


    

1 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ    
    
    

ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….    2222    

1.1.1.1. ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    իրավիճակիիրավիճակիիրավիճակիիրավիճակի    բնութագրումբնութագրումբնութագրումբնութագրում, , , , վերլուծուվերլուծուվերլուծուվերլուծությունթյունթյունթյուն    ևևևև    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում…………………………………………………………………………    4444    

2.2.2.2. ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    տեստեստեստեսլլլլականիականիականիականի, , , , ռազմավարությանռազմավարությանռազմավարությանռազմավարության    ևևևև    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական        

    նպատակներինպատակներինպատակներինպատակների    սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում………………………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………..    15151515    

3.3.3.3. ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    տարածտարածտարածտարածքքքքումումումում    նախատեսվողնախատեսվողնախատեսվողնախատեսվող    ((((շարունակվողշարունակվողշարունակվողշարունակվող) ) ) ) հանրապետականհանրապետականհանրապետականհանրապետական                                                        
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ՀՀ Լոռու մարզի ՀՀ Լոռու մարզի ՀՀ Լոռու մարզի ՀՀ Լոռու մարզի ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս    գյուղական համայնքի գյուղական համայնքի գյուղական համայնքի գյուղական համայնքի 2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . զարգացման քառամյա զարգացման քառամյա զարգացման քառամյա զարգացման քառամյա 
ծրագիրը ծրագիրը ծրագիրը ծրագիրը ((((ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ) ) ) ) մշակվել է՝ հիմք ընդունելովմշակվել է՝ հիմք ընդունելովմշակվել է՝ հիմք ընդունելովմշակվել է՝ հիմք ընդունելով    <<<<Տեղական ինքնակառավարման մասինՏեղական ինքնակառավարման մասինՏեղական ինքնակառավարման մասինՏեղական ինքնակառավարման մասին> > > > ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ 
օրենքով սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրենքով սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրենքով սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրենքով սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ((((ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----երիերիերիերի) ) ) ) 
իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում 
((((ոլորտներումոլորտներումոլորտներումոլորտներում), ), ), ), ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ի մշակման մեթոդաբանական առանձնահատկություններըի մշակման մեթոդաբանական առանձնահատկություններըի մշակման մեթոդաբանական առանձնահատկություններըի մշակման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները    և և և և 
ծրագրային հիծրագրային հիծրագրային հիծրագրային հիմքերըմքերըմքերըմքերը::::    

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

• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ֆինանսականֆինանսականֆինանսականֆինանսական    կարողությունըկարողությունըկարողությունըկարողությունը....    
• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    թվաքանակըթվաքանակըթվաքանակըթվաքանակը....    
• համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    առկաառկաառկաառկա    ենթակառույցներըենթակառույցներըենթակառույցներըենթակառույցները    ևևևև    մատուցվողմատուցվողմատուցվողմատուցվող    ծառայություններըծառայություններըծառայություններըծառայությունները....    
• համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    առկաառկաառկաառկա    վտանգներըվտանգներըվտանգներըվտանգները    ((((ռիսկերըռիսկերըռիսկերըռիսկերը):):):):    

ԵլԵլԵլԵլնելով այն իրողությունիցնելով այն իրողությունիցնելով այն իրողությունիցնելով այն իրողությունից, , , , որ համայնքոր համայնքոր համայնքոր համայնքը փոքր էը փոքր էը փոքր էը փոքր է    իր բնակչության թվաքանակով և իր բնակչության թվաքանակով և իր բնակչության թվաքանակով և իր բնակչության թվաքանակով և 
ֆինանսական կարողություններովֆինանսական կարողություններովֆինանսական կարողություններովֆինանսական կարողություններով, , , , համայնքի ՏԻՄհամայնքի ՏԻՄհամայնքի ՏԻՄհամայնքի ՏԻՄ----երն ի վիճակի չեն իրականացնել երն ի վիճակի չեն իրականացնել երն ի վիճակի չեն իրականացնել երն ի վիճակի չեն իրականացնել 
օրենքովօրենքովօրենքովօրենքով    իրենց վերապահված լիազորություններն ամբողջ ծավալով և բոլոր ոլորտներումիրենց վերապահված լիազորություններն ամբողջ ծավալով և բոլոր ոլորտներումիրենց վերապահված լիազորություններն ամբողջ ծավալով և բոլոր ոլորտներումիրենց վերապահված լիազորություններն ամբողջ ծավալով և բոլոր ոլորտներում: : : : 
Այդ պատճառով սույն ՀԶՔԾԱյդ պատճառով սույն ՀԶՔԾԱյդ պատճառով սույն ՀԶՔԾԱյդ պատճառով սույն ՀԶՔԾ----ի բովանդաի բովանդաի բովանդաի բովանդակությունը պայմանավորված է համայնքի կությունը պայմանավորված է համայնքի կությունը պայմանավորված է համայնքի կությունը պայմանավորված է համայնքի 
ռեսուրսային ռեսուրսային ռեսուրսային ռեսուրսային ((((մարդկայինմարդկայինմարդկայինմարդկային, , , , գույքայինգույքայինգույքայինգույքային, , , , ֆինանսատնտեսականֆինանսատնտեսականֆինանսատնտեսականֆինանսատնտեսական, , , , տեխնիկական և այլտեխնիկական և այլտեխնիկական և այլտեխնիկական և այլ) ) ) ) 
հնարավորություններովհնարավորություններովհնարավորություններովհնարավորություններով, , , ,     համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    ևևևև    ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների    
մատուցմանմատուցմանմատուցմանմատուցման    համարհամարհամարհամար    անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ    ֆինանսականֆինանսականֆինանսականֆինանսական    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    ևևևև    ենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքների    
առկայուառկայուառկայուառկայությթյթյթյամբամբամբամբ::::    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ումումումում    հնարավորինսհնարավորինսհնարավորինսհնարավորինս    հաշվիհաշվիհաշվիհաշվի    ենենենեն    առնվելառնվելառնվելառնվել    նաևնաևնաևնաև    համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    աաաաղետիղետիղետիղետի    
բազմաբնույթբազմաբնույթբազմաբնույթբազմաբնույթ    վտանգներըվտանգներըվտանգներըվտանգները    ((((ռիսկերըռիսկերըռիսկերըռիսկերը), ), ), ), որոնցորոնցորոնցորոնց    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    համարհամարհամարհամար    նախատեսվելնախատեսվելնախատեսվելնախատեսվել    ենենենեն    որոշորոշորոշորոշ    
գործողություններգործողություններգործողություններգործողություններ    ուուուու    միջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներ::::    

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----նննն    մշակվելմշակվելմշակվելմշակվել    է՝է՝է՝է՝    հիմքհիմքհիմքհիմք    ընդունելովընդունելովընդունելովընդունելով    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    նորընտիրնորընտիրնորընտիրնորընտիր    
ղեկավարիղեկավարիղեկավարիղեկավարի    ևևևև    ավագանուավագանուավագանուավագանու    անդամներիանդամներիանդամներիանդամների    նախընտրականնախընտրականնախընտրականնախընտրական    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    դրույթներըդրույթներըդրույթներըդրույթները    ևևևև    նպատակնպատակնպատակնպատակ    
ունենալովունենալովունենալովունենալով    հետևողականորենհետևողականորենհետևողականորենհետևողականորեն    բարեփոխումներբարեփոխումներբարեփոխումներբարեփոխումներ    անցկացնելուանցկացնելուանցկացնելուանցկացնելու    ճանապարհովճանապարհովճանապարհովճանապարհով    
աստիճանաբարաստիճանաբարաստիճանաբարաստիճանաբար    բարելավելբարելավելբարելավելբարելավել    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    սոցիալսոցիալսոցիալսոցիալ----տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական    պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները: : : :     

