28 321794.0 62091.0 63195.0 64111.0 65585.0 66812.0 321794.0  

  

2. 

Համայնքապե

տարանիինստ

իտուցիոնալ 

կարողությունն

երի 

զարգացում 

  14500.0 3500.0 3500.0 3000.0 2,2500.0 2000.0 14500.0  

  

3. 

Համայնքում(Մ

եծավան) 

նախադպրոցա

կան 

կրթության 

ապահովում և 

ընդլայնում 

երեխա 33 101885.0 18085.0 19100.0 20300.0 21600.0 22800.0 101885.0  

  

4. 

Համայնքում 

արտադպրոցա

կան 

դաստիարակո

ւթյան 

ծառայության 

մատուցում 

երեխա 17 55408.0 11208.0 9700.0 10500.0 11500.0 12500.0 55408.0  

  

5. 

Նվիրատվությո

ւններ շահույթ 

չհետապնդող 

կազմակերպու

թյուններին 

  30000.0 6000.0 6000.0 6000.0 6000.0 6000.0 30000.0  
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6. 

Համայնքի բոլոր 

բնակավայրերու

մ 

աղբահանությա

ն և 

սանմաքրման 

ծառայություննե

րի մատուցում 

աշխատող 
 

 
85000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 85000.0  

  

7. 

Համայնքի 

գյուղական 

բոլոր 

բնակավայրեր

ի  

ջրամատակար

արման ներքին 

համակարգերի 

նորոգում 

աշխատող 3 

32500.0 

 

6500.0 6500.0 6500.0 6500.0 6500.0 

32500.0 

 

 

  

8. 

Համայնքային 

ենթակայությա

ն 

ճանապարհնե

րի ընթացիկ 

վերանորոգում 

և 

բարեկարգում 

աշխատող  2 85000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 85000.0  

  

9. 

Համայնքի 

բոլոր 

բնակավայրեր

ում արտաքին 

լուսավորությա

ն անցկացում 

աշխատող  3 7400.0 3400.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 7400.0  

  

10. 

Աջակցություն 

սոցիալապես  

անապահով 

ընտանիքների

ն 

ընտանիք 100 54000.0 11500.0 11000.0 11000.0 10500.0 10000.0 54000.0  
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Աղյուսակ 7. Համայնքի 2018-2022 թթ. Ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիր՝ ըստ առանձին  բնակավայրերի 

 

 

11. Մեծավան 

համայնքի  

Մշակույթի 

տան 

ջեռուցման 

անցկացում,  

վերանորոգում

,   թանգարանի 

հիմնում    

շենք 1 

21500.0 

 

4500.0  5000.0 4000.0 4000.0 4000.0 21500.0  

  

12. Մեծավան 

համայնքում 

մարզադպրոցի 

կառուցման 

աշխատանքնե

ր 

շենք 1 30000.0 - 10000.0 10000.0 5000.0 5000.0 30000.0  

  

Հ/

հ 

Ծրագրի անվանումը Չափի 

միավորը 

Ծրագր

ի 

քանակ

ական 

ծավալը 

Ծրագրի 

արժեքը, 

հազ.դրամ 

Ծրագրի 

կատարումն ըստ 

տարիների 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

2018 2019 2020 2021 2022 Համայնքի 

բյուջե 

Դոնոր 

կազմ.-եր 

Պետ 

բյուջե 

ՀՈԱԿ-ի 

բյուջե,այլ 

1. 

Համայնքի 

աշխատակազմի 

պահպանում, հանրային 

որակյալ 

ծառայությունների 

մատուցում 

աշխատո

ղ 
28 321794.0 62091.0 63195.0 64111.0 65585.0 66812.0 321794.0    

2. 

Համայնքապետարանիին

ստիտուցիոնալ 

կարողությունների 

զարգացում 

  14500.0 3500.0 3500.0 3000.0 2,2500.0 2000.0 14500.0    

3. 

Համայնքում(Մեծավան)ն

ախադպրոցական 

կրթության ապահովում և 

ընդլայնում 

երեխա 33 101885.0 18085.0 19100.0 20300.0 21600.0 22800.0 101885.0    
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4. 

Համայնքում 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության մատուցում 

երեխա 17 55408.0 11208.0 9700.0 10500.0 11500.0 12500.0 55408.0    

5. 

Համայնքի բոլոր 

բնակավայրերում 

աղբահանության և 

սանմաքրման 

ծառայությունների 

մատուցում 

աշխատո

ղ 
 85000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 85000.0    

6. 

Համայնքի գյուղական 

բոլոր բնակավայրերի  

ջրամատակարարման 

ներքին համակարգերի 

նորոգում 

աշխատո

ղ 
3 32500 6500.0 6500.0 6500.0 6500.0 6500.0 32500.0    

7. 

Համայնքային 

ենթակայության 

ճանապարհների 

ընթացիկ վերանորոգում 

և բարեկարգում 

աշխատո

ղ 
2 85,000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 85000.0    

8. 

Համայնքի բոլոր 

բնակավայրերում 

արտաքին 

լուսավորության 

անցկացում 

աշխատո

ղ 
3 7400.0 3400.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 7400.0    

9. 

Աջակցություն 

սոցիալապես  

անապահով 

ընտանիքներին 

ընտանիք 100 54000.0 11500.0 11000.0 11000.0 10500.0 10000.0 54000.0    

10. 

Մեծավան համայնքի  

Մշակույթի տան 

ջեռուցման անցկացում,  

վերանորոգում,   

թանգարանի հիմնում    

շենք 1 

21500.0 

 

4500.0  5000.0 4000.0 4000.0 4000.0 21500.0    

11. Մեծավան համայնքում 

մարզադպրոցի կառուցման 

աշխատանքներ 

շենք 1 30000.0 - 10000.0 10000.0 5000.0 5000.0 30000.0    

Մեծավան բնակավայրի ոլորտային ծրագրերը, 

ընդամենը, 

Այդ թվում՝ 
1. Արվեստի  դպրոց ՀՈԱԿ-ի 

ջեռուցման անցկացում  
շենք 1 3800.0 33800.0     3800.0    
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 Համեմատելով և վերլուծելով աղյուսակ 3-ում բերված՝ համայնքի 2018-22թթ. բյուջեների ընդհանուր մուտքերի կանխատեսումների 

(այդ թվում՝վարչական և ֆոնդային բյուջեների) և աղյուսակներ 4, 6 և 7-ում բերված՝ համայնքի 2018-22 թթ.բյուջեների հաշվին կատարվող 

ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ծախսերի (այդ թվում՝ ընթացիկ և ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով) ցուցանիշները (աղյուսակ 8), 

տեսնում ենք, որ այդ ծախսերն ամբողջությամբ ապահովված են համապատասխան մուտքերով: 

 

2. Զանգակ 

մանկապարտեզի 

խաղահրապարակի 

նախագծման 

աշխատանքներ  

շենք 1 500.0  500.0     500.0     

3. Մշակույթի տան 

ջեռուցման անցկացում  
շենք 1 4500.0 4500.0     4500.0     

4. Կաթի մթերման և 

վերամշակման կետի 

ստեղծում  

 

շենք 1 20000.0 8000.0       
12000

.0 
 

5.  Գյուղտեխնիկայի 

ձեռքբերում 
հատ 2 19160.0 7664.0       

11496

.0 
 

Միխայլովկա բնակավայրի ոլորտային ծրագրերը, 

ընդամենը, 

Այդ թվում՝ 
1. Միխայլովկա 

բնակավայրի վարչական 

շենքի վերականգնում 

շենք 1 500.0 500.0     500.0    
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Աղյուսակ 8. Համայնքի 2018-2022 թթ. Բյուջեների մուտքերի և դրանց հաշվին կատարվող ընդհանուր ու ոլորտային ծրագրերի ծախսերի 

ցուցանիշների համեմատությունը և վերլուծությունը 
                                 հազ.դրամ 

Հ/հ 
Ցուցանիշի 

անվանումը 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Համայնքի բյուջեի 

ընդհանուր 

մուտքերը*, այդ 

թվում՝ 

   179837.4 166558.5 166878.5 167023.4 186200.0 

1.1 Վարչական բյուջեի 

ընդհանուր 

մուտքերը 

1  158958.9 159000.0 159500.0 159500.0 160000.0 

1.2 Ֆոնդային բյուջեի 

ընդհանուր 

մուտքերը, 

այդթվում՝ 

   20878.5 7558.5 7378.5 7523.4 8200.0 

 Վարչական բյուջեի 

պահուստային 

ֆոնդից ֆոնդային 

բյուջե հատկացվող 

գումարը 

0 0 0 0 0 

2. Համայնքի 

ընդհանուր և 

ոլորտային 

ծրագրերի 

ծախսերը, այդ 

թվում՝ 

  179837.4 166558.5 166878.5 167023.4 168200.0 

2.1 Ընթացիկ ծախսեր   158958.9 166558.5 166878.5 167023.4 168200.0 

2.2 Ոչ ֆինանսական 

ակտիվների գծով 

ծախսեր 

 20878.5 21100.0 21100.0 22300.0 23000.0 

3. Համայնքի բյուջեի 

պահուստային 

ֆոնդ*, այդ թվում՝ 

13171.3 13200.0 13200.0 13500.0 14000.0 

3.1 Վարչական բյուջեի 

պահուստային 

ֆոնդ 

13171.3 13171.3 13200.0 13500.0 14000.0 

3.2 Ֆոնդային բյուջեի 

պահուստային 

ֆոնդ 

0 0 0 0 0 
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Համայնքի 2018-22թթ. ՀԶՀԾ-ում ներառված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ֆինանսական ամբողջական 

ապահովվածությունը և իրատեսականությունը մեծապես կախված է նաև համայնքի արդյունավետ համագործակցությունից 

պետական կառավարման մարմինների, դոնոր կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի հետ՝ ապահովելու վերջիններիս 

կողմից ակնկալվող ֆինանսական ներդրումները ՀԶՀԾ-ում ներառված համապատասխան ոլորտային  ծրագրերում: 
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5. ՀԶՀԾ-Ի  ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ) ԵՎ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ, 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ 
  ՀԶՀԾ-ի իրականացումը 

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶՀԾ-ում համապատասխան տարվա համար 

նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերը և միջոցառումներն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են 

համապատասխան եկամուտներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶՀԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված 

ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը և միջոցառումները) համայնքի գալիք հինգ տարիների 

բյուջեների կատարմանըֈ 

ՀԶՀԾ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային կամ բնակավայրային ծրագրի ղեկավարն անձնական պատասխանատվություն 

է կրում ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համակարգման, համապատասխան ծախսերի կատարման, արդյունքների 

ստացման, հաշվետվությունների պատրաստման և համայնքի ղեկավարին ներկայացման համար: 

Հիմք ընդունելով համայնքի 2018-2022թթ. Ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիրը 

(աղյուսակ 6) և հավելված 6-ումբերված՝ համայնքի ոլորտային ծրագրերի նկարագրերը, Հավելված 7-ում ներկայացվում է ՀԶՀԾ-ի 

իրականացման տեղեկատվությունն՝ ըստ ՏԻՄ-երի գործունեության առանձին ոլորտների: Բերված ձևաչափում սահմանվել են նաև 

ՀԶՀԾ-ի ոլորտային ծրագրերի միջոցառումներով նախատեսված աշխատանքների կատարման ցուցանիշները, որոնք 

հնարավորություն են տալիս համեմատել ՏԻՄ-երի ընթացիկ գործունեությունը նախկինում կատարվածի հետ և կանխատեսումներ 

անել նրանց ապագա գործունեության վերաբերյալ: 

 

ՀԶՀԾ-ի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը) 

 

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶՀԾ և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի  կողմից կիսամյակը մեկ 

անգամֈ 

ՀԶՀԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների 

կատարման ցուցանիշների: 

Հիմնվելով Հավելված 7-ում ըստ ոլորտների բերված՝ ՀԶՀԾ-ի իրականացման տեղեկատվության վրա, Աղյուսակ 9-ում բերվում է 

ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությաններ կայացման 

ձևանմուշըֈ 

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն 

կներկայացնի համայնքի ղեկավարին, վերջինս էլ օրենքով սահմանված կարգով այն կներկայացնի համայնքի ավագանուն՝ ի 

գիտություն: 
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Աղյուսակ 9. ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգիև գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման 

ձևանմուշը 

Ոլորտ. 

Ծրագիր. 

Միջոցառում. 

Արդյունքայինցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ / տարեկան 

տեսակը անվանումը պլան. փաստ. շեղում մեկնաբանություն 

Մուտքային      

Ելքային(քանակական)      

Ելքային(որակական)      

Ելքային(ժամկետայնու

թյան) 
     

Արդյունավետության      

Ծախսեր,հազ.դրամ      

 

ՀԶՀԾ-ի վերահսկումը 

 

ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունն ապահովում է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի ամբողջական իրականացումը, ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործումն առաջադրված խնդիրները կատարելու, ակնկալվող արդյունքները ձեռք բերելու և սահմանված 

նպատակներին հասնելու համար, ծրագրերի պաշտպանվածությունը սխալներից ու ձախողումներից, ժամանակին ու ճշգրիտ 

տեղեկատվության ստացումը ՏԻՄ-երի ավելի հիմնավորված որոշումների կայացման համար: ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունը 

ենթադրում է՝ 

 ՀԶՀԾ-ի մշակման, քննարկման և իրականացման ընթացակարգերի հստակ պահպանում, 

 Ոլորտային ծրագրերով առաջադրված խնդիրների կատարման արդյունքների ստուգում, 

 Ոլորտային ծրագրերի պահանջներից շեղումների պարզաբանում և պատճառների բացահայտում, 

 ՀԶՀԾ-ի ծրագրերի իրականացումից ստացված արդյունքների ամփոփում և համադրում ծրագրերի նպատակների, 

միջոցառումների և նախատեսված արդյունքների հետ: 

ՀԶՀԾ-ի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն: 

 

ՀԶՀԾ-ի տարեկան և հնգամյա գնահատումը 
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ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան կամ հնգամյա գնահատումը կատարում են համատեղ ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի 

կառավարման գծով ԽՄ-ն ՝հիմնվելով ՀԶՀԾ-ի կիսամյակային մոնիթորինգների արդյունքների վրա: 

ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և նախատեսված աշխատանքների կատարման ցուցանիշների 

գնահատման ձևանմուշը բերված է Աղյուսակ 9-ում: 
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         ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ 

Մեծավան համայնքի սույն զարգացման հնգամյա ծրագիրը իրականացվելու է համայնքի ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, 

համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների կողմից՝ համայնքի ՔՀՄՀ-ի կազմակերպությունների և խմբերի, բնակիչների 

մասնակցությամբ: 

Համայնքի 2018-2022 թթ. ՀԶՀԾ-ն ամբողջական ծավալով իրականացնելու հարցը մեծապես կախված կլինի համայնքի առաջիկա 

հինգ տարիների բյուջեներում նախատեսվող մուտքերի (հատկապես՝սեփական) փաստացի կատարման մակարդակից, ինչպես նաև 

դրանց խնայողաբար ու արդյունավետ ծախսումից: 

ՀԶՀԾ-ի իրականացումը շատ բանով պայմանավորված կլինի նաև այն բանից, թե համայնքի ՏԻՄ-երին ինչքանով կհաջողվի 

նպատակային և արդյունավետ համագործակցություն ծավալել ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան մարմինների 

(հատկապես՝ՀՀ Լոռու մարզպետարանի),  ՀՀ-ում (մասնավորապես՝ ՀՀ Լոռու մարզում) գործող միջազգային և տեղական դոնոր, 

ՔՀՄՀ կազմակերպությունների և խմբերի, գործարարների հետ՝ համայնքային տնտեսությունում ապահովելու ՀԶՀԾ-ով 

պլանավորված ներդրումները և  միջոցները: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

Մեծավան  համայնքի  աշխատակազմի   կառավարման   կազմակերպական  կառուցվածքը 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Մեծավան համայնքի ղեկավար 

Համայնքի 

ղեկավարի 

օգնական 
 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ 

 

Պաղաբյուր 

բնակավայրի  

վարչական 

ղեկավար 

 

Միխայլովկա 

բնակավայրի  

վարչական 

ղեկավար 

 

Համայնքի 

ղեկավարի 

խորհրդական 

 

Ձյունաշող 

բնակավայրի  

վարչական 

ղեկավար 
 

Աշխատակազմի 

քարտուղար 
 

Փականագործ

 