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----նննն    դիտարկելովդիտարկելովդիտարկելովդիտարկելով    որպեսորպեսորպեսորպես    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ռազմավարականռազմավարականռազմավարականռազմավարական    պլանավորմանպլանավորմանպլանավորմանպլանավորման    ևևևև    
մասնակցայինմասնակցայինմասնակցայինմասնակցային    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    կարևորագույնկարևորագույնկարևորագույնկարևորագույն    միջոցմիջոցմիջոցմիջոց, , , , համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ղեկավարղեկավարղեկավարղեկավարըըըը        ևևևև        ավագանուավագանուավագանուավագանու        
անդամներըանդամներըանդամներըանդամները    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի        փաստաթուղթըփաստաթուղթըփաստաթուղթըփաստաթուղթը    մշակելիսմշակելիսմշակելիսմշակելիս, , , , հատուկհատուկհատուկհատուկ    ուշադրությունուշադրությունուշադրությունուշադրություն    էէէէ    դարձրելդարձրելդարձրելդարձրել    ևևևև    ձգտելձգտելձգտելձգտել, , , , 
որպեսզիորպեսզիորպեսզիորպեսզի    այնայնայնայն    հնարավորինսհնարավորինսհնարավորինսհնարավորինս    համահունչհամահունչհամահունչհամահունչ    լինիլինիլինիլինի    գործողությանգործողությանգործողությանգործողության    մեջմեջմեջմեջ    դրվածդրվածդրվածդրված    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    
ռազմավարականռազմավարականռազմավարականռազմավարական, , , , մարզայինմարզայինմարզայինմարզային    ևևևև    տարածաշրջատարածաշրջատարածաշրջատարածաշրջանայիննայիննայիննային    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    ծրագրերինծրագրերինծրագրերինծրագրերին՝՝՝՝    ակնկալելովակնկալելովակնկալելովակնկալելով    
ՀՀՀՀՀՀՀՀ    պետականպետականպետականպետական    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման        մարմիններիմարմիններիմարմիններիմարմինների, , , , քաղաքացիականքաղաքացիականքաղաքացիականքաղաքացիական    հասարակությանհասարակությանհասարակությանհասարակության    ևևևև    
մասնավորմասնավորմասնավորմասնավոր    հատվածիհատվածիհատվածիհատվածի    կազմակերպություններիկազմակերպություններիկազմակերպություններիկազմակերպությունների    հետհետհետհետ    լիակատարլիակատարլիակատարլիակատար    փոխըմբռնումփոխըմբռնումփոխըմբռնումփոխըմբռնում    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ումումումում    
ներկայացվածներկայացվածներկայացվածներկայացված    խնդիրներիխնդիրներիխնդիրներիխնդիրների    առնչությամբառնչությամբառնչությամբառնչությամբ    ևևևև    արդյունավետարդյունավետարդյունավետարդյունավետ    համագործակցությունհամագործակցությունհամագործակցությունհամագործակցություն    դրանցդրանցդրանցդրանց    
լուծմանլուծմանլուծմանլուծման    գգգգործումործումործումործում::::    
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ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    1111----ինինինին    բաժնումբաժնումբաժնումբաժնում    ներկայացվումներկայացվումներկայացվումներկայացվում    էէէէ    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    սոցիալսոցիալսոցիալսոցիալ----տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    ևևևև    

ոլորտայինոլորտայինոլորտայինոլորտային    փաստացիփաստացիփաստացիփաստացի    իրավիճակիիրավիճակիիրավիճակիիրավիճակի    ևևևև    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    մատուցվողմատուցվողմատուցվողմատուցվող    ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների    

բնութագրումըբնութագրումըբնութագրումըբնութագրումը    ևևևև    վերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունը՝՝՝՝    հաշվիհաշվիհաշվիհաշվի    առնելովառնելովառնելովառնելով    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    մշակմանմշակմանմշակմանմշակման    չափանիշներիչափանիշներիչափանիշներիչափանիշների    

ազդեցությունըազդեցությունըազդեցությունըազդեցությունը    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----երիերիերիերի    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    ոլորտներիոլորտներիոլորտներիոլորտների    կազմիկազմիկազմիկազմի    վրավրավրավրա, , , , համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    

առկաառկաառկաառկա    սոցիալսոցիալսոցիալսոցիալ----տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական    ենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքների    ֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկական    վիճակիվիճակիվիճակիվիճակի    գնահատումըգնահատումըգնահատումըգնահատումը, , , , 

դրանցդրանցդրանցդրանց    շահագործմանշահագործմանշահագործմանշահագործման, , , , պահպանմանպահպանմանպահպանմանպահպանման    ևևևև    նորոգմաննորոգմաննորոգմաննորոգման    հետհետհետհետ    կապվածկապվածկապվածկապված    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները, , , , ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    նաևնաևնաևնաև    

դրանցդրանցդրանցդրանց    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    հնարավորություններիհնարավորություններիհնարավորություններիհնարավորությունների, , , , կարողություններիկարողություններիկարողություններիկարողությունների    ուուուու    ռեսուռեսուռեսուռեսուրսներիրսներիրսներիրսների    

վերլուծումըվերլուծումըվերլուծումըվերլուծումը    ևևևև    գնահատումըգնահատումըգնահատումըգնահատումը: : : : ՀՀՀՀամայնքիամայնքիամայնքիամայնքի    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    ևևևև    ոլորտայինոլորտայինոլորտայինոլորտային    կարիքներիկարիքներիկարիքներիկարիքների    գնահատման գնահատման գնահատման գնահատման 

հիման վրա հիման վրա հիման վրա հիման վրա կազմվել է կազմվել է կազմվել է կազմվել է համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    առկաառկաառկաառկա    հիմնախնդիրներիհիմնախնդիրներիհիմնախնդիրներիհիմնախնդիրների    ցանկը՝ցանկը՝ցանկը՝ցանկը՝    առանձնացնելովառանձնացնելովառանձնացնելովառանձնացնելով    

նրանքնրանքնրանքնրանք, , , , որոնցորոնցորոնցորոնց    լուծումըլուծումըլուծումըլուծումը    նպատակահարմարնպատակահարմարնպատակահարմարնպատակահարմար    էէէէ    ներառելներառելներառելներառել    սույնսույնսույնսույն    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ում՝ում՝ում՝ում՝    ելնելովելնելովելնելովելնելով    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    

ռեսուրսայինռեսուրսայինռեսուրսայինռեսուրսային    հնարավորոհնարավորոհնարավորոհնարավորություններիցւթյուններիցւթյուններիցւթյուններից: : : : ԲաժնումԲաժնումԲաժնումԲաժնում    ներառվելներառվելներառվելներառվել    էէէէ    նաևնաևնաևնաև    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ՈՒԹՀՎՈՒԹՀՎՈՒԹՀՎՈՒԹՀՎ----

վերլուծությունը՝վերլուծությունը՝վերլուծությունը՝վերլուծությունը՝    հիմնվելովհիմնվելովհիմնվելովհիմնվելով    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    իրավիճակիիրավիճակիիրավիճակիիրավիճակի    վերլուծությանվերլուծությանվերլուծությանվերլուծության    ուուուու    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    

արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    վրավրավրավրա    ևևևև    ձևակերպելովձևակերպելովձևակերպելովձևակերպելով    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ուժեղուժեղուժեղուժեղ    ևևևև    թույլթույլթույլթույլ    կողմերըկողմերըկողմերըկողմերը, , , , զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    ներքիններքիններքիններքին    

ուուուու    արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին    հիմնական հիմնական հիմնական հիմնական հնարավորություններըհնարավորություններըհնարավորություններըհնարավորությունները, , , , համայնքինհամայնքինհամայնքինհամայնքին    սսսսպառնացողպառնացողպառնացողպառնացող    հիմնական հիմնական հիմնական հիմնական 

վտանգներըվտանգներըվտանգներըվտանգները::::    

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    2222----րդրդրդրդ    բաժնումբաժնումբաժնումբաժնում        սահմանվսահմանվսահմանվսահմանվումումումում    ենենենեն    համայնքի երկարաժամկետ տեսլականըհամայնքի երկարաժամկետ տեսլականըհամայնքի երկարաժամկետ տեսլականըհամայնքի երկարաժամկետ տեսլականը, , , , 

զարգացման զարգացման զարգացման զարգացման ռազմավարությունը և սույն ՀԶՔԾռազմավարությունը և սույն ՀԶՔԾռազմավարությունը և սույն ՀԶՔԾռազմավարությունը և սույն ՀԶՔԾ----ի հիմնական նպատակներըի հիմնական նպատակներըի հիմնական նպատակներըի հիմնական նպատակները::::    

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    3333----րդրդրդրդ    բաժնումբաժնումբաժնումբաժնում        ներկայացվումներկայացվումներկայացվումներկայացվում    ենենենեն    պետությանպետությանպետությանպետության, , , , միջազգայինմիջազգայինմիջազգայինմիջազգային    ևևևև    տեղականտեղականտեղականտեղական    

դոնորդոնորդոնորդոնոր, , , , քաղաքացիականքաղաքացիականքաղաքացիականքաղաքացիական    հասարակհասարակհասարակհասարակությանությանությանության, , , , մասնավորմասնավորմասնավորմասնավոր    հատվածիհատվածիհատվածիհատվածի    ևևևև    այլայլայլայլ    