  

Աշխատակազմի 

առաջին  կարգի 

2 մասնագետ 
 

Աշխատակազմի 

գլխավոր 

մասնագետ-

աուդիտոր 
 

Հավաքարար 

 Ֆինանսական, 

հաշվապահական 

հաշվառման, 

եկամուտների 

հավաքագրման և  

գանձման բաժին   

 

Վարորդ հնոցապահ Պահակ 

2հոգի  

Աշխատակազմի 

4  առաջատար 

մասնագետ 

Աշխատակազմի 

երկրորդ կարգի 

5 մասնագետ 
 

Աշխատակազմի 

գլխավոր 

մասնագետ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ  2 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՃԱԿԸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հ

/

հ 

Ենթակառուցվածքիանվանու

մը 

գ. Մեծավան գ.Պաղաղբյուր գ.Ձյունաշող գ. Միխայլովկա 

Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը Առկա Վիճակը 

1 Աշխատակազմի վարչական 

շենք 

+    լավ + բավարար + լավ + Լավ 

2 Ներբնակավայրային 

փողոցներ 

+ բավարար + վատ + վատ + Վատ 

3 Միջբնակավայրային 

ճանապարհներ 

+ վատ + վատ + վատ + Վատ 

4 Ոռոգման համակարգ -  -  -  -  

5 Աղբավայր - - -  -  -  

6 Աղբատար մեքենա - - -  -  -  

7 Ջրամատակարարման 

համակարգ 

+ բավարար + բավարար + բավարար + Բավարար 

8 Ջրահեռացման համակարգ +  շատ վատ -  -  -  

9 Փողոցների լուսավորման 

համակարգ 

+ լավ -  - - + Բավարար 

10 Բուժկետ,ամբուլատորիա + լավ + բավարար + բավարար + Բավարար 

11 Մարզադպրոց -  -  -  -  

12 Գրադարան + բավարար + վատ + բավարար - - 

13 Մշակույթի տուն /կենտրոն, 

ակումբ 

+     լավ  - - - - - - 

14 Արվեստի, գեղարվեստի 

դպրոց 

+ բավարար -  -  - - 

15 Երաժշտականդպրոց + բավարար -  -  - - 

16 Մանկապարտեզ + լավ -  -  - - 

17 Արտադպրոցական այլ 

հիմնարկ 

- - -  -  - - 

18 Սոցիալական տուն / 

կենտրոն 

- - -  -  + Բավարար 

19 Թանգարան - - -  -  - - 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ՝ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ 

Հ/հ Ցուցանիշները Ընդամենը 

համայնքում 

Գ. Մեծավան գ.Պաղաղբյուր գ.Ձյունաշող գ.Միխայլովկա 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Համայնքի վարչական տարածքը (հա), այդ թվում` 16738.38 6950.87 5999.18 1693.97 2094.36 

 Համայնքային 6051.179 3775.719 1144.46 240.61 890.39 

 Պետական 6285.37 1293.67 4707.16 162.17 122.37 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականություն 3810.331 1881.481 147.56 703.06 1078.23 

2. Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,այդ թվում` 14668.27 5545.59 5878.90 1423.33 1820.45 

 Համայնքային 6368.249 3656,339 1093.91 791.30 826.70 

 Պետական 4955.89 270.31 4685.58 0 0 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականություն 3341.161 1618.941 99.41 632.03 990.78 

3. Բնակելի շինությունների տակի հողեր,այդ թվում` 599.69 324.11 82.88 85.42 107.28 

 Համայնքային 130.3 63.08 34.00 14.77 18.45 

 Պետական 5.23 2.36 0.73 0.87 1.27 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականություն 464.16 258.67 48.15 69.78 87.56 

4. Արդյունաբերական, արտադրական շինությունների տակի հողեր, 

այդ թվում` 
60.19 3.74 2.57 17.13 36.75 

 Համայնքային 99.65 44.70 2.57 15.89 36.49 

 Պետական 17.0 17.0 0 0 0 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականություն 5.24 3.74 0 1.24 0.26 

5. Ընդերք օգտագործման հողեր, այդ թվում` 0 0 0 0 0 

 Համայնքային 0 0 0 0 0 

 Պետական 0 0 0 0 0 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականություն 0 0 0 0 0 

6. Էներգետիկայի, տրանսպորտի տակի հողերայդ թվում` 22.54 5.76 2.82 5.46 8.50 

 Համայնքային 0.94 0.46 0 0.27 0.21 

 Պետական 21.43 5.17 2.82 5.18 8.26 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականություն 0.17 0.13 0 0.01 0.03 

7. Առողջապահական, հանգստավայրերի, մարզական ու պատմամշակութային 

նշանակությանհողեր, 

Այդ թվում` 

45.64 28.5 4.00 5.85 7.29 

 Համայնքային 22.48 5.84 4.00 5.35 7.29 

 Պետական 23.11 22.61 0 0.50 0 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականություն 0 0 0 0 0 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Անտառային ֆոնդի հողեր, այդ թվում` 920.4 676.7 1.29 150.04 92.37 

 Համայնքային 0 0 0 0 0 

 Պետական 920.4 676.7 1.29 150.04 92.37 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականություն 0 0 0 0 0 

9. Ջրային ֆոնդի հողեր, այդ թվում` 353.65 300.81 24.38 6.74 21.72 

 Համայնքային 11.35 1.3 7.64 1.16 1.25 

 Պետական 342.31 299.52 16.74 5.58 20.47 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականություն 0 0 0 0 0 

10. Հատուկ պահպանվող տարածքներ, արգելոցներ, այդ թվում` 43.98 28.5 2.34 5.85 7.29 

 Համայնքային 18.48 5.84 0 5.35 7.29 

 Պետական 23.11 22.61 0 0.50 0 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականություն 0 0 0 0 0 

11. Համայնքի այլ հողեր, այդ թվում` 1479.48 18.64 1374.91 25.85 60.08 

 Համայնքային 130.03  18.64 25.46 25.85 60.08 

 Պետական 1349.45 0 1349.45 0 0 

 Իրավաբանականևֆիզիկականանձանցսեփականություն 0 0 0 0 0 

12. Վարելահողեր,այդ թվում` 3305.47 1802.36 24.51 426.38 1052.22 

 Սեփականաշնորհված 1592.434 748.824 0 157.81 685.80 

13. Խոտհարքեր,այդ թվում` 3839.2 1999.64 660.85 737.25 441.46 

 Սեփականաշնորհված 1743.027 870.117 99.41 474.22 299.28 

14. Արոտներ,այդ թվում` 5923.13 1590.24 3825.46 236.60 270.83 

 Սեփականաշնորհված 0 0 0 0 2.50 

15. Այլ գյուղատնտեսական հողեր, այդ թվում` 1600.37 153.25 1368.08 23.10 55.94 

 Սեփականաշնորհված 0 0 0 0 0 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ4 

 
ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ (01.01.2018թ. դրությամբ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հ/հ Ցուցանիշները Ընդամենը 

համայնքում 

գ.Մեծավան գ. Միխայլովկա գ.Պաղաղբյուր գ.Ձյունաշող 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Խոշոր եղջերավոր անասունների 

գլխաքանակը, այդ թվում` 
2245 1202 490 163 390 

 Կովեր 1298 727 264 108 199 

2. Խոզերի գլխաքանակը 108 93 15 0 0 

3. Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը 725 519 86 15 105 

4. Ավանակների և ջորիների գլխաքանակը 0 0 0 0 0 

5 Ձիերի գլխաքանակը 21 8 0 8 5 

6. Հավերի և այլ թռչունների գլխաքանակը 4214 2837 892 75 410 

7. Նապաստակների և ճագարների 

գլխաքանակը 
16 16 0 0 0 

8. Մեղվաընտանիքների քանակը 271 246 10 15 0 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

Հ/հ Ցուցանիշներ Չափի 

միավոր 

2018 թ. 

փաստ. 

2019 թ. 

փաստ. 

2020 թ. 

կանխ. 

2021 թ. 

կանխ. 

2022 թ. 

կանխ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Համայնքի վարչական տարածքը հա 16.738 16.738 16.738 16.738 16.738 

2. Բնակչության թիվը հազ. մ. 6791 6810 6820 6825 6825 

3. Բնակելի շենքերի ընդհանուր թիվը շենք 8 8 8 8 8 

 Ընդհանուր մակերեսը հազ. քմ 2920 2920 2920 2920 2920 

 Բնակարանների թիվը բնակար. 16 16 16 16 16 

 Անհատական բնակելի տների թիվը տուն 1490 1490 1490 1490 1490 

 Անհատական բնակելի տների մակերեսը քմ 149570 149570 149570 149570 149570 

4. Վթարային շենքերի թիվը, այդ թվում՝ շենք 0 0 0 0 0 

 II աստիճանի վնասվածության շենքեր -//- 0 0 0 0 0 

 III աստիճանի վնասվածության շենքեր -//- 0 0 0 0 0 

 IV աստիճանի վնասվածության շենքեր -//- 0 0 0 0 0 

 Վթարային տների թիվը, այդ թվում՝ տուն 0 0 0 0 0 

 II աստիճանի վնասվածության տներ -//- 0 0 0 0 0 

 III աստիճանի վնասվածության տներ -//- 0 0 0 0 0 

 IV աստիճանի վնասվածության տներ -//- 0 0 0 0 0 

5. Վերելակային տնտեսություն  0 0 0 0 0 

 Վերելակով շենքերի թիվը շենք 0 0 0 0 0 

 Վերելակների ընդհանուր թիվը վերել. 0 0 0 0 0 

 Գործող վերելակների թիվը -//- 0 0 0 0 0 

6. Ավտոտնակների թիվը հատ 0 0 0 0 0 

7. Համատիրությունների թիվը հատ 0 0 0 0 0 

8. Տեղափոխվող աղբի քանակը տոննա 300 300 300 300 300 

 Այդ թվում՝բնակչությունից  250 250 250 250 250 

 Աղբավայրի առկայությունը և զբաղեցրած 

տարածքը 
հազ.քմ 0 0 0 0 0 
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9. Սանիտարական մաքրման և աղբահանության 

մեքենայական պարկի մեքենա-մեխանիզմների 

քանակը 
միավոր 0 0 0 0 0 

10. Սանիտարական մաքրման տարածքը հա 0 0 0 0 0 

11. Ոռոգման ցանցի երկարությունը կմ 0 0 0 0 0 

12. Ոռոգելի տարածքի մակերեսը հա 0 0 0 0 0 

13. Միջբնակավայրային փողոցների և 

ճանապարհների երկարությունը 
կմ 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 

14. Միջբնակավայրային փողոցների և 

ճանապարհների մակերեսը 
հազ.քմ 1170 1170 1170 1170 1170 

15 Ներբնակավայրային փողոցների և ճանապարհների 

երկարությունը 
կմ 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 

16. Ներբնակավայրային փողոցների և ճանապարհների 

մակերեսը 
հազ.քմ 319.8 319.8 319.8 319.8 319.8 

17. Առևտրի և ծառայությունների 

օբյեկտների թիվը, այդ թվում՝ 
հատ 35 35 35 36 36 

 առևտրի օբյեկտներ հատ 34 34 34 35 35 

 ժ.24-ից հետո աշխատող օբյեկտներ հատ 0 0 0 0 0 

 Բենզինի լիցքավորման կետեր հատ 0 0 0 0 0 

 Գազի լիցքավորման կետեր հատ 0 0 0 0 0 

18. Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի 

մակերեսը 
հա 6609.1 6609.1 6609.1 6609.1 6609.1 

19. Պետական պահուստային հողերի մակերեսը հա 6285 6285 6285 6285 6285 

20. Բնակարանի կարիքավոր ընտանիք. թիվը ընտ. 8 8 8 5 5 

21. Բնակարանային պայմանների բարելավման 

կարիքավոր ընտանիքներ 
-//- 40 40 35 30 25 

22. Նախադպրոցական հիմնարկների թիվը հատ 1 1 1 2 2 

 Զբաղեցրած հողատարածքը հազ.քմ 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

 Շենքերի տարածքը քմ 916.95 916.95 916.95 916.95 916.95 

 Երեխաների թիվը մարդ 33 33 40 50 55 

 Խմբերի թիվը խումբ 1 1 1 2 2 

23. Հանրակրթական դպրոցների թիվը հատ 2 2 2 2 2 

 Աշակերտների թիվը մարդ 590 590 590 600 600 

24. Երաժշական դպրոցների թիվը հատ 1 1 1 1 1 

 Սովորողների թիվը մարդ 17 17 20 25 30 

 Բաժինների թիվը բաժին 1 1 1 1 2 

 Խմբերի թիվը խումբ 2 2 2 3 4 

25. Մարզադպրոցների թիվը հատ 0 0 1 1 1 

 Երեխաների թիվը մարդ 0 0 0 0 0 

 մարզաձևերիթիվը հատ 0 0 0 0 0 

 Խմբերի թիվը խումբ 0 0 0 0 0 
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26. Արտադպրոցական հիմնարկների  թիվը հատ 2 2 2 2 2 

 Երեխաների թիվը մարդ 51 51 70 95 100 

 Խմբերի թիվը խումբ 2 2 2 3 3 

27. Ակումբների թիվը հատ 3 3 3 3 4 

28. Հիվանդանոցների թիվը հատ 0 0 0 0 0 

 Մահճակալների թիվը հատ 0 0 0 0 0 

29. Պոլիկլինիկա-ամբուլատորիաներիթիվը հատ 1 1 1 1 1 

 Այցելուների թիվը մարդ 4300 4300 4200 4200 4100 

30. Բուժակ մանկաբարձական կետերի թիվը հատ 0 0 0 0 0 

31. Կենսաթոշակառուների թիվը մարդ 740 745 750 750 755 

32. Հաշմանդամների թիվը մարդ      

33. Արտագնա/սեզոնային/աշխատանքի մեկնողների 

թիվը 
մարդ 225 230 238 230 225 

34. Գործազուրկների թիվը մարդ 1520 1525 1539 1530 1525 

35. Փախստականների թիվը մարդ 122 122 122 122 122 

36. Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների թիվը ընտ. 120 120 125 130 130 

37. Համայնքի գերեզմանատների զբաղեցրած 

տարածքների մակերեսը 
քմ 9հա  9հա 9հա 9հա 9հա 

38. Բնակչության մեկ շնչին ընկնող բյուջետային 

եկամուտը 

հազ. 

դրամ 
23.4 24.5 24.6 24.6 25.1 

39. Բնակչության մեկ շնչին ընկնող բյուջետային 

ծախսը 

հազ. 

դրամ 
26.8  24.5  24.6  24.6 25.1 

40. Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների մեջ 
% 29.6 32.1 32.9 32.9 33.0 

41. Կապիտալ ծախսերի տեսակարար կշիռը բյուջեի 

ընդհանուր ծախսերի մեջ 
% 27.8 30.4    32.1   32.5   32.7 

42. Համայնքի բյուջեի եկամուտների փաստացի 

կատարումը հաստատված պլանի նկատմամբ 
% 100 100 100 100 100 

43. Համայնքի բյուջեի եկամուտների փաստացի 

կատարումը ճշտված պլանի նկատմամբ 
% 100 100 100 100 100 

44. Համայնքի բյուջեի ծախսերի փաստացի 

կատարումը հաստատված պլանի նկատմամբ 
% 100 100 100 100 100 

45. Համայնքի բյուջեի ծախսերի փաստացի 

կատարումը ճշտված պլանի նկատմամբ 
% 100 100 100 100 100 

46. Համայնքի աշխատողների աշխատանքի 

վարձատրության ծախսերի տեսակարար կշիռը 

բյուջեի ընդհանուր ծախսերի մեջ 

% 32.1 32.1 33.3 33.5 33.7 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6 

  

Մեծավան համայնքի  2018-2022 թթ. ՀԶՀԾ-ՈՒՄ  ՆԵՐԱՌՎԱԾ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ 

 

 

Ծրագիր 1 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում,  

հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 
 (Ծրագրի անվանումը) 

Մեծավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  հազար դրամ, այդ թվում 2018թ.՝ 62091.0 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 63195.0 հազ. դրամ, 2020թ.՝64111.0  հազ. դրամ, 2021թ.՝ 

65585.0 հազ. դրամ, 2022թ.՝ 66812.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում    Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Մեծավանի  համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման միջոցով համայնքի ՏԻՄ-երը ապահովում են օրենքով իրենց վերապահված 

լիազորությունների իրականացումը և համայնքի գործունեության կազմակերպումը: Այս ծրագիրը յուրաքանչյուր տարի կրկնվող է և 

անհրաժեշտ է համայնքի բնականոն գործունեությունը կազմակերպելու և բնակչությանը որակյալ ծառայություններ մատուցելու համար: 

Ծրագրի նպատակները  

Ծրագրի նպատակն է՝ ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային 

ծառայությունները, մշակել և իրականացնել համայնքի զարգացման քաղաքականությունը: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

1.  Աշխատակազմի պահպանություն 

2.  Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 

3.  Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 

4.  Համայնքապետարանի և վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 
  

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը   
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Հ/հ Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2018-22 թթ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Աշխատակազմի պահպանություն             

2. Համայնքի հողի հարկի և 

գույքահարկի գանձման 

ավտոմատացված համակարգերի 

սպասարկում 

            

3. Համայնքի անշարժ գույքի 

կառավարում 

            

4. Համայնքապետարանի և 

վարչական ներկայացուցիչների 

նստավայրերի շենքերի և գույքի 

ընթացիկ նորոգում 

            

5. Տեղական հարկերի, տուրքերի և 

վճարների հավաքագրմամբ 

զբաղվող աշխատակիցների 

վերապատրաստումներ 

            

6. Հողի հարկի, գույքահարկի, 

տեղական տուրքերի և վճարների 

բազաների ճշտում, 

հարկատուների ծանուցում 

            

7. Ապառքներ ունեցող 

հարկատուների հետ 

բացատրական աշխատանքների 

իրականացում, 

պարտականությունները 

չկատարողների նկատմամբ 

դատարան կամ ԴԱՀԿ 

հայցադիմումների ներկայացում 

            

8. Աշխատակազմի աշխատողների 

արդյունավետ և թափանցիկ 

գործունեության ապահովում 

            

   9. Համայնքի ֆինանսական 

թափանցիկ և արդյունավետ 

կառավարում 

            

10. Համայնքի գույքի կառավարման 

բարելավում 
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11. Աշխատակազմում գործող 

տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության 

համակարգերի գործունակ 

աշխատանքային վիճակի 

պահպանում և շահագործում 

            

12. Աշխատակազմի 

աշխատակիցների և վարչական 

ներկայացուցիչների 

աշխատանքային պայմանների 

բարելավում 

            

13. ՏԻ-անը բնակիչների 

մասնակցության ապահովում 

            

14. Համացանցային կայքում առկա 

տեղեկատվության պարբերական 

թարմացում 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

1. Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը 

2. Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը 

3. Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող  հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը 
  

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծրագիրը ուղղակիորեն կապված է ՀԶՀԾ-ում ներառված բոլոր մնացած ծրագրերի հետ: 
 

             Ծրագրի բյուջեն  

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/

հ 
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 6291.0  63195.0 64411.0 65585.0 66812.0 321794.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 62091.0 63195.0 64411.0 65585.0 66812.0  321794.0 

 - Վարչական բյուջե 58091.0 58393.0 58691.0 58991.0 59291.0 293457.0 

 - Ֆոնդային բյուջե 4000.0 4802.0 5420.0 6594.0 7521.0 28337.0 

2. Արտաքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

      

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 
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 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. 

դրամաշնորհներ 

      

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի 

թողարկումից 

      

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի 

ներդրումներ 

      

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 62091.0 63195.0 64111.0 65585.0 66812.0 321794.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 58091.0 58393.0 58691.0 58991.0 59291.0 293457.0 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայություններ 
58091.0 58393.0 58691.0 58991.0 59291.0 293457.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 4000.0 4802.0 5420.0 6594.0 7521.0 28337.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  
այդ թվում` 

62091.0 63195.0 64111.0 65585.0 66812.0 321794.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 58091.0 58393.0 58691.0 58991.0 59291.0 293457.0 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                                                                                  38623.0 38823.0 39033.0 39225.0 39523.0 195227.0 

1.2 
Ծառայությունների և ապրանքների 

ձեռքբերում                                                                           

12218.0 12315.0 12380.0 12400.0 12410.0 61723.0 

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ       

1.5 Դրամաշնորհներ 6000.0 6000.0 6000.0 6000.0 6000.0 30000.0 

1.6 
Սոցիալական նպաստներ և 

կենսաթոշակներ 
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1.7 Այլ ծախսեր 1250.0 1255.0 1278.0 13660.0 13580.0 6507.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 

ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 

4000.0 4802.0 5420.0 6594.0 7521.0 28337.0 

 

 

 

 

Ծրագիր 2 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում 
 (Ծրագրի անվանումը) 

Մեծավանի  համայնքապետարանի աշխատակազմ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  հազար դրամ, այդ թվում 2018թ.՝62091.0 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 63195.0 հազ. դրամ, 2020թ.՝64111.0 հազ. դրամ, 

2021թ.՝65585.0 հազ. դրամ, 2022թ.՝ 66812.0 հազ. դրամ  
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում    Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Այս ծրագրով նախատեսվում է վերազինել համայնքապետարանը վարչական և համակարգչային նոր տեխնիկայով և ծրագրերով, նոր գույքով, 

տեղեկատվական, ֆինանսական և հեռահաղորդակցության ժամանակակից համակարգերով ու աշխատակարգերով, ինչպես նաև 

կազմակերպել աշխատակազմի աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը և վերապատրաստումը: 

Ծրագրի նպատակները  

Ծրագրի նպատակն է՝ հզորացնել համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողություններըֈ 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

1. Աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով 

2. Աշխատակազմի գույքի նորացում  

3. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի  աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստումների կազմակերպում 

4. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի մշակում և կառավարում 

5. Համայնքայի ծառայողների պաշտոնների անձնագրերի խմբագրում 

6. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական և ծրագրային միջոցներով ապահովում 
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Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը   
 

Հ/հ Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2018-2022 թթ. ընթացքում, Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Աշխատակազմի աշխատատեղերի 

վերազինում ժամանակակից 

տեխնիկայի և կապի միջոցներով 

            

2. Աշխատակազմի գույքի նորացում              

3. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի  

աշխատողների մասնագիտական 

վերապատրաստումների 

կազմակերպում 

            

4. Համայնքային 

քաղաքականությունների, ծրագրերի 

մշակում և կառավարում 

            

5. Համայնքայի ծառայողների 

պաշտոնների անձնագրերի 

խմբագրում 

            

6. Աշխատակազմի աշխատակիցներին 

անհրաժեշտ համապատասխան 

տեխնիկական և ծրագրային 

միջոցներով ապահովում 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

1. Աշխատակազմի կառուցվածքը, կանոնադրությունը, աշխատակարգերը և առկա կառավարման (վարչական, ֆինանսական, 

տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլն) համակարգերը բարելավվել են 

2. Աշխատակազմի աշխատակիցների տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունները բարձրացել են 
  

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ծրագիրը ուղղակիորեն կապված է համայնքապետարանի 

աշխատակազմի պահպանման ծրագրի հետ: 
 

             Ծրագրի բյուջեն  

 

 

 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 
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հ 2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ       

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 62091.0 63195.0 64111.0 65585.0 66812.0 321794.0 

 - Վարչական բյուջե 58091.0 58393.0 58691.0 58991.0 59291.0 293457.0 

 - Ֆոնդային բյուջե 4000.0 4802.0 5420.0 6594.0 7521.0 28337.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 62091.0 63195.0 64111.0 65585.0 66812.0 321794.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 58091.0 58393.0 58691.0 58991.0 59291.0 293457.0 
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Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 4000.0  4802.0 5420.0 6954.0 7521.0 28337.0 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայություններ 
4000.0 4802.0 5420.0 6954.0 7521.0 28337.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  
այդ թվում` 

62091.0 63195.0 64111.0 65585.0 66812.0 321794.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ 58091.0 58393.0 58691.0 58991.0 59291.0 293457.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ 
4000.0 4802.0 5420.0 6954.0 7521.0 28337.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում       

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  - Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքերի և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

500.0 2802.0 3420.0 3954.0 4521.0 15197.0 

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                             

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ  3500.0 2000.0 2000.0 3000.0 3000.0 13500.0 

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ       

 

 

 

 

 

Ծրագիր 3 
Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Նախադպրոցական կրթություն) 

(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքում (Մեծավան) նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում 
(Ծրագրի անվանումը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ հազար դրամ, այդ թվում 2018թ.՝ 18085.0 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 19100.0 հազ. դրամ, 2020թ.՝20300.0  հազ. դրամ, 

2021թ.՝21600.0 հազ. դրամ, 2022թ.՝ 22800.0 հազ. դրամ  
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Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Մեծավան համայնքում գործում է մանկապարտեզ, որտեղ  ներկայումս հաճախում են  մոտ 33 երեխաներ՝ 1 խումբ, և աշխատում են 9 

աշխատողներ:  

Ծրագրի նպատակները  

 Համայնքում նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթության ապահովում:  

 Նախադպրոցական կրթության հասանելիության ընդլայնում: 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

1. ՀՈԱԿ-ի աշխատակազի պահպանություն 

2. ՀՈԱԿ-ի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում 

3. Մանկապարտեզի խմբի կոմպլեկտավորում 

4. Նախադպրոցական տարիքի մինչև 33  երեխաների խնամքի, խաղերի և սննդի կազմակերպում, նրանց նախադպրոցական ծրագրերի ուսուցում 

5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության 

ուսումնասիրությունների իրականացում 

 

 

 

 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2018-2022թթ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի 

պահպանություն 

            

2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ 

նորոգում 

            

3. Մանկապարտեզների խմբերի 

կոմպլեկտավորում 

            

4. Նախադպրոցական տարիքի մինչև 33 

երեխաների խնամքի, խաղերի և սննդի 

կազմակերպում, նրանց 

նախադպրոցական ծրագրերի ուսուցում 
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5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, 

սահմանված նորմատիվներին, 

կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-

ների գործունեության 

ուսումնասիրությունների 

իրականացում 

            

6. Մեծավանի մանկապարտեզի շենքի 

վերանորոգում 

            

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 Ապահովվել է համայնքում նախադպրոցական կրթական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը 

 Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող  նախադպրոցական կրթության հանրային ծառայությունների հասանելիությունը 

 Համայնքում 2018թ.-ին 33 երեխայի փոխարեն 2020թ.-ից մանկապարտեզ կհաճախեն համայնքի նախադպրոցական տարիքի մոտ 40  և ավել  

երեխաներ: 

Ծրագրի բյուջեն 
 

 

 

 

 

 

 

 

ա/ ծրագրի եկամուտները   
 

Հ/

հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման 

աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 18085.0 19100.0 20300.0 21600.0 22800.0 101885.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 18085.0 19100.0 20300.0 21600.0 22800.0 101885.0 

 - Վարչական բյուջե 17085.0 18200.0 18800.0 19500.0 20300.0 94385.0 

 - Ֆոնդային բյուջե 500.0 900.0 1500.0 2100.0 2500.0 7500.0 

2. Արտաքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

      

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

18085.0 19100.0 20300.0 21600.0 22800.0 101885.0 

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 
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 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. 

դրամաշնորհներ 

      

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի 

թողարկումից 

      

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի 

ներդրումներ 

      

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

 

 

 

 

 

 

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ 

(Ա+Բ) 

18085.0 19100.0 20300.0 21600.0 22800.0 101885.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ԾԱԽՍԵՐ 

17585.0 18200.0 18800.0 19500.0 20300.0 94385.0 

9. Կրթություն 17585.0 18200.0 18800.0 19500.0 20300.0 94385.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ԾԱԽՍԵՐ 

500.0 900.0 1500.0 2100.0 2500.0 7500.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ 

(Ա+Բ),  

այդ թվում` 

18085.0 19100.0 20300.0 21600.0 22800.00 101885.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ 

թվում` 
17585.0 18200.0 18800.0 19500.0 203000.0 94385.0 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                                                                                  8518.0 8600.0 8650.0 8700.0 88000.0 43268.0 

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների 5000.0 5200.0 5400.0 5600.0 5800.0 27000.0 
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ձեռքբերում                                                                           

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ       

1.5 Դրամաշնորհներ       

1.6 
Սոցիալական նպաստներ և 

կենսաթոշակներ 
      

1.7 Այլ ծախսեր 4067.0 4400.0 4750.0 5200.0 5700.0 24117.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 
500.0 900.0 1500.0 2100.0 2500.0 7500.0 

  

 

 

Ծրագիր 4 

Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Արտադպրոցական դաստիարակություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 
(Ծրագրի անվանումը) 

«Մեծավան համայնքի արվեստի դպրոց » ՀՈԱԿ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  հազար դրամ, այդ թվում 2018թ.՝ 11208.0 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 9700.0 հազ. դրամ, 2020թ.՝10500.0  հազ. դրամ, 2021թ.՝ 

11500.0 հազ. դրամ, 2022թ.՝ 12500.0 հազ. դրամ  
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   

Համայնքում  գործում է « Մեծավանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ը: Դպրոցում գործում է դաշնամուրի խմբակ, ուր հաճախում են 17 երեխա:  

Ծրագրի նպատակները  

 Դպրոցական տարիքի երեխաների արտադպրոցական դաստիարակության ապահովում, նրանց կրթական և դաստիարակության 

մակարդակի  բարձրացում,  

 Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիության ընդլայնում: 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  

1. «Մեծավան համայնքի մանկական արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ–ի պահպանություն 
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2. ՀՈԱԿ-ի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում 

3. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության 

համապատասխանության ուսումնասիրությունների իրականացում 
 

 

 

 

 

 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 

գործողությունները 

2016-20թթ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. «Մեծավան համայնքի  արվեստի 

դպրոց» ՀՈԱԿ–ի պահպանություն 

            

2. ՀՈԱԿ-ի շենքի և գույքի ընթացիկ 

նորոգում 

            

3. ՀՈԱԿ-ի գործունեության 

համապատասխանության 

ուսումնասիրությունների 

իրականացում 
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

 ներկայիս 17 երեխայի փոխարեն մինչև 2022 թվականը դաշնամուրի խմբակ  հաճախող երեխաների թիվը հասցնել 30-ի, 

 համայնքում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության հասանելիությունը:  

 

 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները   
 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ 
Ծրագրի ֆինանսավորման 

աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

11208.0 9700.0 10500.0 11500.0 12500.0 55408.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 11208.0 9700.0 10500.0 11500.0 12500.0 55408.0 

 - Վարչական բյուջե 7408.0 7700.0 8000.0 8500.0 9000.0 40608.0 

 - Ֆոնդային բյուջե 3800.0 2000.0 2500.0 3000.0 3500.0 14800.0 

2. Արտաքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

      

 - Այլ պետությունների 

համայնքներից 

      

 - Միջազգային 

կազմակերպություններից 

      

3. Ներքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

      

 - Պետական բյուջեից դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. 