կազմակերպություններիկազմակերպություններիկազմակերպություններիկազմակերպությունների    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    գալիքգալիքգալիքգալիք    չորսչորսչորսչորս    տարիներիտարիներիտարիներիտարիների    համարհամարհամարհամար    նախատեսվողնախատեսվողնախատեսվողնախատեսվող    

((((շարունակվողշարունակվողշարունակվողշարունակվող) ) ) ) հանրապետականհանրապետականհանրապետականհանրապետական,,,,    մարզայինմարզայինմարզայինմարզային,,,,    տարածաշրջանայինտարածաշրջանայինտարածաշրջանայինտարածաշրջանային,,,,    միջհամայնքայինմիջհամայնքայինմիջհամայնքայինմիջհամայնքային    

համագործակցությանհամագործակցությանհամագործակցությանհամագործակցության    ևևևև    այլայլայլայլ    ծրագրերըծրագրերըծրագրերըծրագրերը, , , , գործողություններըգործողություններըգործողություններըգործողությունները    ևևևև    միջոցառումներըմիջոցառումներըմիջոցառումներըմիջոցառումները::::    

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    4444----րդրդրդրդ    բաժնումբաժնումբաժնումբաժնում    ներկայացվումներկայացվումներկայացվումներկայացվում    էէէէ    հհհհամայնքիամայնքիամայնքիամայնքի    ֆինանսականֆինանսականֆինանսականֆինանսական    վիճակիվիճակիվիճակիվիճակի    

վերլուծուվերլուծուվերլուծուվերլուծությունըթյունըթյունըթյունը, , , , գնահատումգնահատումգնահատումգնահատումըըըը    ևևևև    կանխատեսումկանխատեսումկանխատեսումկանխատեսումը՝ը՝ը՝ը՝    ըստըստըստըստ    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի    եկամտայինեկամտայինեկամտայինեկամտային    

ուղղություններիուղղություններիուղղություններիուղղությունների    ((((սեփականսեփականսեփականսեփական    եկամուտներեկամուտներեկամուտներեկամուտներ, , , , պաշտոնականպաշտոնականպաշտոնականպաշտոնական    տրանսֆերտներտրանսֆերտներտրանսֆերտներտրանսֆերտներ, , , , փոխառուփոխառուփոխառուփոխառու    

միջոցներմիջոցներմիջոցներմիջոցներ))))՝՝՝՝    դիտարկելովդիտարկելովդիտարկելովդիտարկելով    նախորդնախորդնախորդնախորդ    երկուերկուերկուերկու    ևևևև    գալիքգալիքգալիքգալիք    չորսչորսչորսչորս    տարիներիտարիներիտարիներիտարիների    եեեեկամտայինկամտայինկամտայինկամտային    

ցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշները::::    

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    5555----րդրդրդրդ    բաժնումբաժնումբաժնումբաժնում        ներկայացվումներկայացվումներկայացվումներկայացվում    էէէէ    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    ոլորտայինոլորտայինոլորտայինոլորտային    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    

ընտրությունըընտրությունըընտրությունըընտրությունը, , , , դրանցդրանցդրանցդրանց    առաջնահերթություններիառաջնահերթություններիառաջնահերթություններիառաջնահերթությունների    սահմանումը՝սահմանումը՝սահմանումը՝սահմանումը՝    ելնելովելնելովելնելովելնելով    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    

իրավիճակիիրավիճակիիրավիճակիիրավիճակի    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    արդյունքներիցարդյունքներիցարդյունքներիցարդյունքներից, , , , բացահայտվածբացահայտվածբացահայտվածբացահայտված    կարիքներիցկարիքներիցկարիքներիցկարիքներից    ուուուու    

հիմնախնդիրներիցհիմնախնդիրներիցհիմնախնդիրներիցհիմնախնդիրներից, , , , ենթակառուցենթակառուցենթակառուցենթակառուցվածքներիվածքներիվածքներիվածքների    վիճակիցվիճակիցվիճակիցվիճակից    ևևևև    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    նպատակներիցնպատակներիցնպատակներիցնպատակներից: : : : 

ԲաժնումԲաժնումԲաժնումԲաժնում    ձևակերպվելձևակերպվելձևակերպվելձևակերպվել    ևևևև    ամփոփվելամփոփվելամփոփվելամփոփվել    ենենենեն    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ումումումում    ներառվողներառվողներառվողներառվող    ոլորտայինոլորտայինոլորտայինոլորտային    ծրագրերծրագրերծրագրերծրագրերը՝ը՝ը՝ը՝    

օգտագործելովօգտագործելովօգտագործելովօգտագործելով    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    կազմմանկազմմանկազմմանկազմման    օրինակելիօրինակելիօրինակելիօրինակելի    ձևըձևըձևըձևը,,,,    ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    նաևնաևնաևնաև    ներկայացնելովներկայացնելովներկայացնելովներկայացնելով    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    

ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման    աղբյուրներըաղբյուրներըաղբյուրներըաղբյուրները    ((((համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բյուջեբյուջեբյուջեբյուջե, , , , ՀՀՀՀՀՀՀՀ    պետականպետականպետականպետական    բյոբյոբյոբյուջեւջեւջեւջե, , , , դոնորդոնորդոնորդոնոր    

կազմակերպություններկազմակերպություններկազմակերպություններկազմակերպություններ, , , , այլայլայլայլ) ) ) ) ևևևև    դրանցդրանցդրանցդրանց    մոտավորմոտավորմոտավորմոտավոր    արժեքներարժեքներարժեքներարժեքներն՝ն՝ն՝ն՝    ըստըստըստըստ    գալիքգալիքգալիքգալիք    չորսչորսչորսչորս    տարիներիտարիներիտարիներիտարիների::::        
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ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    6666----րդրդրդրդ    բաժնումբաժնումբաժնումբաժնում        ներկայացվումներկայացվումներկայացվումներկայացվում    էէէէ    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    սեփականությունսեփականությունսեփականությունսեփականություն    համարվողհամարվողհամարվողհամարվող    

շենքերիշենքերիշենքերիշենքերի    ուուուու    շինություններիշինություններիշինություններիշինությունների, , , , հողամասերիհողամասերիհողամասերիհողամասերի    օտարմանօտարմանօտարմանօտարման    քառամյաքառամյաքառամյաքառամյա    ծրագիրն՝ծրագիրն՝ծրագիրն՝ծրագիրն՝    ըստըստըստըստ    տարիներիտարիներիտարիներիտարիների::::    

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    եեեեզրափակումումզրափակումումզրափակումումզրափակումում    ներկայացվումներկայացվումներկայացվումներկայացվում    ենենենեն    համառոտհամառոտհամառոտհամառոտ    մոտեցումներ՝մոտեցումներ՝մոտեցումներ՝մոտեցումներ՝    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    

իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման, , , , մշտադիտարկմանմշտադիտարկմանմշտադիտարկմանմշտադիտարկման    ((((մոնիթորինգիմոնիթորինգիմոնիթորինգիմոնիթորինգի), ), ), ), վերահսկմանվերահսկմանվերահսկմանվերահսկման    ևևևև    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման, , , , 

տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    հաշվետվություններիհաշվետվություններիհաշվետվություններիհաշվետվությունների    կազմկազմկազմկազմմմմմանանանան    ևևևև    քննարկմանքննարկմանքննարկմանքննարկման, , , , ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ումումումում    փոփոխություններիփոփոխություններիփոփոխություններիփոփոխությունների    ևևևև    

((((կամկամկամկամ) ) ) ) լրացումներիլրացումներիլրացումներիլրացումների    կատարմանկատարմանկատարմանկատարման, , , , քննարկմանքննարկմանքննարկմանքննարկման    ևևևև    հաստատմանհաստատմանհաստատմանհաստատման    գործընթացներգործընթացներգործընթացներգործընթացներիիիի    վերաբվերաբվերաբվերաբերյալերյալերյալերյալ::::    

    
    

1.1.1.1. ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻ    ԻՐԱՎԻՃԱԿԻԻՐԱՎԻՃԱԿԻԻՐԱՎԻՃԱԿԻԻՐԱՎԻՃԱԿԻ    ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, , , , ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ    
ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԳՆԱՀԱՏՈՒՄԳՆԱՀԱՏՈՒՄԳՆԱՀԱՏՈՒՄ        