դրամաշնորհներ 

      

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի 

թողարկումից 

      

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի 

ներդրումներ 

      

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       
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Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ 

ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 

11208.0 9700.0 10500.0 11500.0 12500.0 55408.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ԾԱԽՍԵՐ 

7408.0 7700.0 8000.0 8500.0 9000.0 40608.0 

9. Կրթություն 7408.0 7700.0 8000.0 8500.0 9000.0 40608.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ԾԱԽՍԵՐ 

3800.0 2000.0 2500.0 3000.0 3500.0 14800.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ 

ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

11208.0 9700.0 10500.0 11500.0 12500.0 55408.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ 

թվում` 

7408.0 7700.0 8000.0 8500.0 9000.0 40608.0 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                                                                                  5317.0 5360.0 5400.0 5450.0 5600.0  

1.2 
Ծառայությունների և 

ապրանքների ձեռքբերում                                                                           

1091.0 1340.0 1600.0 2050.0 2400.0  

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ       

1.5 Դրամաշնորհներ 7408.0 7700.0 8000.0 8500.0 9000.0 40608.0 

1.6 
Սոցիալական նպաստներ և 

կենսաթոշակներ 

      

1.7 Այլ ծախսեր 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 5000.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ 

      

 

Ծրագիր 7 
 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (ենթաոլորտ՝ Աղբահանություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայության 

  ենթակառուցվածքի ստեղծում 

(Ծրագրի անվանումը) 



68 
 

Մեծավանի  համայնքապետարան 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝   85000.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2018թ.՝ 17000.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 

 

Ծրագրի հիմնավորումը   

Բացի Մեծավան գյուղից, որտեղ աղբահանությունը իրականացվում է  շաբաթական 2 անգամ` հինգշաբթի և շաբաթ օրերին, մնացած 

բնակավայրերում աղբահանությունն իրականացվում է շաբաթական մեկ անգամ:   

Ծրագրի նպատակները  

Ապահովել համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման համար, համայնքի ողջ տարածքում ապահովել այս  բնագավառում 

«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված` համայնքի ղեկավարի սեփական լիազորությունների 

իրականացումը: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/

հ 

Ծրագրի իրականացման 

քայլերը / 

գործողությունները 

2018 թ., Ամիսներ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Անհրաժեշտ տեխնիկական 

փաստաթղթերի 

նախապատրաստում 

            

2. Կնքել պայմանագիր 

հաղթող 

կազմակերպության  հետ 

            

3. Վերահսկել  

աշխատանքների ընթացքը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
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 կբարելավվի  բնակավայրերի տարածքների սանիտարական իրավիճակը, կվերանան տարերայնորեն ստեղծված «աղբավայրերը», 

 շրջակա միջավայրի մաքրության ապահովումը կբարձրացնի համայնքի ու նրա բնակավայրերի գրավչությունը՝ բարենպաստ պայմաններ 

ստեղծելով տուրիզմի զարգացման համար, 

 կբարելավվի համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը: 

       

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման 

ենթակառուցվածքի ստեղծում» և «Համայնքային հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքների ստեղծում և կանգառ-շուկայի 

կառուցում» ծրագրերի իրականացման հետ:  
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/

հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման 

աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 85000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 85000.0 

 - Վարչական բյուջե 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 85000.0 

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

      

 - Այլ պետությունների 

համայնքներից 

      

 - Միջազգային 

կազմակերպություններից 

      

3. Ներքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

      

 - Պետական բյուջեից այլ 

դոտացիաներ 

      

 - Պետական բյուջեից 

նպատակային հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. 

դրամաշնորհներ 

      

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի 

թողարկումից 

      

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի       
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ներդրումներ 

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ 

ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 

17000.0  17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 85000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ԾԱԽՍԵՐ 

17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 85000.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ԾԱԽՍԵՐ 

      

5. Շրջակա միջավայրի 

պաշտպանություն 

      

 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ 

ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 85000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 17000.0 85000.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 
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1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում       

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  
- Շենքեր և շինությունների 
ձեռքբերում  

      

  
- Շենքեր և շինությունների 
կառուցում  

      

  
- Շենքեր և շինությունների 
կապիտալ վերանորոգում  

      

 
Մեքենաներ և սարքավորումներ, 

որից                                                                                                                       

      

  
- Տրանսպորտային 
սարքավորումներ  

      

  - Վարչական սարքավորումներ        

  
- Այլ մեքենաներ և 
սարքավորումներ  

      

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ 

թվում 

      

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

 

 

 

Ծրագիր 9 

Հանգիստ, մշակույթ, կրոն  (ենթաոլորտ՝ Հանգստի և սպորտի ծառայություններ) 

(Ոլորտի անվանումը) 

Նվիրատվություններ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին  

(Ծրագրի անվանումը) 

Մեծավանի համայնքապետարան 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  1000.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2018-22թթ.՝ տարեկան 200.0  հազ. դրամ 
  

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ    Գույքի ձեռքբերում 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 



72 
 

 

 

 

 

 

 

Ծրագիր 10 

Սոցիալական պաշտպանություն  (ենթաոլորտ՝ Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)) -7500.0 

(Ոլորտի անվանումը) 

Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին  

(Ծրագրի անվանումը)- 4000.0 

Մեծավանի համայնքապետարան, (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  հազ. դրամ, այդ թվում 2018թ.՝ 11500.0 հազ. դրամ, 2019-2022թթ.՝ տարեկան  հազ. դրամ 
  

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

 Ծառայությունների մատուցում     Սպասարկում     Ընթացիկ աշխատանքներ    Գույքի ձեռքբերում 

 Վերանորոգում     Վերականգնում      Ընդլայնում      Փոխարինում     Նորը     Այլ 

 

Ծրագիր11 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (ենթաոլորտ՝ արտաքին  լուսավորության անցկացում) 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/

հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման 

աղբյուրները 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

3400.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 7400.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե 3400.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 7400.0 

2. Արտաքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

      

 - Այլ պետությունների 

համայնքներից 

      

 - Միջազգային 

կազմակերպություններից 
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3. Ներքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

      

 - Պետական բյուջեից այլ 

դոտացիաներ 

      

 - Պետական բյուջեից 

նպատակային հատկացումներ 

      

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. 

դրամաշնորհներ 

      

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի 

թողարկումից 

      

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի 

ներդրումներ 

      

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ 

ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 

3400.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 7400.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ԾԱԽՍԵՐ 

      

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ԾԱԽՍԵՐ 

3400.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 7400.0 

5. Շրջակա միջավայրի 

պաշտպանություն 

      

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/

հ 
Ծրագրի ծախսերը 

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2018 2019 2020 2021 2022 Ընդամենը 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ 

ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

3400.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 7400.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ  ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

3400.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 7400.0 
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1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում       

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                                            

  
- Շենքեր և շինությունների 
ձեռքբերում  

3400.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 7400.0 

  
- Շենքեր և շինությունների 
կառուցում  

      

  
- Շենքեր և շինությունների 
կապիտալ վերանորոգում  

      

 
Մեքենաներ և սարքավորումներ, 

որից                                                                                                                       

      

  
- Տրանսպորտային 
սարքավորումներ  

      

  - Վարչական սարքավորումներ        

  
- Այլ մեքենաներ և 
սարքավորումներ  

      

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ 

թվում 

      

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       
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Հավելված 7. ՀԶՀԾ-ի իրականացման տեղեկատվությունն՝ ըստ առանձին ոլորտների 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 

Պատասխան

ատու 

Ժամկե

տ 

Ռիսկեր, կարևոր 

նախապայ-մաններ 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ոլորտային նպատակ. 
Ապահովել 

ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող 

հանրային որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը 

Ոլորտի վերջնական արդյունք. 
ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների  արդյունավետ, 

հասցեական, մասնակցային և  ուղենշված  

գործունեությունից, մատուցվող հանրային 

ծառայություններից  բնակչության բավարարվածության 

աստիճանը բարձրացել է 25 %-ով 

Ծրագրերի 

գնահատման 

համակարգեր, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

աշխատակա

զմի 

քարտուղար, 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել աշխատակազմի 

բնականոն գործունեությունը, 

բարելավել 

բնակչությանը մատուցվող  

հանրային ծառայությունները 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Աշխատակազմը բնականոն գործում է, բարելավվել է 

բնակչությանը մատուցվող  հանրային 

ծառայությունների մատչելիությունը և որակը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակա

զմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

2018-

2022թ

թ. 

Համայնքի բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Արդյունք 1. 
Ապահովվել է աշխատակազմի 

բնականոն գործունեությունը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Աշխատակազմի աշխատողների թիվը 

2. Աշխատակազմում համայնքային ծառայողների թիվը 

3. Աշխատակազմում հայեցողական պաշտոն 

զբաղեցնողների թիվը 

4. Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման 

անձնակազմի աշխատակիցների թիվը 

5. Աշխատակազմի  աշխատակիցների աշխատավարձերի 

տարեկան աճը (%-ով) 

6. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների 

իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում (%-ով) 

7. Համայնքապետարանի վարչական շենքի վիճակը 

8. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի 

շենքերի վիճակը 

9. Համայնքի վարչական շենքի գույքի վիճակը 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություննե

ր և խմբեր, բնակիչներ 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակա

զմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

մարդկային և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 
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10. Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական 

մարմինների նիստերի անցկացման 

պարբերականությունը 

11. Համայնքապետարանի ինտերնետային կայքում 

տեղադրված համայնքի ղեկավարի և ավագանու 

որոշումների թվերը 

Միջոցառումներ. 
1. Աշխատակազմի 

պահպանություն 

2. Համայնքի հողի հարկի և 

գույքահարկի գանձման 

ավտոմատացված համակարգերի 

սպասարկում 

3. Համայնքի անշարժ գույքի 

կառավարում 

4. Համայնքապետարանի և 

վարչական ներկայացուցիչների 

նստավայրերի շենքերի և գույքի 

ընթացիկ նորոգում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված 

պահպանման ծախսեր 

2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 

ավտոմատացված համակարգեր 

3. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 

4. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի 

շենքեր և գույք 

 

Աշխատակազմ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակա

զմի 

քարտուղար 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են 

Արդյունք 2. 
Բարձրացել է համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտների 

հավաքագրման մակարդակը  

Ելքի ցուցանիշներ.  
1. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների 

հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ 

2. Հարկային պարտականությունները չկատարողների 

նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան 

ներկայացված հայցադիմումների թիվը  

3. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների 

հավաքագրման մակարդակի տարեկան աճ      (%-ով) 

4. Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների 

նվազեցում (%-ով) 

5. Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների 

նվազեցում (%-ով) 

6. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով 

առկա ապառքների նվազեցում (%-ով) 

Աշխատակազմ, 

ավագանի, վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Աշխատակա

զմի 

գլխավոր 

մասնագետ-

հաշվապահ, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ, 

երկրորդ 

կարգի 

մասնագետն

եր 

2018-

2022թ

թ. 

Հարկատուները 

պարտաճանաչորեն 

վճարում են 

տեղական հարկերը, 

տուրքերը և 

վճարները 

Միջոցառումներ. 
 1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և 

վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող 

աշխատակիցների 

վերապատրաստումներ 

 2. Հողի հարկի, գույքահարկի, 

տեղական տուրքերի և վճարների 

բազաների ճշտում, հարկատուների 

ծանուցում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների 

հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների թիվը 

2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և 

վճարների առկա բազաներ 

3. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով 

առկա ապառքներ 

Աշխատակազմի  

ֆինանսիստ-

հաշվապահի, 

տեղական հարկերի, 

տուրքերի և 

վճարների 

հավաքագրմամբ 

զբաղվող 

աշխատակիցների, 

Աշխատակա

զմի  

գլխավոր 

մասնագետ-

հաշվապահ, 

տեղական 

հարկերի, 

տուրքերի և 

վճարների 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են 
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3. Ապառքներ ունեցող 

հարկատուների հետ 

բացատրական աշխատանքների 

իրականացում, 

պարտականությունները 

չկատարողների նկատմամբ 

դատարան կամ ԴԱՀԿ 

հայցադիմումների ներկայացում 

ներքին աուդիտորի, 

վարչական 

ներկայացուցիչների 

հաշվետվություններ 

հավաքագրմ

ամբ 

զբաղվող 

աշխատակի

ցներ, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

Արդյունք 3. 
Բարելավվել է բնակչությանը 

մատուցվող  հանրային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը և որակը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման 

«մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը 

2. Սպասարկման կենտրոն դիմող այցելուների թիվը 

3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի 

առկայությունը 

4. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ 

իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը 

5. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի 

գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների 

մատչելիությունից և որակից  բնակիչների 

բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (%-ով) 

(հարցումների հիման վրա) 

6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության 

վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-

բողոքների թվի նվազում (%-ով) 

7.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման 

մակարդակը (%-ով)  

8. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից 

կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների 

հաճախականությունը 

9. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

աշխատակա

զմի 

քարտուղար, 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

ենթակառուցվածքներ

ի և մասնագետների 

առկայությունը 

Միջոցառումներ. 
1. Աշխատակազմի աշխատողների 

արդյունավետ և թափանցիկ 

գործունեության ապահովում 

2. Համայնքի ֆինանսական 

թափանցիկ և արդյունավետ 

կառավարում  

3. Համայնքի գույքի կառավարման 

բարելավում 

4. Աշխատակազմում գործող 

Մուտքի ցուցանիշներ.  
1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և 

սարքավորումների թիվը 

2.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության համակարգեր 

3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) 

կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 

4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման 

հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 

Աշխատակազմ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություննե

ր և խմբեր, բնակիչներ 

Աշխատակա

զմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

որակյալ 

մասնագետների 

առկայությունը 
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տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության 

համակարգերի գործունակ 

աշխատանքային վիճակի 

պահպանում և շահագործում 

5. Աշխատակազմի 

աշխատակիցների և վարչական 

ներկայացուցիչների 

աշխատանքային պայմանների 

բարելավում 

6. ՏԻ-անը բնակիչների 

մասնակցության ապահովում 

7. Համացանցային կայքում առկա 

տեղեկատվության պարբերական 

թարմացում 

5.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր 

6.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք 

 

  

 

 

 

Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում 

Ծրագրի նպատակ. 
Հզորացնել համայնքապետարանի 

ինստիտուցիոնալ 

կարողությունները 

 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը 

բարելավվել են, աճել են աշխատակիցների գիտելիքները 

և հմտությունները 

 

 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Աշխատակա

զմի 

քարտուղար 

2018-

2022թ

թ. 

Համայնքի բյուջեից 

ֆինանսական 

միջոցները 

ժամանակին 

հատկացվում են  

Արդյունք 1. 
Աշխատակազմի կառուցվածքը, 

կանոնադրությունը, 

աշխատակարգերը և առկա 

կառավարման (վարչական, 

ֆինանսական, տեղեկատվական, 

հեռահաղորդակցության և այլն) 

համակարգերը բարելավվել են 

 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Աշխատակազմի կառուցվածքի, կանոնադրության, 

աշխատակարգերի և առկա կառավարման  

բարելավված համակարգերի առկայություն 

2. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների 

կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) 

3. Մասնագիտական վերապատրաստում անցած 

համայնքային ծառայողների թիվը  

4. Վերապատրաստված ավագանու անդամների թիվը 

5. Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական 

համակարգերի թիվը 

6. Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների 

թիվը 

7. Տարվա ընթացքում բարելավված աշխատակարգերի 

թիվը 

Աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ  

ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակություն, 

բնակիչներ 

Աշխատակա

զմի 

քարտուղար 
 

 

 

 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

մարդկային և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների,  ՀԿ-

ների կողմից 

համապատասխան 

ծրագրերի 

առկայությունը 

Միջոցառումներ. 
1. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի  

աշխատողների մասնագիտական 

վերապատրաստման 

կազմակերպում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. 2018-2022թթ. -ին համայնքի բյուջեից ներդրում՝ 

12000.0   հազ.  դրամ 

2. Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, 

տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ 

Աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ 

ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

Աշխատակա

զմի 

քարտուղար 

2018-

2022թ

թ. 

Աշխատակազմի  

աշխատողները ունակ 

կլինեն մշակելու 

աշխատակազմի 

կանոնադրությունը, 
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2. Համայնքային 

քաղաքականությունների, 

ծրագրերի մշակում և կառավարում 

3. Համայնքայի ծառայողների 

պաշտոնների անձնագրերի 

խմբագրում 

4. Աշխատակազմի 

աշխատակիցներին անհրաժեշտ 

համապատասխան տեխնիկական և 

ծրագրային միջոցներով 

ապահովում 

համակարգեր 

3. Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր 

4. Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն 

հասարակություն, 

բնակիչներ 
աշխատակարգերը, 

համայնքային 

քաղաքականություննե

րը 

Արդյունք 2. 
Աշխատակազմի աշխատակիցների 

տեխնիկական և մասնագիտական 

կարողությունները բարձրացել են 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1.Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների 

թիվը 

2.Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական 

համակարգերի թիվը 

3.Աշխատակազմում ՀԿՏՀ-ի առկայությունը 

4. ՀԿՏՀ-ում օգտագործվող ծրագրերի թիվը  

5. Աշխատակազմում կիրառվող 

հեռահաղորդակցության համակարգերի թիվը  

6. Կառավարման բարձր տեխնոլոգիաների 

օգտագործման մակարդակի բարձրացում (%-ով) 

Աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ 

ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Աշխատակա

զմի 

քարտուղար 

2018-

2022թ

թ. 
 