    
1.11.11.11.1 ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ        ԴԻՐՔԸԴԻՐՔԸԴԻՐՔԸԴԻՐՔԸ, , , ,     ՊԱՏՄԱԿԱՆՊԱՏՄԱԿԱՆՊԱՏՄԱԿԱՆՊԱՏՄԱԿԱՆ        ՀԱՄԱՌՈՏՀԱՄԱՌՈՏՀԱՄԱՌՈՏՀԱՄԱՌՈՏ        ԱԿՆԱՐԿԱԿՆԱՐԿԱԿՆԱՐԿԱԿՆԱՐԿ    
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Ù³ñ½áõÙ,Ù³ñ½áõÙ,Ù³ñ½áõÙ,Ù³ñ½áõÙ,            ö³Ùµ³ÏÇö³Ùµ³ÏÇö³Ùµ³ÏÇö³Ùµ³ÏÇ                É»éÝ³ßÕÃ³ÛÇÉ»éÝ³ßÕÃ³ÛÇÉ»éÝ³ßÕÃ³ÛÇÉ»éÝ³ßÕÃ³ÛÇ            É³ÝçÇÝ: É³ÝçÇÝ: É³ÝçÇÝ: É³ÝçÇÝ:         Ð»é³íáñáõÃÛáõÝÁ Ð»é³íáñáõÃÛáõÝÁ Ð»é³íáñáõÃÛáõÝÁ Ð»é³íáñáõÃÛáõÝÁ                 Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇó`  í»ó  Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇó`  í»ó  Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇó`  í»ó  Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇó`  í»ó  
ÏÇÉáÙ»ïñ  ¹»åÇ   ³ñ¨Ùáõïù: Ð³Ù³ÛÝùÇ  µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ  ÍáíÇ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó  1370Ù  ¿:  ÏÇÉáÙ»ïñ  ¹»åÇ   ³ñ¨Ùáõïù: Ð³Ù³ÛÝùÇ  µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ  ÍáíÇ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó  1370Ù  ¿:  ÏÇÉáÙ»ïñ  ¹»åÇ   ³ñ¨Ùáõïù: Ð³Ù³ÛÝùÇ  µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ  ÍáíÇ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó  1370Ù  ¿:  ÏÇÉáÙ»ïñ  ¹»åÇ   ³ñ¨Ùáõïù: Ð³Ù³ÛÝùÇ  µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ  ÍáíÇ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó  1370Ù  ¿:      

ê³ÑÙ³Ý³ÏÇó  ¿  ì³Ý³Óáñ  ù³Õ³ùÇÝ  ê³ÑÙ³Ý³ÏÇó  ¿  ì³Ý³Óáñ  ù³Õ³ùÇÝ  ê³ÑÙ³Ý³ÏÇó  ¿  ì³Ý³Óáñ  ù³Õ³ùÇÝ  ê³ÑÙ³Ý³ÏÇó  ¿  ì³Ý³Óáñ  ù³Õ³ùÇÝ  ևևևև            È»ñÈ»ñÈ»ñÈ»ñնապատնապատնապատնապատ        Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ:  Ð³Ù³ÛÝùÇ  ï³ñ³Íùáí  Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ:  Ð³Ù³ÛÝùÇ  ï³ñ³Íùáí  Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ:  Ð³Ù³ÛÝùÇ  ï³ñ³Íùáí  Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ:  Ð³Ù³ÛÝùÇ  ï³ñ³Íùáí  

ÑáëáõÙ  ¿ ö³Ùµ³Ï   ·»ïÁ:  ÎÉÇÙ³Ý  µ³ñ»Ë³éÝ ÑáëáõÙ  ¿ ö³Ùµ³Ï   ·»ïÁ:  ÎÉÇÙ³Ý  µ³ñ»Ë³éÝ ÑáëáõÙ  ¿ ö³Ùµ³Ï   ·»ïÁ:  ÎÉÇÙ³Ý  µ³ñ»Ë³éÝ ÑáëáõÙ  ¿ ö³Ùµ³Ï   ·»ïÁ:  ÎÉÇÙ³Ý  µ³ñ»Ë³éÝ     ¿,  ³Ùé³ÝÁ`  Ù»ÕÙ  ¨  ½áí,  ÓÙ»éÁ`  ¿,  ³Ùé³ÝÁ`  Ù»ÕÙ  ¨  ½áí,  ÓÙ»éÁ`  ¿,  ³Ùé³ÝÁ`  Ù»ÕÙ  ¨  ½áí,  ÓÙ»éÁ`  ¿,  ³Ùé³ÝÁ`  Ù»ÕÙ  ¨  ½áí,  ÓÙ»éÁ`  մեղմմեղմմեղմմեղմ            

էէէէ,  ,  ,  ,  բայցբայցբայցբայց        երկարատևերկարատևերկարատևերկարատև:  ²é³ÝÓÇÝ  ï³ñÇÝ»ñÇ  ÝÏ³ïíáõÙ  »Ý  ÏÇ½Çã  ßá·»ñ,  »ñµ»ÙÝ`  »ñ³ßï`  :  ²é³ÝÓÇÝ  ï³ñÇÝ»ñÇ  ÝÏ³ïíáõÙ  »Ý  ÏÇ½Çã  ßá·»ñ,  »ñµ»ÙÝ`  »ñ³ßï`  :  ²é³ÝÓÇÝ  ï³ñÇÝ»ñÇ  ÝÏ³ïíáõÙ  »Ý  ÏÇ½Çã  ßá·»ñ,  »ñµ»ÙÝ`  »ñ³ßï`  :  ²é³ÝÓÇÝ  ï³ñÇÝ»ñÇ  ÝÏ³ïíáõÙ  »Ý  ÏÇ½Çã  ßá·»ñ,  »ñµ»ÙÝ`  »ñ³ßï`  

Çñ  íÝ³ë³Ï³ñ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñáí:  ÒÙé³ÝÁ  ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ  ã»Ý  ÷³ÏíáõÙ,  ù³ÝÇ  áñ  Çñ  íÝ³ë³Ï³ñ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñáí:  ÒÙé³ÝÁ  ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ  ã»Ý  ÷³ÏíáõÙ,  ù³ÝÇ  áñ  Çñ  íÝ³ë³Ï³ñ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñáí:  ÒÙé³ÝÁ  ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ  ã»Ý  ÷³ÏíáõÙ,  ù³ÝÇ  áñ  Çñ  íÝ³ë³Ï³ñ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñáí:  ÒÙé³ÝÁ  ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ  ã»Ý  ÷³ÏíáõÙ,  ù³ÝÇ  áñ  
·ÛáõÕÁ  ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó  ¿  Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝ  ì³Ý³Óáñ  ·ÛáõÕÁ  ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó  ¿  Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝ  ì³Ý³Óáñ  ·ÛáõÕÁ  ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó  ¿  Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝ  ì³Ý³Óáñ  ·ÛáõÕÁ  ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó  ¿  Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝ  ì³Ý³Óáñ  ù³Õ³ùÇÝ,  Ï³åÁ  ãÇ  ÁÝ¹Ñ³ïíáõÙ:  ù³Õ³ùÇÝ,  Ï³åÁ  ãÇ  ÁÝ¹Ñ³ïíáõÙ:  ù³Õ³ùÇÝ,  Ï³åÁ  ãÇ  ÁÝ¹Ñ³ïíáõÙ:  ù³Õ³ùÇÝ,  Ï³åÁ  ãÇ  ÁÝ¹Ñ³ïíáõÙ:  
Ð³×³Ë³ÏÇ  »Ý  »ñ³ßï`  ãáñ³ÛÇÝ  ³Ù³éÝ»ñÁ,  ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ  í³ñ³ñ  ³ÝÓñ¨Ý»ñÁ, áñáÝó Ð³×³Ë³ÏÇ  »Ý  »ñ³ßï`  ãáñ³ÛÇÝ  ³Ù³éÝ»ñÁ,  ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ  í³ñ³ñ  ³ÝÓñ¨Ý»ñÁ, áñáÝó Ð³×³Ë³ÏÇ  »Ý  »ñ³ßï`  ãáñ³ÛÇÝ  ³Ù³éÝ»ñÁ,  ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ  í³ñ³ñ  ³ÝÓñ¨Ý»ñÁ, áñáÝó Ð³×³Ë³ÏÇ  »Ý  »ñ³ßï`  ãáñ³ÛÇÝ  ³Ù³éÝ»ñÁ,  ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ  í³ñ³ñ  ³ÝÓñ¨Ý»ñÁ, áñáÝó 

Ñ»ï¨³Ýùáí Ù»Í³ÝáõÙ »Ý ëáÕ³ÝùÝ»ñÁ  Ñ»ï¨³Ýùáí Ù»Í³ÝáõÙ »Ý ëáÕ³ÝùÝ»ñÁ  Ñ»ï¨³Ýùáí Ù»Í³ÝáõÙ »Ý ëáÕ³ÝùÝ»ñÁ  Ñ»ï¨³Ýùáí Ù»Í³ÝáõÙ »Ý ëáÕ³ÝùÝ»ñÁ  ևևևև    սելավներսելավներսելավներսելավներÁ,  ÓÙé³Ý  óáõñïÁ  ¨  ³ÛÉÝ:  ¶ÛáõÕÁ  Á,  ÓÙé³Ý  óáõñïÁ  ¨  ³ÛÉÝ:  ¶ÛáõÕÁ  Á,  ÓÙé³Ý  óáõñïÁ  ¨  ³ÛÉÝ:  ¶ÛáõÕÁ  Á,  ÓÙé³Ý  óáõñïÁ  ¨  ³ÛÉÝ:  ¶ÛáõÕÁ  

ßñç³å³ïí³Í  ¿  É»éÝ»ñáí  ¨  ³Ýï³éÝ»ñáí,  ãÝ³Û³Í`  ëÏë³Í  90ßñç³å³ïí³Í  ¿  É»éÝ»ñáí  ¨  ³Ýï³éÝ»ñáí,  ãÝ³Û³Í`  ëÏë³Í  90ßñç³å³ïí³Í  ¿  É»éÝ»ñáí  ¨  ³Ýï³éÝ»ñáí,  ãÝ³Û³Í`  ëÏë³Í  90ßñç³å³ïí³Í  ¿  É»éÝ»ñáí  ¨  ³Ýï³éÝ»ñáí,  ãÝ³Û³Í`  ëÏë³Í  90----³Ï³Ý³Ï³Ý³Ï³Ý³Ï³ÝÝ»ñÇó  Ý»ñÇó  Ý»ñÇó  Ý»ñÇó  
³Ýï³éÝ»ñÁ  Ý³Ñ³Ýç»É  »Ý:  ¶ÛáõÕÇ  í³ñã³Ï³Ý  ï³ñ³ÍùÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  4693.32 Ñ³,  áñÇó  ³Ýï³éÝ»ñÁ  Ý³Ñ³Ýç»É  »Ý:  ¶ÛáõÕÇ  í³ñã³Ï³Ý  ï³ñ³ÍùÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  4693.32 Ñ³,  áñÇó  ³Ýï³éÝ»ñÁ  Ý³Ñ³Ýç»É  »Ý:  ¶ÛáõÕÇ  í³ñã³Ï³Ý  ï³ñ³ÍùÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  4693.32 Ñ³,  áñÇó  ³Ýï³éÝ»ñÁ  Ý³Ñ³Ýç»É  »Ý:  ¶ÛáõÕÇ  í³ñã³Ï³Ý  ï³ñ³ÍùÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  4693.32 Ñ³,  áñÇó  
í³ñ»É³ÑáÕ»ñ`  178.26 Ñ³,  ËáïÑ³ñù` 222.96 Ñ³,  ³ñáï³í³Ûñ` 2464.7 Ñ³ ¨ ³ÛÉÝ: í³ñ»É³ÑáÕ»ñ`  178.26 Ñ³,  ËáïÑ³ñù` 222.96 Ñ³,  ³ñáï³í³Ûñ` 2464.7 Ñ³ ¨ ³ÛÉÝ: í³ñ»É³ÑáÕ»ñ`  178.26 Ñ³,  ËáïÑ³ñù` 222.96 Ñ³,  ³ñáï³í³Ûñ` 2464.7 Ñ³ ¨ ³ÛÉÝ: í³ñ»É³ÑáÕ»ñ`  178.26 Ñ³,  ËáïÑ³ñù` 222.96 Ñ³,  ³ñáï³í³Ûñ` 2464.7 Ñ³ ¨ ³ÛÉÝ:     

    
1.21.21.21.2 ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ    

    

                        ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի            բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության            թիվըթիվըթիվըթիվը            կազմումկազմումկազմումկազմում            էէէէ        2366236623662366    մարդմարդմարդմարդ, , , , այդայդայդայդ        թթթթվումվումվումվում        տղամարդ՝տղամարդ՝տղամարդ՝տղամարդ՝        1111190190190190            ևևևև    

կանայք՝կանայք՝կանայք՝կանայք՝    1111176176176176: : : : ԲնակչությանԲնակչությանԲնակչությանԲնակչության    տարիքայինտարիքայինտարիքայինտարիքային    ևևևև    սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական    կազմկազմկազմկազմնննն    այսպիսինայսպիսինայսպիսինայսպիսին    է՝է՝է՝է՝    

- 0000----6  6  6  6  տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    ----111177774444    մարդմարդմարդմարդ    

- 7777----17 17 17 17 տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    ––––    343434349999    մարդմարդմարդմարդ    

- 11118888----66662222    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    ––––    1111473473473473    մարդմարդմարդմարդ    

- 66663333    ևևևև    ավելիավելիավելիավելի    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    ––––    333377770000    մարդմարդմարդմարդ    
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- կենսաթոշակառուներիկենսաթոշակառուներիկենսաթոշակառուներիկենսաթոշակառուների    թիվըթիվըթիվըթիվը    ––––    341341341341    ,,,,    այդայդայդայդ    թվումթվումթվումթվում    տարիքայինտարիքայինտարիքայինտարիքային    ևևևև    աշխատանաշխատանաշխատանաշխատանքայինքայինքայինքային    

թոշակառուներթոշակառուներթոշակառուներթոշակառուներ՝՝՝՝    222284848484    մարդմարդմարդմարդ    

- հաշմանդամներհաշմանդամներհաշմանդամներհաշմանդամներ    ----    57575757    մարդմարդմարդմարդ, , , , այդայդայդայդ    թվումթվումթվումթվում    մանկուցմանկուցմանկուցմանկուց    հաշմանդամներ՝հաշմանդամներ՝հաշմանդամներ՝հաշմանդամներ՝    6666    մարդմարդմարդմարդ    

- միակողմանիմիակողմանիմիակողմանիմիակողմանի    ծնողազուրկծնողազուրկծնողազուրկծնողազուրկ    երեխաներերեխաներերեխաներերեխաներ    ––––    6 6 6 6     մարդմարդմարդմարդ    

- աշխատունակներաշխատունակներաշխատունակներաշխատունակներ    ––––    1111473473473473    մարդմարդմարդմարդ    

- զբաղվածներզբաղվածներզբաղվածներզբաղվածներ    ––––        1010101010101010    մարդմարդմարդմարդ,  ,  ,  ,  այդայդայդայդ        թվումթվումթվումթվում        գյուղատնտեսությամբգյուղատնտեսությամբգյուղատնտեսությամբգյուղատնտեսությամբ` 838 ` 838 ` 838 ` 838 մարդմարդմարդմարդ    

- գործազուրկներգործազուրկներգործազուրկներգործազուրկներ    ––––    463463463463    մարդմարդմարդմարդ, , , , այդայդայդայդ    թվումթվումթվումթվում    գրանցված՝գրանցված՝գրանցված՝գրանցված՝    41414141    մարդմարդմարդմարդ, , , , չգրանցչգրանցչգրանցչգրանցված՝ված՝ված՝ված՝    444422222222    մարդմարդմարդմարդ    

- տնայինտնայինտնայինտնային    տնտեսություններիտնտեսություններիտնտեսություններիտնտեսությունների    թիվըթիվըթիվըթիվը    ––––    610610610610    

- ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների    թիվըթիվըթիվըթիվը    ----    555523232323        

- ընտանեկանընտանեկանընտանեկանընտանեկան    նպաստինպաստինպաստինպաստի    պետականպետականպետականպետական    համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    հաշվառվածհաշվառվածհաշվառվածհաշվառված    ընտանիքներընտանիքներընտանիքներընտանիքներիիիի    թիվըթիվըթիվըթիվը    ––––    

111129292929    ,,,,    այդայդայդայդ    թվումթվումթվումթվում    նպաստառունպաստառունպաստառունպաստառու    ընտանիքներընտանիքներընտանիքներընտանիքներիիիի    թիվըթիվըթիվըթիվը՝՝՝՝    111129292929::::    

    

    

1.31.31.31.3 ՏԵՂԱԿԱՆՏԵՂԱԿԱՆՏԵՂԱԿԱՆՏԵՂԱԿԱՆ    ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ    ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ                    
    
    

                        2012012012016666Ã. Ã. Ã. Ã. հունվարիհունվարիհունվարիհունվարի    3333----ÇÝ ÇÝ ÇÝ ÇÝ առաջինառաջինառաջինառաջին    ³Ý·³Ù Ñ³Ù³ÛÝùÇ  Õ»Ï³í³ñ  ¿  ÁÝïñí»É³Ý·³Ù Ñ³Ù³ÛÝùÇ  Õ»Ï³í³ñ  ¿  ÁÝïñí»É³Ý·³Ù Ñ³Ù³ÛÝùÇ  Õ»Ï³í³ñ  ¿  ÁÝïñí»É³Ý·³Ù Ñ³Ù³ÛÝùÇ  Õ»Ï³í³ñ  ¿  ÁÝïñí»É    ԱրմենԱրմենԱրմենԱրմեն    