Համապատասխան 

որակյալ 

մասնագետները 

առկա են եղել 
 

 

Միջոցառումներ. 
1.Աշխատակազմի 

աշխատատեղերի վերազինում 

ժամանակակից տեխնիկայի և 

կապի միջոցներով 

2. Աշխատակազմի գույքի նորացում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 

2. Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման 

անձնակազմի աշխատակիցներ 

3. Ներդրում    

  - միլիոն դրամ (դոնոր կազմակերպություններ) 

Աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Աշխատակա

զմի 

քարտուղար  

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

մարդկային և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայությունը 

Ոլորտ 2. Պաշտպանություն 

Ոլորտային ծրագրեր չեն նախատեսվել 

 
Ոլորտ 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն 

Ոլորտային ծրագրեր չեն նախատեսվել 

 
Ոլորտ 4.  Տնտեսական հարաբերություններ 

Ենթաոլորտ 1. Ճանապարհային տրանսպորտ 

Ենթաոլորտային նպատակ՝  
Բարձրացնել համայնքային 

ենթակայության ճանապարհների և 

ինժեներական կառույցների 

սպասարկման, շահագործման և 

Ենթաոլորտային վերջնական արդյունք. 
1. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և 

ինժեներական կառույցների սպասարկման, 

շահագործման և պահպանման ծառայությունների 

որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը 

Ծրագրերի 

գնահատման 

համակարգեր, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

Համայնքի 

ղեկավար, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ,  

2018-

2022 

թթ. 

Համայնքի բյուջեի 

միջոցներ 
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պահպանման ծառայությունների 

որակը  և ապահովել 

ճանապարհային անվտանգ 

երթևեկությունը  

բարձրացել է 10 %-ով 

2. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի 

նվազեցում (%-ով) 

3. Ասֆալտապատված ներհամայնքային և 

ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ (%-ով)  

 

հաշվետվություններ 
 

 

 

 

 

 

 

Ծրագիր 1.  Մեծավան համայնքի  փողոցների բարեկարգում և կապիտալ նորոգում  

Ծրագրի նպատակ. 
1. Բարեկարգել Մեծավան 

համայնքի փողոցները և  դարձնել 

անցանելի տրանսպորտի և  

բնակչության համար 

 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
1. Մեծավան համայնքի փողոցները  բարեկարգվել և 

դարձել  են տրանսպորտի և  բնակչության համար 

անցանելի 

 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

Վարչական 

շրաջնների 

ղեկավարնե

ր   

2018թ., 

2022թ

թ. 

Համայնքի բյուջեից 

ֆինանսական 

միջոցները 

ժամանակին 

հատկացվում են 

Արդյունք 1. 
Մեծավան համայնքի փողոցները  

բարեկարգված են, տրանսպորտի և  

բնակչության համար 

անցանելիությունը ապահովվել է:  

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Բարեկարգված փողոցի երկարությունը 

2. Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության 

մակարդակը (%-ով) 

 

Համայնքի ղեկավար, 

Աշխատակազմ, , ՄԳ 

տարեկան 

հաշվետվություն, 

 բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Վարչական 

շրջանների 

ղեկավարնե

ր: 

2018-

2022թ

թ. 

Ֆինանսական 

միջոցները առկա են 

եղել 

Միջոցառումներ. 
1. Փողոցների վերանորոգման 

համար նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի կազմում 

2. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացման աշխատանքների 

վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

հանձնման-ընդունման ավարտա-

կան ակտի կազմում և հաստատում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված 

ծախսեր 

Համայնքի ղեկավար, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Վարչական 

շրջանների 

ղեկավարնե

ր: 

2018թ.

- 

2022 թ. 

Համապատասխան 

մարդկային և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Արդյունք 2. 
Մեծավան համայնքի  փողոցները 

բարեկարգված են, դարձել են 

անվտանգ և անցանելի 

տրանսպորտի և  բնակչության 

համար 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Բարեկարգված փողոցների երկարությունը 

2. Կապտալ նորոգված  փողոցների մակերեսը  

3. Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության 

մակարդակը (%-ով) 

 

Աշխատակազմ, 

համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար  
2018-

2019թ

թ. 

Համայնքի բյուջեից 

ֆինանսական 

միջոցները 

ժամանակին 

հատկացվում են 

Միջոցառումներ. 
1. Փողոցի վերանորոգման և 

կապիտալ նորոգման  նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի 

կազմում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված 

ծախսեր 

Համայնքի ղեկավար, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար  

 

2018-

2019թ

թ. 

Համապատասխան 

մարդկային և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 
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2. Հայտարարված մրցույթում 

հաղթած կազմակերպությանը  

ֆինանսական միջոցների 

տրամադրում 

 3. Վերանորոգման և կապիտալ 

նորոգման աշխատանքների 

կատարման վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

հանձնման-ընդունման ավարտա-

կան ակտի կազմում և հաստատում 
 

Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 

Ենթաոլորտ. 1.Աղբահանություն 

Ենթալորտային նպատակ՝ 
Ապահովել համայնքի բոլոր 

բնակավայրերում բնակչությանը 

մատուցվող աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման  

որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը և 

շրջակա միջավայրի մաքրությունը   

Ենթաոլորտային վերջնական արդյունք. 
Աղբահանության և սանիտարական մաքրման  որակյալ 

ծառայությունների մատուցումից բնակչության 

բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը 

(հարցումների հիման վրա), %-ով   

Ծրագրերի 

գնահատման 

համակարգեր, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

բնակավայրե

րի 

վարչական 

ղեկավարնե

ր 

2018-

2022 

թթ. 

Աղբահանության և 

սանմաքրման 

ենթակառուցվածքները 

ստեղծվել են և 

արդյունավետ 

օգտագործվում են 

Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ. 
Կազմակերպել համայնքի 

բնակչությանը աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման  

ծառայությունների մատուցումը 

համայնքի բոլոր բնակավայրերում 

և ապահովել շրջակա միջավայրի 

մաքրությունը   

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Կազմակերպվել է համայնքի բնակչությանը 

աղբահանության և սանիտարական մաքրման  

ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր 

բնակավայրերում, ապահովվել է շրջակա միջավայրի 

մաքրությունը   

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

բնակավայրե

րի 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ  

2018-

2022թ

թ. 

Համայնքի բյուջեից  

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են, 

տեխնիկական 

միջոցներն         

առկա են 

Արդյունք. 
Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր 

բնակավայրերի  բնակչությանը 

աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման  ծառայությունների 

մատուցումը, ապահովվել է 

շրջակա միջավայրի մաքրությունը   

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում 

իրականացնող աշխատակիցների թիվը 

2. Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը 

3. Համայնքում իրականացված աղբահանության 

ծավալը` տարեկան կտրվածքով, տոննա 

4. Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ 

5. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

ծառայության համապատասխանությունը 

օրենսդրական պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին 

Համայնքի ղեկավար,   

աշխատակազմ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ,  

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսներն         

առկա են եղել 



82 
 

6. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

ծառայության մատուցման հաճախականությունը 

(ամսվա կտրվածքով) 

Միջոցառումներ.  
1. Աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

սխեմայի, ժամանակացույցի 

կազմում և հաստատում 

3. Համայնքում արտադրված աղբը 

Տաշիրի համայնքի աղբավայր  

տեղափոխելու համար  

համայնքների միջև պայմանագրի 

կնքում 

4. Իրականացնել աղբի 

տեղափոխումը Տաշիրի համայնքի 

աղբավայր  

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված 

հայտարարված մրցույթին հաղթած 

կազմակերպությանն  հատկացված ֆինանսական 

միջոցներ 

2. Հայտարարված մրցույթին հաղթած 

կազմակերպության  գույք և մեքենա-սարքավորումներ 

3. Աղբահանության համար գանձված վճարների 

գումարը 

4. Համայնքի հեռավորությունն աղբավայրից  

 

 

Համայնքի ղեկավար,  

աշխատակազմ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ,  

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

բնակավայրե

րի 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսներն         

առկա են  

Ենթաոլորտ 2. Ջրամատակարարում 

Ծրագիր 1. Համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում 

Ծրագրի նպատակ. 
Բարելավել խմելու ջրի 

ջրամատակարարման 

ծառայության մատուցման 

մատչելիությունը և որակը 

համայնքի գյուղական բոլոր 

բնակավայրերում 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության 

մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի 

գյուղական բոլոր բնակավայրերում բարելավվել է 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ,  

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

հատկացվում են 

Արդյունք. 
Բարելավվել է խմելու ջրի 

ջրամատակարարման 

ծառայության մատուցման 

մատչելիությունը և որակը 

համայնքի գյուղական բոլոր 

բնակավայրերում 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Վերանորոգված ջրագծերի երկարությունը 

2. Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում 

իրականացված բնակավայրերի թիվը 

3. Ջրագծերի վթարների ընդհանուր թիվը  

4. Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների 

բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (%-ով) 

 

Աշխատակազմ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ,  

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ,  

2018-

2022թ

թ. 

Բնակավայրերի 

բնակիչները 

շահագրգիռ են 

ջրամատակարարման 

բարելավման 

հարցում 

Միջոցառումներ. 

1. Ներքին ջրագծերի  ընթացիկ 

նորոգման աշխատանքների 

նախահաշվային փաստաթղթերի 

նախապատրաստում 

2. Ջրամատակարարման 

ներբնակավայրային համակարգերի 

ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների իրականացում և 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի  տարեկան բյուջեով նախատեսված 

ֆինանսական միջոցներ 

 

 

Աշխատակազմ, 

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ,  

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են 
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վերահսկում  

3. Վերանորոգման աշխատանքների 

կատարման ավարտական ակտի 

կազմում և հաստատում 

Ենթաոլորտ 3. Փողոցների լուսավորում 

Ծրագիր 1. Մեծավան համայնքի  փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնում, 

  Ծրագրի նպատակ.  
Բարձրացնել Մեծավան համայնքի 

անվտանգ երթևեկության 

մակարդակը և դրանք դարձնել 

հարմարավետ  տրանսպորտային 

միջոցների և հետիոտների համար 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Մեծավան համայնքի անվտանգ երթևեկության 

մակարդակը բարձրացել է, դրանք դարձել են 

հարմարավոտ տրանսպորտային միջոցների և 

հետիոտների համար 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուց

իչներ 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

նյութական և 

ֆինանսական 

միջոցները 

ժամանակին 

հատկացվում են 

Արդյունք. 
Մեծավան համայնքի  փողոցների 

անվտանգ երթևեկության 

մակարդակը բարձրացել են, դրանք 

դարձել են հարմարավետ  

տրանսպորտային միջոցների և 

հետիոտների համար 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի 

երկարությունը 

2. Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը 

3. Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի մեջ 

4. Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա 

կտրվածքով՝ ամռանը  

5. Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա 

կտրվածքով՝ ձմռանը 

Համայնքի ղեկավար, 

Վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

 ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ. 
1. Մեծավան համայնքի  փողոցների 

արտաքին լուսավորության 

համակարգերի ընդլայնման, 

աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի 

պատվիրում 

2. Լիցենզավորված  

կազմակերպության հետ  

պայմանագրի կնքում  

3. Փողոցների արտաքին 

լուսավորության համակարգերի 

ընդլայնման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտերի կազմում և 

հաստատում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
Հատկացումներ տարեկան 3400.0 հազ.դրամ համայնքի 

2018-22թթ. ֆոնդային բյուջեներից  

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի 

ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

տեխնիկական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են 

Ոլորտ 6. Հանգիստ, մշակույթ, կրոն   

Ոլորտային նպատակ՝ 
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից 

Ոլորտային վերջնական արդյունք. 
ՏԻՄ-երի կողմից մատոցվող հանգստի և մշակութային 

Ծրագրերի 

գնահատման 

Համայնքի 

ղեկավար, 

2018-

2022թ

Համապատասխան 

մարդկային, 
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համայնքի բնակչությանը հանգստի 

և մշակութային որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը   

ծառայություններից բնակչության բավարարվածության 

աստիճանի բարձրացումը (%-ով) 

 

համակարգեր, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

թ. նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների         

առկայությունը 

Ենթաոլորտ. Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 

Ծրագիր 1. Նվիրատվություններ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին 

  Ծրագրի նպատակ.  
Ձևավորել փոխշահավետ 

համագործակցություն մարզում և 

հանրապետությունում գործող 

շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպությունների հետ և 

ապահովել նրանց կողմից 

կազմակերպվող միջոցառումներին 

համայնքի մասնակցությունը  

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Փոխշահավետ համագործակցություն է ձևավորվել 

համայնքի և մարզում և հանրապետությունում գործող 

շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների հետ, որը 

նպաստում է համայնքի աստիճանական զարգացմանը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ, 

աշխատակա

զմի  

քարտուղար 

2018-

2022թ

թ. 

Աշխատակազմից 

պահանջվում է 

մշտական եռանդ, 

հետևողականություն 

և ջանքեր  

Արդյունք. 
Ապահովվել է մարզում և 

հանրապետությունում գործող 

շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպությունների կողմից 

կազմակերպվող միջոցառումներին 

համայնքի ակտիվ 

մասնակցությունը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի հետ համագործակցող շահույթ 

չհետապնդող կազմակերպությունների թիվը 

2. Շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների 

կողմից կազմակերպված միջոցառումներին համայնքի 

մասնակցության թիվը 

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

համայնքի հետ 

համագործակցող 

կազմակերպություններ

, բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ, 

աշխատակա

զմի  

քարտուղար 

2018-

2022թ

թ. 

Համայնքի բյուջեից 

համապատասխան 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Միջոցառումներ. 
1. Համայնքի 2018-2022 թթ. 

բյուջեներում համապատասխան 

միջոցների նախատեսում  

2. Մարզում անցկացվող 

միջոցառումներին համայնքի 

մասնակցության ապահովում  

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի  բյուջեով նախատեսված որոշակի 

ֆինանսական միջոցներ 

 

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

աշխատակազմ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ, 

աշխատակա

զմի  

քարտուղար, 

գլխավոր 

մասնագետ-

հաշվապահ 

2018-

2022 

թթ. 

Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 

Ծրագիր 2. Մեծավանի մշակույթի տան  վերանորոգում, ջեռուցման  համակարգի անցկացում, թանգարանի հիմնում 

  Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել համայնքի ՏԻՄ-երի 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Մեծավանի մշակույթի տունը գործում է, ապահովվել է 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

Համայնքի 

ղեկավար,  
2018թ., 

2022թ. 
Բնակիչները 

շահագրգիռ են 
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կողմից Մեծավանի բնակչությանը 

մատուցվող՝ հանգստի և 

մշակութային որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը 

բնակչությանը մատուցվող հանգստի և մշակութային 

ծառայությունների մատչելիությունը և որակը, հիմնվել է 

թանգարան 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

համայնքում 

մշակութային կյանքի 

ակտիվացմանը  

Արդյունք. 
Ապահովվել է Մեծավանի  

բնակչությանը մատուցվող 

հանգստի և մշակութային  

ծառայությունների որակը և 

մատչելիությունը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքում գործող թանգարան 

2. Տարվա ընթացքում թանգարան այցելուների թիվը 

4. Թանգարանի գույքի և սարքավորումների վիճակը 

5. Բնակչության շրջանում մշակույթի նկատմամբ 

հետաքրքրվածության բարձրացում (%-ով)  

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ,  

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար  
2018թ., 

2022թ. 
Համայնքի բյուջեից 

համապատասխան 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Միջոցառումներ. 
1. Վերանորոգման աշխատանքների 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 

2. Ջեռուցման անցկացման   

ծառայությունների հետ 

պայմանագրերի կնքում 

3. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտերի կազմում և 

հաստատում 

5. Վերանորոգման  աշխատանքների 

իրականացման շինարարական 

կազմակերպության ընտրության 

մրցույթի անցկացում և հաղթող 

կազմակերպության հետ 

պայմանագրի կնքում 

6. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

7. Աշխատանքների կատարման 

հանձնման-ընդունման 

ավարտական ակտի կազմում, 

քննարկում և հաստատում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի  բյուջեով նախատեսված ֆինանսական 

միջոցներ 

2. Մշակույթի տան շենք՝ ներառյալ թանգարան 

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

աշխատակազմ 

Համայնքի 

ղեկավար 

 

2018թ., 

2022թ. 
Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

Առկայությունը, 

Մասնավոր 

ներդրող 

Մեծավան համայնքի բոլոր բնակավայրերը դարձնել էկոտուրիզմի համար լավագույն վայր :   

                     Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ են դոնոր կազմակերպությունների և մասնավոր նեդրողների աջակցություն:  

Ծրագիր 4. Մեծավան համայնքում  մարզադպրոցի  կառուցում 

 Ծրագրի նպատակ.  
 Մարզադպրոցը դարձնել 

համայնքի երիտասարդության 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող 

հանգստի և սպորտի ծառայությունների մատչելիությունը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

Համայնքի 

ղեկավար  
2019-

2022թ

թ. 