ՆորիկիՆորիկիՆորիկիՆորիկի        ԱլոյանըԱլոյանըԱլոյանըԱլոյանը:  ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý  ëáóÇ³É:  ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý  ëáóÇ³É:  ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý  ëáóÇ³É:  ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý  ëáóÇ³É––––ïÝï»ë³Ï³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ  µ³ñ»É³íÙ³Ý,  ïÝï»ë³Ï³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ  µ³ñ»É³íÙ³Ý,  ïÝï»ë³Ï³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ  µ³ñ»É³íÙ³Ý,  ïÝï»ë³Ï³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ  µ³ñ»É³íÙ³Ý,  
Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ  ÉáõÍÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ  ÉáõÍÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ  ÉáõÍÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ  ÉáõÍÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ղեկավարըղեկավարըղեկավարըղեկավարը,  Ñ³Ù³ÛÝùÇ    ,  Ñ³Ù³ÛÝùÇ    ,  Ñ³Ù³ÛÝùÇ    ,  Ñ³Ù³ÛÝùÇ    
³í³·³ÝÇÝ  Çñ  ³í³·³ÝÇÝ  Çñ  ³í³·³ÝÇÝ  Çñ  ³í³·³ÝÇÝ  Çñ  6666        ³Ý¹³Ý¹³Ý¹³Ý¹³ÙÝ»ñáí  Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó  å»ïù  ¿  Í³Ëë»Ý  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  µÛáõç»Ç  ³ÙÝ»ñáí  Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó  å»ïù  ¿  Í³Ëë»Ý  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  µÛáõç»Ç  ³ÙÝ»ñáí  Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó  å»ïù  ¿  Í³Ëë»Ý  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  µÛáõç»Ç  ³ÙÝ»ñáí  Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó  å»ïù  ¿  Í³Ëë»Ý  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  µÛáõç»Ç  
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñÁ:  ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý  ¨  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  ÙÇçáóÝ»ñ  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñÁ:  ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý  ¨  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  ÙÇçáóÝ»ñ  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñÁ:  ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý  ¨  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  ÙÇçáóÝ»ñ  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñÁ:  ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý  ¨  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  ÙÇçáóÝ»ñ  
Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ  å»ïµÛáõç»Çó,  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  ¨  ï»Õ³Ï³Ý  ¹áÝáñ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ  å»ïµÛáõç»Çó,  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  ¨  ï»Õ³Ï³Ý  ¹áÝáñ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ  å»ïµÛáõç»Çó,  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  ¨  ï»Õ³Ï³Ý  ¹áÝáñ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ  å»ïµÛáõç»Çó,  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  ¨  ï»Õ³Ï³Ý  ¹áÝáñ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:    

            ¶ÛáõÕ³å»ï¶ÛáõÕ³å»ï¶ÛáõÕ³å»ï¶ÛáõÕ³å»ïարանիարանիարանիարանի            ³ßË³ï³Ï³½Ù³ßË³ï³Ï³½Ù³ßË³ï³Ï³½Ù³ßË³ï³Ï³½Ùնննն            áõÝÇáõÝÇáõÝÇáõÝÇ            Ñ»ï¨Û³É Ñ»ï¨Û³É Ñ»ï¨Û³É Ñ»ï¨Û³É         Ï³éáõóí³ÍùÁ.Ï³éáõóí³ÍùÁ.Ï³éáõóí³ÍùÁ.Ï³éáõóí³ÍùÁ.    

                                                    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի            ղեկավարղեկավարղեկավարղեկավար                                                                                                        ––––        1  1  1  1  միավորմիավորմիավորմիավոր    , 230000, 230000, 230000, 230000դրամդրամդրամդրամ    

ղեկավարղեկավարղեկավարղեկավարÇ  ï»Õ³Ï³É             Ç  ï»Õ³Ï³É             Ç  ï»Õ³Ï³É             Ç  ï»Õ³Ï³É                                                                 ––––    1111        ÙÇ³íáñÙÇ³íáñÙÇ³íáñÙÇ³íáñ, 160000, 160000, 160000, 160000դրամդրամդրամդրամ    

ղեկավարիղեկավարիղեկավարիղեկավարի    օգնականօգնականօգնականօգնական                                                                                                            ----        1  1  1  1  միավորմիավորմիավորմիավոր, 159000, 159000, 159000, 159000դրամդրամդրամդրամ    

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ     ù³ñïáõÕ³ñù³ñïáõÕ³ñù³ñïáõÕ³ñù³ñïáõÕ³ñ                                                    ––––    1 1 1 1     ÙÇ³íáñÙÇ³íáñÙÇ³íáñÙÇ³íáñ, 159000, 159000, 159000, 159000դրամդրամդրամդրամ    

³é³ç³ï³ñ  Ù³ëÝ³·»ï³é³ç³ï³ñ  Ù³ëÝ³·»ï³é³ç³ï³ñ  Ù³ëÝ³·»ï³é³ç³ï³ñ  Ù³ëÝ³·»ï----հաշվապահհաշվապահհաշվապահհաշվապահ    ––––    1 1 1 1     ÙÇ³íáñÙÇ³íáñÙÇ³íáñÙÇ³íáñ, 158000, 158000, 158000, 158000դրամդրամդրամդրամ    

առաջինառաջինառաջինառաջին        Ï³ñ·Ç  Ù³ëÝ³·»ï Ï³ñ·Ç  Ù³ëÝ³·»ï Ï³ñ·Ç  Ù³ëÝ³·»ï Ï³ñ·Ç  Ù³ëÝ³·»ï                                                     ––––        2  ÙÇ³íáñ2  ÙÇ³íáñ2  ÙÇ³íáñ2  ÙÇ³íáñ, 125000, 125000, 125000, 125000դրամդրամդրամդրամ    

երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ        կարգիկարգիկարգիկարգի        մասնագետմասնագետմասնագետմասնագետ                                                    --------    1  1  1  1  միավորմիավորմիավորմիավոր,  123000,  123000,  123000,  123000դրամդրամդրամդրամ    

վարորդվարորդվարորդվարորդ                                                                                                                                                                                            --------    1  1  1  1  միավորմիավորմիավորմիավոր,  ,  ,  ,  72760727607276072760դրամդրամդրամդրամ    



    

6 

 

ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ïï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ïï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ïï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ïոոոոÕÕÕÕ                                                                            --------1  ÙÇ³íáñ1  ÙÇ³íáñ1  ÙÇ³íáñ1  ÙÇ³íáñ,  ,  ,  ,  72767276727672760000դրամդրամդրամդրամ    

    ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ  ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÃÇíÁ`  ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ  ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÃÇíÁ`  ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ  ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÃÇíÁ`  ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ  ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÃÇíÁ`  10101010    Ù³ñ¹Ù³ñ¹Ù³ñ¹Ù³ñ¹,  1,  1,  1,  1384520384520384520384520դրամդրամդրամդրամ    

                            ՀամայնքՀամայնքՀամայնքՀամայնքումումումում    գործումգործումգործումգործում    էէէէ            ««««ՆախադպրոցականՆախադպրոցականՆախադպրոցականՆախադպրոցական        ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական        հաստատությունհաստատությունհաստատությունհաստատություն»»»»    

համայնքահամայնքահամայնքահամայնքայինյինյինյին    ոչոչոչոչ    առևտրայինառևտրայինառևտրայինառևտրային    կազմակերպությունկազմակերպությունկազմակերպությունկազմակերպությունըըըը    ((((ՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿ)))), , , , որիորիորիորի    աշխատակազմաշխատակազմաշխատակազմաշխատակազմըըըը    

բաղկացածբաղկացածբաղկացածբաղկացած    էէէէ    11111111    աշխատակցիաշխատակցիաշխատակցիաշխատակցիցցցց: : : : ԴրանցԴրանցԴրանցԴրանց    հաստիքացուցակըհաստիքացուցակըհաստիքացուցակըհաստիքացուցակը    ևևևև    աշխատավարձերիաշխատավարձերիաշխատավարձերիաշխատավարձերի    

պաշտոնայինպաշտոնայինպաշտոնայինպաշտոնային    դրույքաչափերդրույքաչափերդրույքաչափերդրույքաչափերնննն    են՝են՝են՝են՝    