Համայնքի բյուջեից 

համապատասխան 

ֆինանսական 
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առողջության պահպանման 

կենտրոն և ժամանցի վայր  

 Մարզադպրոցում կազմակերպել 

տարբեր մարզաձևերի 

մրցումներ 

և որակը տարեկան 

հաշվետվություններ 
միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Արդյունք. 
Ապահովվել է Մեծավան համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող 

հանգստի և սպորտի հանրային 

ծառայությունների որակը և 

մատչելիությունը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. Տարվա ընթացքում մարզադպրոցում կազմակերպված 

մարզական միջոցառումների թիվը 

2. Կազմակերպված մարզական մրցաշարերի 

մասնակիցների թիվը 

3. Համայնքի ապահովվածությունը նորոգված 

մարզադպրոցով 

Համայնքի ղեկավար,  

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար  
2019-

2022թ

թ 

Համայնքի բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Միջոցառումներ. 
2. Մարզադպրոցի  վերանորոգման 

աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի 

պատվիրում 

3. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտերի կազմում և 

հաստատում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի ֆոնդային  բյուջեով նախատեսված 

ֆինանսական միջոցներ 

2. Համայնքի մարզադպրոց 

 

Համայնքի ղեկավար, 

աշխատակազմ 
Համայնքի 

ղեկավար  
2019-

2022թ

թ 

Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը, 

Ոլորտ 7. Կրթություն 

Ոլորտային նպատակ՝ 
Բարձրացնել համայնքում 

կրթության որակը և 

մատչելիությունը 

Ոլորտային վերջնական արդյունք. 
ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների 

գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների 

որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանի 

բարձրացում  (տարեկան 5%-ով) 

Ծրագրերի 

գնահատման 

համակարգեր, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

2018 -

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների         

առկայություն 

Ենթաոլորտ 1. Նախադպրոցական կրթություն 

Ծրագիր 1. Համայնքում (Մեծավան) նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում 

  Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել համայնքի բնակչությանը 

մատուցվող  նախադպրոցական 

կրթության ծառայությունների 

մատուցումը և հասանելիությունը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող  

նախադպրոցական կրթության ծառայությունների 

մատուցումը և հասանելիությունը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Մեծավան 

համայնքի  

«ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ի 

տնօրեն, 

 

2018 -

2022թ

թ. 

Համայնքի բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Արդյունք 1. 
Ապահովվել է Մեծավանի  «ՆՈՒՀ» 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը 

Համայնքի 

աշխատակազմ,   

Համայնքի 

ղեկավար, 

2018 -

2022թ

Համապատասխան 

մարդկային, 
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ՀՈԱԿ-ի բնականոն 

գործունեությունը 
2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի դաստիարակների թիվը 

3. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը  

4. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը 

5. Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը 

6. Մատուցվող ծառայության 

համապատասխանությունը օրենսդրական 

պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, 

կարգերին և չափորոշիչներին 

7. Նախադպրոցական կրթության ծառայության 

մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում 

8. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը 

9. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների աշխատավարձերի 

տարեկան աճը (%-ով) 

«ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, 

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ (ծնողներ) 

«ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ի 

տնօրեն, 

 

թ. նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

միշտ առկա են եղել 

Միջոցառումներ. 
1. ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի 

պահպանություն 

2. ՀՈԱԿ-ի շենքերի և գույքի 

ընթացիկ նորոգում 

3. Ծնողական վճարի չափի մասին 

ավագանու որոշման ընդունում 

4. Մանկապարտեզի խմբերի 

կոմպլեկտավորում 

5. Գործող օրենսդրական 

պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին և 

չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի 

գործունեության 

ուսումնասիրությունների 

իրականացում 

 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ՀՈԱԿ-

ի պահպանման ծախսեր 

2. ՀՈԱԿ-ի տարեկան բյուջեներով նախատեսված 

ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր 

3. ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք 

 

 

Համայնքի ղեկավար, 

աշխատակազմ,  

«ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

Համայնքի 

ղեկավար, 

«ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ի 

տնօրեն, 

 

2018 -

2022թ

թ. 

Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 

Արդյունք 2. 
Ապահովվել է համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող  

նախադպրոցական կրթության 

հանրային ծառայությունների 

հասանելիությունը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի թիվը 

2. Մանկապարտեզի շենքի և գույքի վիճակը   

3. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ  հաճախող երեխաների թիվը 

4. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների աճը (%-ով) 

5. Մեկ երեխայի հաշվով ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պահպանման 

փաստացի ծախսերի գումարը  

6. Մեկ երեխայի համար գանձվող ծնողական վճարի 

չափը 

7. Դաստիարակների վերապատրաստման 

հաճախականությունը  

8. Մատուցվող ծառայության մատչելիությունը (արդյո՞ք 

Համայնքի ղեկավար, 

«ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-նի տնօրեն, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ (ծնողներ) 

Համայնքի 

ղեկավար, 

«ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ի 

տնօրեն, 

 

2018 -

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 
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ցանկացողները հնարավորություն ունեն օգտվելու 

ծառայությունից) 

9. Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայությունների 

վերաբերյալ  

10. «ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ի գործունեությունից, մատուցվող 

ծառայությունների մատչելիությունից և որակից  

բնակիչների բավարարվածության աստիճանի 

բարձրացում (տարեկան 5%-ով) (հարցումների հիման 

վրա) 

11. ՀՈԱԿ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների 

կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում 

(տարեկան 10%-ով) 

Միջոցառումներ. 
1. Մանկապարտեզի ջեռուցման 

համակարգի անցկացման և 

խաղահրապարակի կառուցման 

աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի 

պատվիրում 

2. Վերանորոգման  

աշխատանքների իրականացման 

շինարարական կազմակերպության 

ընտրության մրցույթի անցկացում և 

հաղթող կազմակերպության հետ 

պայմանագրի կնքում 

3.Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

հանձնման-ընդունման 

ավարտական ակտի կազմում, 

քննարկում և հաստատում 

5. ՀՈԱԿ-ի շենքի ընթացիկ 

նորոգումներ 

6. ՀՈԱԿ-ի գույքի պահպանում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված՝ 

մանկապարտեզի ընթացիկ նորոգման ծախսեր 

2. ՀՈԱԿ-ի տարեկան բյուջեներով նախատեսված 

ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր 

3.  ՀՈԱԿ-ի շենքեր և գույք 

 

 

 

Համայնքի ղեկավար, 

«ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, 

աշխատակազմ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

«ՆՈՒՀ» 

ՀՈԱԿ-ի 

տնօրեն, 

 

2018 -

2022թ

թ. 

Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 

 

Ենթաոլորտ 2. Արտադպրոցական դաստիարակություն 

Ծրագիր 1. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 

  Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող  

արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
«Մեծավան համայնքի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ–ի  

գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը 

մատուցվող  արտադպրոցական դաստիարակության 
ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակա

զմ,  

2016 -

2020թ

թ. 

Համայնքի բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

հատկացվում են 
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մատուցումը և հասանելիությունը 

Արդյունք. 
Ապահովվել է համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող  

արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության 

մատուցումը և հասանելիությունը 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1. ՀՈԱԿ-ի աշխատողների թիվը 

2. ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը  

3. ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը 

4. Մեկ երեխայի համար գանձվող ծնողական վճարի 

չափը 

5. Երաժշտական կրթություն ստացողների թիվը 

6. Գեղագիտական կրթություն ստացողների թիվը  

7. Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա 

ընթացքում 

8. Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության 

վերաբերյալ 

9. ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների աշխատավարձերի 

տարեկան աճը (%-ով) 

Համայնքի ղեկավար, 

«Մեծավան համայնքի 

արվեստի դպրոց» 

ՀՈԱԿ–ի տնօրեն, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ (ծնողներ) 

Համայնքի 

ղեկավար,  

«Մեծավան 

համայնքի 

արվեստի 

դպրոց» 

ՀՈԱԿ–ի 

տնօրեն 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ. 
1. ««Մեծավան համայնքի արվեստի 

դպրոց»» ՀՈԱԿ –ի  պահպանություն 

2. ՀՈԱԿ-ի շենքի և գույքի ընթացիկ 

նորոգում 

3. Գործող օրենսդրական 

պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին և 

չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի 

գործունեության 

համապատասխանության 

ուսումնասիրությունների 

իրականացում  

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված՝ 

««Մեծավան համայնքի արվեստի դպրոց»» ՀՈԱԿ–ի 

ծախսեր 

2. ««Մեծավան համայնքի արվեստի դպրոց»» ՀՈԱԿ–ի 

շենք և գույք 

 

Համայնքի ղեկավար, 

««Մեծավան 

համայնքի արվեստի 

դպրոց»» ՀՈԱԿ–ի 

տնօրեն, 

աշխատակազմ 

««Մեծավան 

համայնքի 

արվեստի 

դպրոց»» 

ՀՈԱԿ–ի 

տնօրեն 

2018-

2022թ

թ. 

Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 

 

Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ենթաոլորտ. Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 

Ենթաոլորտային նպատակ՝ 
Բարձրացնել համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող 

սոցիալական ծառայությունների 

մատչելիությունը և որակը 

Ենթաոլորտային վերջնական արդյունք. 
Մատուցվող սոցիալական ծառայությունների 

մատչելիությունից և որակից բնակչության 

բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (%-ով)  

Ծրագրերի 

գնահատման 

համակարգեր, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակա

զմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան 

ֆինանսական 

միջոցների 

առկայություն 

Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

  Ծրագրի նպատակ.  
Բարձրացնել սոցիալապես 

Ծրագրի վերջնական արդյունք. 
Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

Համայնքի 

ղեկավար,  

2018-

2022թ

Համայնքի բյուջեից 

անհրաժեշտ 
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անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության հասցեականությունը 

տրամադրվող սոցիալական աջակցության 

հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

աշխատակա

զմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

թ. ֆինանսական 

միջոցները  

հատկացվում են 

Արդյունք. 
Բարձրացել է սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության հասցեականությունը 

 

Ելքի ցուցանիշներ. 
1.Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես 

խոցելի ընտանիքների թիվը  

2. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումներ 

ներկայացրածների թիվը 

3. Սոցիալական աջակցություն ստացած 

հաշմանդամների թիվը 

4. Սոցիալական աջակցություն ստացած ուսանողների 

թիվը 

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ,  

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

աշխատակա

զմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

2018-

2022թ

թ. 

Համապատասխան  

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ. 
1. Սոցիալական աջակցության 

կարգի ընդունում ավագանու 

կողմից 

2. Սոցիալական աջակցության 

կարիք ունեցող ընտանիքների 

հայտնաբերում  

3. Սոցիալական աջակցություն 

ստանալու դիմումների քննարկում 

և աջակցության տրամադրում 

Մուտքի ցուցանիշներ. 
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր  

Համայնքի ղեկավար,  

վարչական 

ներկայացուցիչներ, 

աշխատակազմ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

աշխատակա

զմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ներկայացու

ցիչներ 

2018-

2022թ

թ. 

Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցների         

առկայությունը 

Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն 

Ծրագիր 1. Մեծավանում  կաթի մթերման և վերամշակման կետի ստեղծում  
 

Համայնքի 

ղեկավար,  

2018-

2019թ

թ. 

Ծրագրի իրա-

կանացման համար 

անհրա-ժեշտ է  ՀՀ 

պետբյուջեից 

համաֆինանսարում   

Ծրագիր 2.  Գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում  Համայնքի 

ղեկավար 

2018-

2019թ

թ 

Ծրագրի իրա-

կանացման համար 

անհրա-ժեշտ է  ՀՀ 

պետբյուջեից 

համաֆինանսարում   

 
 

 



 
 

ԼՈՌՈՒ   ՄԱՐԶԻ 

ՄԵԾԱՎԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔ 

 

Համայնքի 2018 թվականի  

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

 
 

 

 

 

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար  Սերյոժա Վարդանյանը   

 

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 30.03.2018 թ.-ի     թիվ  12-Ն որոշմամբ 
                 (նիստի ամսաթիվը) 

 

 

Մեծավան 2018 թ. 



2 
 

 

 

Բովանդակություն 

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

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

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

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

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

4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ --------------------   32 

 

 

 
 

 

  



3 
 

Ներածություն 

Մեծավան համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) մշակման 

հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի 

հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի, 

ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: 

ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում ներկայացված են` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն 

զարգացման ցուցանիշները (Աղյուսակ 1), ոլորտային նպատակները (Աղյուսակ 2): 

ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում բերված են համայնքի 2018 թվականի համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի 

տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 

(Աղյուսակ 5), ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով (Աղյուսակ 4): 

ՏԱՊ-ի  3-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի 

լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 7): 

ՏԱՊ-ի 4 -րդ բաժնում (Աղյուսակ 8) ներկայացված է`- տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում 

ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների 

մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:  

 

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

 

Ըստ համայնքի ավագանու 2018 թվականի մարտի 30-ի թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված 

ՀՀԶԾ-ի՝ համայնքի տեսլականն է՝ մինչև 2022թ. ունենալ զարգացած ու հզոր համայնք, որտեղ կան 

ձեռնարկություններ, և մարդիկ ապրում են արժանապատիվ կյանքով: Այդ թվում 

հետևողականորեն բարեփոխել  բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի 

պայմանները, ինչպես նաև տեղացիներին ապահովել մաքուր խմելու ջրով, ակտիվացնել 

մշակութային կյանքը, նպաստել  աղքատության նվազմանը, համայնքի տարեկան եկամտի աճին:   

 

 

 

Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային 

արժեք 
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

եկամուտների մեջ (%) 
29.6 29.7 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 6791 6810  
 

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 Համայնքի բնակիչների միջին՝ ոչ լավ, ավելի շատ 
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բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը: 

 

բավարարվածությունը 

(հարցումների հիման 

վրա) ՏԻՄ-երի, 

աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-

ների  գործունեությունից, 

մատուցված հանրային 

ծառայություններից  

ոչ վատ լավ, քան վատ    

Համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտների 

տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի 

ընդհանուր մուտքերի 

կազմում, %  

29.6 29.7 

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: 
- - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

   

Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ 

ծառայության բնագավառում համայնքի 

բնակչությանը հանրային ծառայությունների 

մատուցումը և որակըֈ 

Գիշերային լուսավորված 

փողոցների թվի 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ, % 

20 30 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից 

(հարցումների հիման 

վրա) 

բավականին 

լավ    

ավելի շատ 

լավ, քան վատ   

Խմելու ջրի 

ջրամատակարարման 

ծառայության 

մատուցման 

մատչելիությունից և 

որակից բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

ավելի շատ 

վատ, քան լավ 

միջին՝ ոչ լավ, 

ոչ վատ 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

- - - 
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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) 

ավելի շատ 

վատ, քան լավ 

միջին՝ ոչ լավ, 

ոչ վատ 

Ասֆալտապատված 

ներհամայնքային 

ճանապարհներ 

1.3 կմ 1.3կմ 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ    

Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի 

բարելավումն ու զարգացումը: 

Համայնքում 

ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ 

զբաղվող սուբյեկտների 

(ձեռնարկությունների և 

անհատ ձեռներեցների) 

թիվը 

32 32 

Ոլորտ 8. Կրթություն    
Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և 

մատչելիությունը: 
ՏԻՄ-երի, կրթական 

հաստատությունների 

գործունեությունից, 

մատուցված 

ծառայությունների 

որակից բնակչության 

բավարարվածության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

բավականին 

լավ 
լավ 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության 

հետ տարվող աշխատանքներ 

   

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ    
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

- - - 
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սահմանվել: 

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 

ավելի շատ լավ, 

քան վատ     

միջին՝ ոչ լավ, 

ոչ վատ     

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն    
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և 

բուսասանիտարիա 

   

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն    
Ապահովել 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) 

ավելի շատ 

վատ, քան լավ 

ավելի շատ 

լավ, քան վատ    

Տեղափոխված աղբի 

ծավալը, տոննա 
300 300 

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

համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:  
Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի 

լիազորությունների ոլորտների 

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 

արժեքը 

(հազ. դրամ) 

Բնակավայր(եր)ը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, 

հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 
        57591.0 Բոլոր 

բնակավայրերում 

2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

զարգացում  
3500.0 Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 61091.0  

Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

  1. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման 

համակարգերի ընթացիկ նորոգում 
6500.0 Բոլոր 

բնակավայրերում 

 2. 
Մեծավան համայնքի  լուսավորության համակարգերի 

ընդլայնում 
3400.0 Մեծավան 

Ընդամենը 9900.0  

Ոլորտ 6.  Տրանսպորտ 

1. Մեծավան համայնքի  փողոցների բարեկարգում և  ընթացիկ 

նորոգում   
    17000.0 Բոլոր 

բնակավայրերում 

2.  Մեծավան համայնքի ճանապարհների կապիտալ նորոգում      4708.3 Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 21708.3  

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

1. 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվելֈ 
- 

              - 

Ընդամենը -              - 

Ոլորտ 8.Կրթություն 

1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության  ծառայության 

մատուցում 
17585.0 Մեծավան 

2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության 

ծառայության մատուցում 
7408.0 

Մեծավան 

Ընդամենը 24993.0  

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 

1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
11500.0 

Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 11500.0  

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման  ծառայությունների մատուցում 
17000.0 

Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 17000.0  

Ընդհանուրը 146192.3  
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Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 

Պատասխան

ատու 
Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

Ոլորտային նպատակ . 

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը 

հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների 

մատուցումը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 

 1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների 

հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների  

գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից - 

ավելի շատ լավ, քան վատ    

2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝ 29. 6 % 

Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 

Բնակավայրերը՝Մեծավան, Ձյունաշող, Պաղաղբյուր, Միխայլովկա 

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 

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 

ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 

3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի  պահպանման ծախսեր՝ 

57591.0 հազ.դրամ 

2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 28  

3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված 
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4. Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների 

նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 

համակարգեր՝ 1 

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- 2 %-ով 

2.Հարկային 

պարտականությունները 

չկատարողների նկատմամբ 

համայնքի կողմից դատարան 

ներկայացված 

հայցադիմումների թիվը- 0 

3.Հողի հարկի բազայում առկա 

անճշտությունների 

նվազեցում- 3 %-ով 

4.Գույքահարկի բազայում 

առկա անճշտությունների 

նվազեցում -5 %-ով 

5.Համայնքի բյուջեի սեփական 

եկամուտների գծով առկա 

ապառքների նվազեցում- 5%-

ով 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

 

 

 

 

Աշխատակազմի 

հաշվապահ, 

վարչական 

ղեկավարներ, 

առաջին կարգի և 

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՝ 2 

2. Հողի հարկի, գույքահարկի բազաներ՝ առկա է 

3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա 

ապառքներ՝ 16836.0 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 - 

650 

3. ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատանքից, մատուցված 

ծառայությունների 

մատչելիությունից և որակից  

բնակիչների 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 
 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

վարչական 

ղեկավարներ 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

ենթակառուցվածքն

երի և 

մասնագետների 

առկայությունը 
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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 - 

ամիսը 2 անգամ 

6.Աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին 

ժամանակը – 3 օր 
Միջոցառումներ (գործողություններ) .  

1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և 

թափանցիկ գործունեության ապահովում 

2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ 

կառավարում  

3. Համայնքի գույքի կառավարման նախատեսում 

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 - 10 

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 -2 

5.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր - 3 

6.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք –առկա է 
 

Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում 

Բնակավայրերը՝Մեծավան, Ձյունաշող, Պաղաղբյուր, Միխայլովկա 

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, 

վարչական 

ղեկավարներ 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

 

Միջանկյալ արդյունք 1. 

Աշխատակազմի 

աշխատակարգերը և 

առկա կառավարման 

(վարչական, 

ֆինանսական, 

տեղեկատվական, 

հեռահաղորդակցության և 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ).  

1.Աշխատակազմի 

բարելավված 

աշխատակարգեր և 

կառավարման  համակարգեր 

–  առկա է 

2.ՏԻՄ-երի գործունեության 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

աշխատակազմ, 

ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

Աշխատակազմի 

քարտուղար 

2018թ. 

հունվար –

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

ենթակառուցվածքն

երի , ֆինանսական 

ռեսուրսների և 

մասնագետների 

առկայությունը 
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այլն) համակարգերը 

բարելավվել են 
վերաբերյալ բնակիչների 

կողմից ստացվող դիմում-

բողոքների թվի նվազում - 

5%-ով 

3. Մասնագիտական 

վերապատրաստում անցած 

համայնքային ծառայողների 

թիվը - 4 

4. Աշխատակազմում 

կիրառվող տեղեկատվական 

համակարգերի թիվը - 1 

5.Աշխատակազմում 

օգտագործվող 

համակարգիչների թիվը -10 

6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի 

աշխատակիցների կարծիքը 

բարելավված կառավարման 

համակարգերի վերաբերյալ -  

լավ 

7.Տարվա ընթացքում 

բարելավված 

աշխատակարգերի թիվը -2 

8. Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը -1 տարի 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակություն, 

բնակիչներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

 1. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի  աշխատողների 

մասնագիտական վերապատրաստման կազմակերպում 

2. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի 

մշակում և կառավարում 

3.Համայնքային ծառայողների պաշտոնների 

անձնագրերի խմբագրում 

4. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ 

համապատասխան տեխնիկական և ծրագրային 

միջոցներով ապահովում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).  

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 3500.0  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 - 1 

3.Աշխատակազմում կիրառվող 

հեռահաղորդակցության 

համակարգերի թիվը -1  

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, 

ՏՀԶՎԿ  ՀԿ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Աշխատակազմի 

քարտուղար, 

առաջատար 

մասնագետ 

2018թ. 

հունվարէ–

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

ենթակառուցվածքն

երի, 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 – 6  

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ոլորտային նպատակ. 

Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ 

ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը 

հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը:   
 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 

 1.Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ – 35 % 

2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) -  ավելի շատ 



12 
 

լավ, քան վատ     

3.Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման 

մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության 

աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ 

Ծրագիր 1. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում 

Բնակավայրերը՝ Մեծավան, Ձյունաշող, Պաղաղբյուր, Միխայլովկա 

Ծրագրի նպատակ.      
Բարելավել խմելու ջրի 

ջրամատակարարման 

ծառայության 

մատուցման 

մատչելիությունը և 

որակը համայնքի 

գյուղական բոլոր 

բնակավայրերում 

 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Խմելու ջրի 

ջրամատակարարման 

ծառայության որակից 

բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանը - միջին՝ ոչ լավ, ոչ 

վատ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

Իրականացումը՝  

համայնքի 

բյուջեի միջոցով 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն   

 

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 - 2300մ 

2. Տարվա ընթացքում 

ջրագծերի ընթացիկ նորոգում 

իրականացված 

բնակավայրերի թիվը - 4 

3. Ջրագծերի վթարների 

ընդհանուր թիվը - 100 

4.Բնակիչների կարծիքը 

խմելու ջրի 

ջրամատակարարման  

մատչելիությունից - ավելի 

շատ լավ, քան վատ  

5. Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը - շարունակական 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակություն, 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար   

Իրականացումը՝ 

Համակնքի 

բյուջեի միջոցով 

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՝ 6500.0 

հազ. դրամ 

2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ՝ 3 

3 .Ջրագծերի համար նախատեսված նորոգման համար 

հայտարարված մրցույթի հաղթող կազմակերպության տեխնիկա և 

գույք  

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ                                              

Ծրագիր 3. Մեծավան համայնքի  լուսավորության համակարգերի ընդլայնում 

Բնակավայրերը՝ Մեծավան, Միխայլովկա, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող 

 

Ծրագրի նպատակ. 

Բարձրացնել Մեծավան 

համայնքի  երթևեկության 

անվտանգության 

մակարդակը, փողոցները 

դարձնել լուսավոր, 

գեղեցիկ ու հարմարավետ 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

1. Մեծավան համայնքը 

դարձել է   լուսավոր, գեղեցիկ 

ու հարմարավետ համայնքի 

բնակիչների, հյուրերի, 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

, Իրականացումը՝   

համայնքի 

բյուջեի միջոցներ  

2018թ. 

Մայիս-2018 

թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու



13 
 

համայնքի բնակիչների, 

հյուրերի, 

տրանսպորտային 

միջոցների համար:     

տրանսպորտային միջոցների 

համար – 35%-ով 

2. Գիշերային լուսավորված 

փողոցների տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի մեջ -  35 %  

ն   

 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Մեծավան համայնքը  

դարձել է  լուսավոր և 

գեղեցիկ:  

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ).  
1. Փողոցներում տեղադրված 

լուսատուների և 

հենասյուների քանակը - 120 

3. Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից - 

ավելի շատ լավ, քան վատ 

4. Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը – 1 տարի  

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ. 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Մեծավան համայնքի  

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար  

 

2018թ. 

Մայիս   – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների առկա 

են եղել 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

 1.Մեծավան համայնքի  արտաքին լուսավորության 

համակարգերի ընդլայնման, նախագծա- 

նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում 

2.Փողոցների արտաքին լուսավորության 

համակարգերի ընդլայնման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 
3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի 

կազմում, քննարկում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)                                       

1.Համայնքի բյուջով նախատեսված ծախսեր՝ 3400.0  հազ. դրամ 

2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ՝ 2  

3. Արտաքին լուսավորության համար հայտարարված մրցույթի 

հաղթող կազմակերպության  տեխնիկա և գույք 

4. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 1 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ                                              

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ոլորտային նպատակ . 

Բարձրացնել համայնքային ենթակայության 

ճանապարհների և ինժեներական կառույցների 

սպասարկման, շահագործման և պահպանման 

ծառայությունների որակը  և ապահովել 

ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: 

 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 

1.Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական 

կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման 

ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության 

աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  

2.Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհներ՝ 1.3 կմ 

Ծրագիր 1. Մեծավան համայնքի  ճանապարհների հիմնանորոգում, բարեկարգում 

 Բնակավայրերը՝ Մեծավան, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Միխայլովկա 

Ծրագրի նպատակ. 

1.  Բարեկարգել 

Մեծավան համայնքի  

ճանապարհները, 

դրանք դարձնել 

անցանելի 

գյուղացիների  և 

մեքենաների համար: 

 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Ապահովվել է Մեծավան 

համայնքի  բնակչությանը 

անցանելի ճանապարհներով 

երթևեկելու ծառայության 

մատուցումը 90  %-ով 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Պաղաղբյուր, 

Ձյունաշող, 

Միխայլովկա 

վարչական 

շրջանների  

ղեկավարներ, 

Իրականացումը՝ 

համայնքի  

բյուջեի միջոցով 

2018թ. 

մայիս  – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն   

 

Միջանկյալ 

արդյունքներ. 
  1. Բնակիչները չեն 

կատարում 

մեքենաների և 

տեխնիկայի 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ).  
1.Վերանորոգված 

ներբնակավայրային 

ճանապարհների 

երկարությունը  5. 6 կմ 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ. 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Պաղաղբյուր, 

Ձյունաշող, 

Միխայլովկա 

վարչական 

շրջանների  

2018թ. 

մայիս  – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու
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անսարքությունների 

վերացման ավելորդ 

ծախսեր: 

3. Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

ճանապարհների 

անցանելիության վիճակից -  

ավելի շատ լավ քան վատ      

4. Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը – 1 տարի  

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Մեծավան, 

Պաղաղբյուր, 

Ձյունաշող, 

Միխայլովկա 

գյուղերի բնակիչներ 

ղեկավարներ, 

 

ն   

 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1.Կազմել արոտավայրեր տանող ճանապարհների 

վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը: 

 2.Վերահսկել ճանապարհների նորոգման 

աշխատանքները: 

3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի 

կազմում, քննարկում և հաստատում: 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝ 

17000.0 հազ. դրամ 

2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ՝ 2 

3. Ճանապարհների վերանորոգման համար հայտարարված 

մրցույթին հաղթած կազմակերպության  տեխնիկա և գույք 

4. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 4 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ                                              

 

Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ  

Ոլորտային նպատակ. 

Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի 

բարելավումը և զարգացումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 

Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող 

սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թիվը՝ 

32 

Ծրագիր 1 Միխայլովկա գյուղի  համայնքապետարանի շենքի վերականգնում 

Բնակավայրը՝ Միխայլովկա 
Ծրագրի նպատակ. 

 Համայնքապետարանի 

շենքի պայմանների 

բարելավում 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Վերանորոգվել է 

համայնքապետարանի շենքը, 

բարելավել է աշխատողների 

աշխատանքային 

պայմանները:   

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Միխայլովկա 

վարչական 

շրջանի 

ղեկավար  

2018թ. 

հուլիս – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

 

Միջանկյալ արդյունք 1. 

Բարելավվել է 

համայնքապետարանի 

վարչական շենքի 

պայմանները  

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ)  

1.Բնակիչների կարծիքը 

համայնքապետարանի շենքի 

վերանորոգման վերաբերյալ  

-  լավ  

6. Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը - 1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

 ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Միխայլովկա 

վարչական 

շրջանի 

ղեկավար 

2018թ. 

հուլիս– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Պատվիրել նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը 

2. Կազմակերպել և անցկացնել  շինարարական 

կազմակերպության ընտրության մրցույթը 

3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շինարարական 

կազմակերպության  հետ և իրականացնել ծրագրով 

նախատեսված աշխատանքները 

4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքների 

կատարման ընթացքը 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

  

1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ՝ 2 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 
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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՝ Մեծավան  
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՝ 1 

2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող 

երեխաների թիվը -35 

3.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

դաստիարակների թիվը -2 

4.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի 

թիվը -1 

5.Մեկ երեխայի հաշվով 

սննդի օրական ծախսերը – 

36.6  դրամ 

6.Մատուցված ծառայության 

համապատասխանությունը 

օրենսդրական 

պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին 

և չափորոշիչներին -

ամբողջությամբ 

7.Նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 

մատուցման օրերի թիվը 

տարվա ընթացքում - 252 

8. Ծնողների 

բավարարվածության 

աստիճանը մատուցված 

ծառայությունների որակից -  

շատ լավ                 

9.Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը 1տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

համայնքի ՆՈՒՀ 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ (ծնողներ) 

Համայնքի 

ղեկավար, 

համայնքի 

ՆՈՒՀ 

ՀՈԱԿ-նի 

տնօրեն, 

 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 

1. ՀՈԱԿ-ի աշխատակազի պահպանություն 

2. ՀՈԱԿ-ի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում 

3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 9 

2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք 

3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պահպանման 
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ընդունում 

4. Մանկապարտեզի խմբի կոմպլեկտավորում 

5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին 

ՀՈԱԿ-ների գործունեության 

համապատասխանության վերաբերյալ 

ուսումնասիրությունների իրականացում 

ծախսեր՝ 16345.0  հազ. դրամ, 
 ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 

Բնակավայրը՝ Մեծավան 

Ծրագրի նպատակ. 

Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության 

մատուցումը և 

հասանելիությունը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

«Մեծավան 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, 

«Մեծավանի  

արվեստի դպրոց» 

ՀՈԱԿ–ի տնօրեն, 

Իրականացումը՝ 

Համայնքի բյուջեի  

միջոցով 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն  

Միջանկյալ արդյունք 1. 

Ապահովվել է 

համայնքի 

բնակչությանը 

«Մեծավան համայնքի  

արվեստի դպրոց» 

ՀՈԱԿ–ի կողմից 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության 

մատուցումը և 

հասանելիությունը 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ). 

1. ՀՈԱԿ  հաճախող 

երեխաների թիվը – 17  

2.ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը -2 

1. 3.Երաժշտական կրթություն 

ստացողների թիվը -17 

4.Ծառայության մատուցման 

օրերի թիվը տարվա 

ընթացքում -  210 օր 

2. 6.Ծնողների կարծիքը 

մատուցված ծառայության 

վերաբերյալ - լավ      

3. 7, Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը - 1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Համայնքի ղեկավար 

, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ (ծնողներ) 

Համայնքի 

ղեկավար, 

վարչական 

ղեկավարներ, 

«Մեծավան 

համայնքի  

արվեստի 

դպրոց» 

ՀՈԱԿ–ի   

տնօրեն 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 

1. 1«Մեծավան համայնքի  արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ–ի 

պահպանություն  

2.  2«Մեծավան համայնքի  արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ–ի 

շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում 

3. 3.Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման 

ընդունում 

4. 4.Խմբերի կոմպլեկտավորում 

5. 5.Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-

ի գործունեության համապատասխանության 

վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. 1«Մեծավան համայնքի  արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ–ի  աշխատակազմ՝ 

6 

1. 2«Մեծավան համայնքի  արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ–ի շենք և գույք 

2. 3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված «Մեծավան համայնքի  

արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ–ի պահպանման ծախսեր՝ 7408. 0 հազ. 