- տնօրենտնօրենտնօրենտնօրեն    ----                            1 1 1 1 միավորմիավորմիավորմիավոր,,,,            125000125000125000125000    դրամդրամդրամդրամ    

- դաստիարակդաստիարակդաստիարակդաստիարակ    ----                        2 2 2 2 միավմիավմիավմիավոոոորրրր,,,,            119200119200119200119200    դրամդրամդրամդրամ    

- դաստիարակիդաստիարակիդաստիարակիդաստիարակի        օգնականօգնականօգնականօգնական                                                                                                                                                        2 2 2 2 միավորմիավորմիավորմիավոր,  ,  ,  ,              66200 66200 66200 66200 դրամդրամդրամդրամ    

- հաշվապահհաշվապահհաշվապահհաշվապահ                                                                                                                                                                                                                                                        1 1 1 1 միավորմիավորմիավորմիավոր,   ,   ,   ,           72767276727672760 0 0 0 դրամդրամդրամդրամ    

- խոհարարխոհարարխոհարարխոհարար                                                                                                                                                                                                                                                                    1 1 1 1 միավորմիավորմիավորմիավոր, , , ,                 72767276727672760 0 0 0 դրամդրամդրամդրամ    

- խոհարարխոհարարխոհարարխոհարարիիիի    օգնականօգնականօգնականօգնական                                                                                                                                                                                0.5 0.5 0.5 0.5 միավորմիավորմիավորմիավոր,  ,  ,  ,      36380 36380 36380 36380 դրամդրամդրամդրամ    

- տնտեսվարտնտեսվարտնտեսվարտնտեսվար                                                                                                                                                                                                                                                        0.5 0.5 0.5 0.5 միավորմիավորմիավորմիավոր,   36380 ,   36380 ,   36380 ,   36380 դրամդրամդրամդրամ    

- բուժքույրբուժքույրբուժքույրբուժքույր                                                                                                                                                                                                                                                                        0.5 0.5 0.5 0.5 միավմիավմիավմիավորորորոր,   36380 ,   36380 ,   36380 ,   36380 դրամդրամդրամդրամ    

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    ----                                                                11111111    միավորմիավորմիավորմիավոր, , , ,     767676763583583583580 0 0 0 դդդդրամրամրամրամ    

                    ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս                        համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում                գործումգործումգործումգործում                    էէէէ                նաևնաևնաևնաև                ««««ԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութային                        համալիրհամալիրհամալիրհամալիր»»»»    

համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային    ոչոչոչոչ    առևտրայինառևտրայինառևտրայինառևտրային    կազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունը    ((((ՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿ), ), ), ), որիորիորիորի    աշխատակազմըաշխատակազմըաշխատակազմըաշխատակազմը    
բաղկացածբաղկացածբաղկացածբաղկացած    էէէէ    5555    աշխատակցիցաշխատակցիցաշխատակցիցաշխատակցից: : : : ԴրանցԴրանցԴրանցԴրանց    հաստիքացուցակըհաստիքացուցակըհաստիքացուցակըհաստիքացուցակը    ևևևև    աշխատավարձերիաշխատավարձերիաշխատավարձերիաշխատավարձերի    
պաշտոնայինպաշտոնայինպաշտոնայինպաշտոնային    դրույքաչափերնդրույքաչափերնդրույքաչափերնդրույքաչափերն    են՝են՝են՝են՝    

    
- տնօրենտնօրենտնօրենտնօրեն    ----                            1 1 1 1 միավորմիավորմիավորմիավոր, , , ,                 77775555000 000 000 000 դրամդրամդրամդրամ    

- հաշվապահհաշվապահհաշվապահհաշվապահ                                                                                                                                                                                                                                                0.820.820.820.82    միավորմիավորմիավորմիավոր,  ,  ,  ,  59605960596059600 0 0 0 դրամդրամդրամդրամ    

- երաժշտականերաժշտականերաժշտականերաժշտական        դասադասադասադասատուտուտուտու                                                                                                                                                            1 1 1 1     մմմմիավորիավորիավորիավոր,  ,  ,  ,      72767276727672760 0 0 0 դրամդրամդրամդրամ    

- պահակպահակպահակպահակ                                                                                                                                                                                                                                                                                        2222    միավորմիավորմիավորմիավոր,  ,  ,  ,          72767276727672760 0 0 0 դրամդրամդրամդրամ    

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը                                                                                                                                                                                                                                                                    5555    միավորմիավորմիավորմիավոր,  ,  ,  ,  352883528835288352880 0 0 0 դրամդրամդրամդրամ    
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1.41.41.41.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻ    ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    ՀԱՄԱՐՎՈՂՀԱՄԱՐՎՈՂՀԱՄԱՐՎՈՂՀԱՄԱՐՎՈՂ    ԳՈՒՅՔԻԳՈՒՅՔԻԳՈՒՅՔԻԳՈՒՅՔԻ    ՖԻԶԻԿԱԿԱՆՖԻԶԻԿԱԿԱՆՖԻԶԻԿԱԿԱՆՖԻԶԻԿԱԿԱՆ    ՎԻՃԱԿԸՎԻՃԱԿԸՎԻՃԱԿԸՎԻՃԱԿԸ    
    

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    սեփականությունսեփականությունսեփականությունսեփականություն    համարվողհամարվողհամարվողհամարվող    գույքիգույքիգույքիգույքի    ցանկըցանկըցանկըցանկը    սահմանվելսահմանվելսահմանվելսահմանվել    էէէէ    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության    

14.03.199714.03.199714.03.199714.03.1997թթթթ. . . . թիվթիվթիվթիվ    51 51 51 51 որոշմամբորոշմամբորոշմամբորոշմամբ: : : : ՆերկայումՆերկայումՆերկայումՆերկայում    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    սեփականությունսեփականությունսեփականությունսեփականություն    համարվողհամարվողհամարվողհամարվող    գույքգույքգույքգույքնննն    ունիունիունիունի    

հետևյալհետևյալհետևյալհետևյալ    ցանկնցանկնցանկնցանկն    ուուուու    վիճակվիճակվիճակվիճակըըըը    ((((աղյուսակաղյուսակաղյուսակաղյուսակ    1)1)1)1)՝՝՝՝    

- ««««ՆՆՆՆախադպրոցականախադպրոցականախադպրոցականախադպրոցական                            ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական                            հհհհաստատությանաստատությանաստատությանաստատության»»»»            ՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿ    ((((մանկապարտեզմանկապարտեզմանկապարտեզմանկապարտեզ) ) ) ) , , , ,                     

որորորորիիիի        շենքումշենքումշենքումշենքում                    տեղատեղատեղատեղակայկայկայկայվածվածվածված                ենենենեն                նաևնաևնաևնաև                    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի                        գյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանը,,,,                        

««««ԿրթամարզամշակուԿրթամարզամշակուԿրթամարզամշակուԿրթամարզամշակույյյյթայինթայինթայինթային                        համալիրհամալիրհամալիրհամալիր»  »  »  »          ՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿ----ըըըը                        ((((գրադարանըգրադարանըգրադարանըգրադարանը,,,,                            երաժշտականերաժշտականերաժշտականերաժշտական                    

խմբակըխմբակըխմբակըխմբակը),),),),    

-     ԲԲԲԲուժկետըուժկետըուժկետըուժկետը,,,,    

- ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային        նշանակությաննշանակությաննշանակությաննշանակության    փփփփողոցներողոցներողոցներողոցներ    ևևևև    ճանապարհներճանապարհներճանապարհներճանապարհներ, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք            ունենունենունենունեն            

բարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգման    ևևևև////կամկամկամկամ    ասֆալտապատմանասֆալտապատմանասֆալտապատմանասֆալտապատման    կարիքկարիքկարիքկարիք,,,,    

- գերեզմանատգերեզմանատգերեզմանատգերեզմանատուուուունննն՝՝՝՝        1111    հատհատհատհատ, , , , որըորըորըորը    ունիունիունիունի            ցանկապատմանցանկապատմանցանկապատմանցանկապատման        կարիքկարիքկարիքկարիք,,,,    

- ավտոմեքենաավտոմեքենաավտոմեքենաավտոմեքենա            ՈւԱԶՈւԱԶՈւԱԶՈւԱԶ    315192315192315192315192----03030303, , , ,     որըորըորըորը        գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում        էէէէ        բարվոքբարվոքբարվոքբարվոք        վիճակումվիճակումվիճակումվիճակում    

- ջրատարջրատարջրատարջրատար`  1 `  1 `  1 `  1 միավորմիավորմիավորմիավոր,  ,  ,  ,  որըորըորըորը            գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում                էէէէ        բարվոքբարվոքբարվոքբարվոք        վիճակումվիճակումվիճակումվիճակում::::    