դրամ,  

3. ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն  

Ոլորտային նպատակ. Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
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Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական աջակցության 

հասցեականությունը և մատչելիությունը: 

1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ -այո 

2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից - միջին՝ ավելի շատ լավ, քան վատ     
Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

Բնակավայրերը՝ Մեծավան, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Միխայլովկա 
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, 

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 -94  

2. Սոցիալական 

աջակցություն ստանալու 

դիմումների քանակը 

ներկայացրածների թիվը -96 

3.Սոցիալական 

աջակցություն ստացած 

հաշմանդամների թիվը -15 

4. Սոցիալական 

աջակցություն ստացած 

ուսանողների թիվը - 54 

5.Բնակչության կարծիքը 

սոցիալական աջակցության 

ծառայության մատուցման 

հասցեականության մասին - 

միջին՝ ավելի շատ լավ, քան 

վատ     

6. Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը - 1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Համայնքի ղեկավար, 

վարչական 

ղեկավարներ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

շահառուներ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

աշխատակազմի 

քարտուղար,  

վարչական 

ղեկավարներ 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան  

ֆինանսական 

ռեսուրսները առկա 

են 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի 

ընդունում ավագանու կողմից 

2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 

ընտանիքների հայտնաբերում  

3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների 

քննարկում և աջակցության տրամադրում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 

4. 1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության 

տրամադրման ծախսեր՝ 11500. 0 հազ. դրամ,  

5. 2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակից՝ 

համայնքի ղեկավարի տեղակալ 

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 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 

1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված  

աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից 

(հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ վատ, քան լավ    
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մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը:   2. Տեղափոխված աղբի ծավալը՝ 300 տոննա 

Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների 

մատուցում 

Բնակավայրերը՝ Մեծավան, Պաղաղբյուր, Միխայլովկա, Ձյունաշող 

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 - 50 %-ով 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

վարչական 

ղեկավարներ 

Իրականացումը՝ 

Շին ՍՊԸ  

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 - 0 

4.Աղբահանության համար 

գանձվող վճարի չափը -120 

դրամ 

5Համայնքում իրականացված 

աղբահանության ծավալը` 

տարեկան կտրվածքով, 

տոննա - 300 

6.Բնակիչների կարծիքը 

աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայության վերաբերյալ – 

միջին ոչ շատ 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՝ 1 անգամ, 

Մեծավան գյուղում` 8 անգամ 

9.Սանիտարական մաքրման 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

վարչական 

ղեկավարներ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

 

Համայնքի 

ղեկավար,  

վարչական 

ղեկավարներ 

 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       
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ծառայության մատուցման 

հաճախականությունը՝ 

(ամսվա կտրվածքով) – ըստ 

գրաֆիկ - ժամանակացույցի 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 

1. 1.«Շին» ՍՊԸ-ի գործունեության ընդլայնում  

2. 2.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում 

3. 3.Համայնքում արտադրված աղբը Տաշիր համայնքի 

աղբավայր  տեղափոխելու համար  Տաշիր համայնքի 

հետ պայմանագրի կնքում 

4.Աղբի տեղափոխում Տաշիր համայնքի աղբավայր 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1.«Շին» ՍՊԸ-ի աշխատակազմ՝ 3 

2.«Շին» ՍՊԸ-ի գույք և մեքենա-սարքավորումներ 
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված «Շին» ՍՊԸ -ի  պահպանման 

ծախսեր՝ 17000.0 հազ. դրամ,  

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

 

 

 
 

3. 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 

Հ
ա

մ
ա

յն
ք

ի
 բ

յո
ւջ

ե
 

Պ
ե

տ
ա

կ
ա

ն
 բ
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ե
 

Դ
ո

ն
ո

ր
 

կ
ա

զ
մ

ա
կ

ե
ր

պ
ո

ւթ
յո

ւն
ն

ե
ր

 

Հ
ա

մ
ա

յն
ք

-Ք
Հ

-Մ
Հ

 

հ
ա

մ
ա

գ
ո

ր
ծա

կ
ցո

ւթ
յո

ւն
 

Ա
յլ

 ա
ղ

բյ
ո

ւր
ն

ե
ր

 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1. Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի պահպանում, 

հանրային որակյալ 

ծառայությունների մատուցում 

57591.0 

 

57591.0 

    

2. Համայնքապետարանի 

ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների զարգացում 

3500,0 3500,0 
    

Ընդամենը 61091.0 61091.0     
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվելֈ 
- 

- - - - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվելֈ 
- 

- - - - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն  

1.        

2. 

Համայնքի գյուղական  

բնակավայրերի 

ջրամատակարարման 

համակարգերի ընթացիկ նորոգում 

6500.0 6500.0 
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3. 
Մեծավան համայնքի  փողոցների 

արտաքին լուսավորության 

համակարգերի ընդլայնում 

        3400.0 3400.0 
    

Ընդամենը 9900.0 9900.0     
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվելֈ 
- 

- - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1. Մեծավան համայնքի և 

բնակավայրերի  բարեկարգում և 

հիմնանորոգում,կապիտալ նորոգում 
21708.3 21708.3 

 
 

  

Ընդամենը 21708.3 21708.3     
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել: 
- -   

 
 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1. 
Համայնքում նախադպրոցական 

կրթության ապահովում 
17585.0 17585.0   

  

2. 
Համայնքում արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության 

մատուցում 

7408.0 7408.0   
  

Ընդամենը 24993.0 24993.0     
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1. Մշակույթի տան ջեռուցման 

համակարգի անցկացում 
4500.0 

4500.0 - - - - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն  

 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվելֈ 
- 

- - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվելֈ 
- 

- - - - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

 Աջակցություն սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին 
11500. 0 11500. 0 

    

Ընդամենը 16000.0 16000.0     
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվելֈ 
- 

- - - - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվելֈ 
- 

- - - - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում 

աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման  ծառայությունների 

մատուցում 

17000.0 17000.0 

    

Ընդամենը 17000.0 17000.0     
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվելֈ 
- 

- - - - - 

Ոլորտ 17.  Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվելֈ 
- 

- - - - - 
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Ընդհանուրը 150692.3 150692.3 - - - - 

 

4. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման 

արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունըֈ 

 

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՝ Մեծավան, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Միխայլովկա 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատողներ  

28    

Համայնքի հողի 

հարկի և գույքահարկի 

գանձման 

ավտոմատացված 

համակարգեր 

1    

Համայնքապետարանի 

վարչական շենք և 

գույք 

ըստ 

գույքագրման 

ցուցակի 
   

Վարչական 

ղեկավարների 

նստավայրերի շենքեր 

և գույք 

ըստ 

գույքագրման 

ցուցակի    

Տեղական հարկերի, 

տուրքերի և վճարների 

հավաքագրմամբ 

զբաղվող 

աշխատակիցներ 

2    

Հողի հարկի, 

գույքահարկի, 

տեղական տուրքերի և 

վճարների բազաներ 

առկա է    

Համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների գծով 

առկա ապառքներ, 

հազ.դրամ 

16836.0    

Աշխատակազմում 

առկա 

համակարգչային 

սարքեր և 

սարքավորումներ 

22    
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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 

2    

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, % 

5    

Համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների 

հավաքագրման 

փաստացի 

գումարների տարեկան 

աճ,  %-ով 

5    

Հարկային 

պարտականություննե

րը չկատարողների 

նկատմամբ համայնքի 

կողմից դատարան 

ներկայացված 

հայցադիմումների 

թիվը  

0    

Հողի հարկի բազայում 

առկա 

անճշտությունների 

նվազեցում, %-ով 

3    
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Գույքահարկի 

բազայում առկա 

անճշտությունների 

նվազեցում, %-ով 

3    

Համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների գծով 

առկա ապառքների 

նվազեցում, %-ով 

5    

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) 

բավականին 

լավ 

 

   

 ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարան

ի աշխատակազմի 

աշխատանքից, 

մատուցված 

ծառայությունների 

մատչելիությունից և 

որակից  բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

ավելի շատ 

լավ, քան 

վատ 

 

   

ՏԻՄ-երի, 

աշխատակազմի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

բնակիչների կողմից 

ստացվող դիմում-

բողոքների թվի 

նվազում, %-ով 

5 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատանքային 

օրերի թիվը տարվա 

248 
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ընթացքում, օր 

Աշխատակազմում 

ստացված մեկ 

դիմումին 

պատասխանելու 

միջին ժամանակը, օր 

3 

   

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 
57591.0 

   

 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում 

Բնակավայրերը՝Մեծավան, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Միխայլովկա 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային Աշխատակազմի 

վարչական, 

ֆինանսական, 

տեղեկատվական, 

հեռահաղորդակցությ

ան և այլ 

համակարգեր 

առկա է 

   

Աշխատակազմի 

կառուցվածք և 

կանոնադրություն 

առկա է 
   

Աշխատակազմի 

տեխնիկական 

սպասարկման 

անձնակազմի 

աշխատակիցներ 

2 

   

Ելքային 

(քանակական) 

ՏԻՄ-երի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

բնակիչների կողմից 

ստացված դիմում-

բողոքների թվի 

5 
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նվազում, %-ով 
Մասնագիտական 

վերապատրաստում 

անցած համայնքային 

ծառայողների թիվը 

5 

   

Աշխատակազմում 

կիրառվող 

տեղեկատվական 

համակարգերի թիվը 

1 

   

Աշխատակազմում 

օգտագործվող 

համակարգիչների 

թիվը 

23 

   

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 

շատ լավ 

 

   

Տարվա ընթացքում 

բարելավված 

աշխատակարգերի 

թիվը 

3 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

 Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

Աշխատակազմի 

կառավարման 

համակարգերը 

բարելավվել են, աճել 

են աշխատակիցների 

գիտելիքները և 

հմտությունները, %-

ով 

30 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 
3500.0  
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բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

 Ծրագիր 1. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ 

նորոգում 

Բնակավայրերը՝ Մեծավան, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Միխայլովկա 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

 

Ծրագրի 

իրականացման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակազմի 

աշխատակիցներ 

    

Մուտքային 

Հայտարարված 

մրցույթում հաղթած 

կազմակերպության 

տեխնիկա և գույք 

    

Ելքային 

(քանակական) 

Վերանորոգված 

ջրագծերի 

երկարությունը, մետր 
 

   

Տարվա ընթացքում 

ջրագծերի ընթացիկ 

նորոգում 

իրականացված 

բնակավայրերի թիվը 

 

   

Ջրագծերի վթարների 

ընդհանուր թիվը  
 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

կարծիքը խմելու ջրի 

ջրամատակարարմա

ն  մատչելիությունից 

 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 
 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Խմելու ջրի 

ջրամատակարարմա

ն ծառայության 

որակից բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանը 

 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

    

 

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 2. Մեծավան համայնքի  արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնում, 

Բնակավայրերը՝ Մեծավան 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 
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Մուտքային 

Ծրագրի 

իրականացման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակազմի 

աշխատակիցներ 

 

   

Հայտարարված 

մրցույթում հաղթած 

կազմակերպության 

տեխնիկա և գույք 

    

Նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթեր 

 
   

Ելքային 

(քանակական) 

 

Փողոցներում 

տեղադրված 

լուսատուների և 

հենասյուների 

քանակը 

 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից 

 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 

 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

Մեծավան համայնքի  

փողոցները դարձել 

են  լուսավոր, 

գեղեցիկ ու 

հարմարավետ 

համայնքի 

բնակիչների, 

հյուրերի, 

տրանսպորտային 

միջոցների համար % 

 

   

Գիշերային 

լուսավորված 

փողոցների թվի 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ, % 

 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

    

 

 

Ոլորտ 3. Տրանսպորտ 

Ծրագիր 1. Մեծավան համայնքի ճանապարհների  բարեկարգում և հիմնանորոգում 

Բնակավայրը՝ Մեծավան, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Միխայլովկա 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 
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Մուտքային 

Ծրագրի 

իրականացման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակազմի 

աշխատակիցներ 

 

   

Նախագծա-

նախահաշվային 

փաստաթղթեր 

 

   

Ելքային 

(քանակական) 

 

Ասֆալտապատված 

փողոցների 

մակերեսը, ք.մ   

 
   

Բարեկարգված 

փողոցների 

երկարությունը, մետր 

 
   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

կարծիքը 

ասֆալտապատված և 

բարեկարգված 

փողոցների 

վերաբերյալ 

 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 

 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

Մեծավան համայնքի   

փողոցները  դարձել 

են  անցանելի ու 

հարմարավետ 

հետիոտների և 

տրանսպորտային 

միջոցների 

երթևեկության 

համար տարվա բոլոր 

եղանակներին, % 

 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

 
   

 

 

Ոլորտ 4. Կրթություն  

Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում  

Բնակավայրեը՝ Մեծավան 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

«Զանգակ» 

մանկապարտեզ 

ՀՈԱԿ-ի 

աշխատակազմերի 

աշխատակիցներ 
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ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

շենքեր և գույք 

    

Ելքային 

(քանակական) 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

թիվը  
   

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ 

հաճախող 

երեխաների թիվը 

 
   

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

դաստիարակների 

թիվը 

 
   

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

դաստիարակների 

թիվը 

 
   

Մեկ երեխայի հաշվով 

սննդի օրական 

ծախսերը, դրամ 

 
   

Ելքային (որակական) 

Մատուցված 

ծառայության 

համապատասխանու

թյունը օրենսդրական 

պահանջներին, 

սահմանված 

նորմատիվներին, 

կարգերին և 

չափորոշիչներին 

 

   

Ծնողների 

բավարարվածության 

աստիճանը 

մատուցված 

ծառայությունների 

որակից  

 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայության 

մատուցման օրերի 

թիվը տարվա 

ընթացքում 

 

   

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 

 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

Ապահովվել է 

համայնքի 

բնակչությանը 

նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայությունների 

մատուցումը և 

հասանելիությունը 

 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 
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Ոլորտ 4. Կրթություն 

Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 

Բնակավայրը՝ Մեծավան  

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

«Մեծավան համայնքի 

արվեստի դպրոց» 

ՀՈԱԿ–ի 

աշխատակազմ 

 

   

 «Մեծավան 

համայնքի արվեստի 

դպրոց» ՀՈԱԿ–ի շենք 

և գույք 

    

Ելքային 

(քանակական) 

ՀՈԱԿ հաճախող 

երեխաների թիվը 
 

   

ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը     

4. Երաժշտական 

կրթություն 

ստացողների թիվը 

 
   

Գեղագիտական 

կրթություն 

ստացողների թիվը 

 
   

Ելքային (որակական) 

Ծնողների կարծիքը 

մատուցված 

ծառայության 

վերաբերյալ 

 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծառայության 

մատուցման օրերի 

թիվը տարվա 

ընթացքում, օր 

 

   

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 

 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

«Մեծավան համայնքի 

արվեստի դպրոց» 

ՀՈԱԿ–ի  

գործունեությամբ 

ապահովվել է 

համայնքի 

բնակչությանը 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 
ծառայության 

մատուցումը և 

հասանելիությունը 

 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 
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Ոլորտ 5.Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

Բնակավայրերը՝ Մեծավան, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Միխայլովկա  

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Սոցիալական 

աջակցության 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցներ 

 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստացած 

սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը  

 

   

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստանալու 

դիմումների քանակը 

ներկայացրածների 

թիվը 

 

   

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստացած 

հաշմանդամների 

թիվը 

 

   

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստացած 

ուսանողների թիվը 

 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակչության 

կարծիքը 

սոցիալական 

աջակցության 

ծառայության 

մատուցման 

հասցեականության 

մասին 

 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 

 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

Բարելավվել է 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

և ծառայության 

մատչելիությունը 

(հարցումների հիման 

վրա) 
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Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

 
   

  

Ոլորտ 6. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների մատուցում 

Բնակավայրերը՝ Մեծավան, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Միխայլովկա 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

 
 

   

     

Ելքային 

(քանակական) 

 
 

   

 
 

   

  
   

 
 

   

 
 

   

Ելքային (որակական) 

 

 
   

 
 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

 
    

  
   

Վերջնական 

արդյունքի 

 
 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
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