-     

    
                        ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1. ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    սոցիալսոցիալսոցիալսոցիալ----տնտեսական տնտեսական տնտեսական տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակիենթակառուցվածքների վիճակիենթակառուցվածքների վիճակիենթակառուցվածքների վիճակի    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում    
    
    

ՀՀՀՀ////
հհհհ    

ԿառույցԿառույցԿառույցԿառույցըըըը    ՀասցեՀասցեՀասցեՀասցենննն    ԿառուցԿառուցԿառուցԿառուց----
մանմանմանման    
տարեթիվտարեթիվտարեթիվտարեթիվըըըը    

ԾավալըԾավալըԾավալըԾավալը        ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    
վիճակիվիճակիվիճակիվիճակի    
գնահատագնահատագնահատագնահատա----
կանկանկանկանըըըը    

ՆորոգմանՆորոգմանՆորոգմանՆորոգման    / / / / 
վերականգնմանվերականգնմանվերականգնմանվերականգնման    ////    
փոխարինմանփոխարինմանփոխարինմանփոխարինման    
կարիքկարիքկարիքկարիքըըըը    

ԱյլԱյլԱյլԱյլ    
նշումնշումնշումնշում
----ներներներներ    

1.1.1.1.    ՄանկապարտեզՄանկապարտեզՄանկապարտեզՄանկապարտեզ    գգգգ. . . . ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս    2010201020102010թթթթ....    312312312312    քքքքմմմմ    բավարարբավարարբավարարբավարար    ընթացիկ նորոգմանընթացիկ նորոգմանընթացիկ նորոգմանընթացիկ նորոգման        
2.2.2.2.    Խմելու և Խմելու և Խմելու և Խմելու և ոռոգմանոռոգմանոռոգմանոռոգման    ջրի ջրի ջրի ջրի 

ջրամատակարարման ջրամատակարարման ջրամատակարարման ջրամատակարարման 
ներհամայնքային ներհամայնքային ներհամայնքային ներհամայնքային 
համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    

գգգգ. . . . ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս                    2010201020102010թթթթ....                6.06.06.06.0    կմկմկմկմ    
            2.52.52.52.5    կմկմկմկմ    

բավարարբավարարբավարարբավարար    ընթացիկ նորոգմանընթացիկ նորոգմանընթացիկ նորոգմանընթացիկ նորոգման        

3.3.3.3.    Ներհամայնքային Ներհամայնքային Ներհամայնքային Ներհամայնքային 
նշանակության նշանակության նշանակության նշանակության 
ճանապարհներճանապարհներճանապարհներճանապարհներ    

գգգգ. . . . ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս                    3,0 3,0 3,0 3,0 կմկմկմկմ    վատվատվատվատ    ասֆալտապատմանասֆալտապատմանասֆալտապատմանասֆալտապատման        

4.4.4.4.    ՆերհամայՆերհամայՆերհամայՆերհամայնքային նքային նքային նքային 
փողոցներփողոցներփողոցներփողոցներ    

գգգգ. . . . ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս        6,0 6,0 6,0 6,0 կմկմկմկմ        վատվատվատվատ    ասֆալտապատմանասֆալտապատմանասֆալտապատմանասֆալտապատման        

5.5.5.5.    ԳերեզմանատունԳերեզմանատունԳերեզմանատունԳերեզմանատուն    գգգգ. . . . ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս        1 1 1 1 հատհատհատհատ    ԲԲԲԲավարարավարարավարարավարար    ցանկապատմանցանկապատմանցանկապատմանցանկապատման        
6.6.6.6.    Ավտոմեքենա ՈՒԱԶ Ավտոմեքենա ՈՒԱԶ Ավտոմեքենա ՈՒԱԶ Ավտոմեքենա ՈՒԱԶ 

315192315192315192315192----03030303    
գգգգ. . . . ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս    2011201120112011թթթթ....    1 1 1 1 հատհատհատհատ    բավարարբավարարբավարարբավարար            
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1.51.51.51.5 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ        ՈՉՈՉՈՉՈՉ        ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ        ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԱԶՄԱԿԱԶՄԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    
    

ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում        կակակակա        արտադրականարտադրականարտադրականարտադրական            3333    միավորմիավորմիավորմիավոր՝՝՝՝    

- ««««ԱնահիտԱնահիտԱնահիտԱնահիտ        ԱվագԱվագԱվագԱվագյանյանյանյան» » » »     ՍՊԸՍՊԸՍՊԸՍՊԸ,  ,  ,  ,  կաթիկաթիկաթիկաթի        վերամշակումվերամշակումվերամշակումվերամշակում, , , , պանրիպանրիպանրիպանրի        արտադրամասարտադրամասարտադրամասարտադրամաս, , , , աշխատողաշխատողաշխատողաշխատող----

ներիներիներիների    թիվըթիվըթիվըթիվը` 2,` 2,` 2,` 2,    

- ««««ՎաԲաՎաԲաՎաԲաՎաԲա» » » » ՍՊԸՍՊԸՍՊԸՍՊԸ,  ,  ,  ,  կարիկարիկարիկարի        արտադրամասարտադրամասարտադրամասարտադրամաս,  ,  ,  ,  աշխատողներիաշխատողներիաշխատողներիաշխատողների        թիվըթիվըթիվըթիվը`  25`  25`  25`  25    

- ««««ՎարդանՎարդանՎարդանՎարդան        ԵթիմյանԵթիմյանԵթիմյանԵթիմյան»  »  »  »  ՍՊԸՍՊԸՍՊԸՍՊԸ        երկաթերկաթերկաթերկաթ----բետոնեբետոնեբետոնեբետոնե        սալիկներիսալիկներիսալիկներիսալիկների        ևևևև        երկաթյաերկաթյաերկաթյաերկաթյա        դռներիդռներիդռներիդռների        արտաարտաարտաարտա----    

դրամասդրամասդրամասդրամաս,  ,  ,  ,  աշխատողներիաշխատողներիաշխատողներիաշխատողների        թիվըթիվըթիվըթիվը`  9`  9`  9`  9    

Համայնքում գործոՀամայնքում գործոՀամայնքում գործոՀամայնքում գործում էւմ էւմ էւմ է    ոչ կառավարական կազմակերպություններ ոչ կառավարական կազմակերպություններ ոչ կառավարական կազմակերպություններ ոչ կառավարական կազմակերպություններ ((((ՀԿՀԿՀԿՀԿ----ներներներներ, , , , 

հիմնադրամներ և այլնհիմնադրամներ և այլնհիմնադրամներ և այլնհիմնադրամներ և այլն) ) ) )     

- ««««Կանաչազարդ  երկիրԿանաչազարդ  երկիրԿանաչազարդ  երկիրԿանաչազարդ  երկիր» » » » ՀԿՀԿՀԿՀԿ----ըըըը, , , , տնկարանային  տնտեսությունտնկարանային  տնտեսությունտնկարանային  տնտեսությունտնկարանային  տնտեսություն,  ,  ,  ,  աշխատողներիաշխատողներիաշխատողներիաշխատողների            

թիվըթիվըթիվըթիվը`  9`  9`  9`  9    

- ««««Հայոց  արծիվներՀայոց  արծիվներՀայոց  արծիվներՀայոց  արծիվներ» » » » ՀԿՀԿՀԿՀԿ----ըըըը    

Համայնքում գործող Համայնքում գործող Համայնքում գործող Համայնքում գործող     քաղաքաղաքաղաքաղաքական կուսակցություններքական կուսակցություններքական կուսակցություններքական կուսակցություններիիիի    մասնաճյուղերմասնաճյուղերմասնաճյուղերմասնաճյուղեր        չկանչկանչկանչկան:::: 

    
1.61.61.61.6 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ    

    

ՀամայնքըՀամայնքըՀամայնքըՀամայնքը    չունիչունիչունիչունի    գլխավորգլխավորգլխավորգլխավոր    հատակագիծհատակագիծհատակագիծհատակագիծ    ևևևև    քաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինական    ծրագրայինծրագրայինծրագրայինծրագրային    այլայլայլայլ    

փաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթեր    ((((գոտիավորմանգոտիավորմանգոտիավորմանգոտիավորման նախագիծնախագիծնախագիծնախագիծ, , , , ընթացիկընթացիկընթացիկընթացիկ    քաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինական    քարտեզքարտեզքարտեզքարտեզ, , , , 

քաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինական    կադաստրկադաստրկադաստրկադաստր, , , , քաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինական    կանոկանոկանոկանոնադրությնադրությնադրությնադրություուուունննն    ևևևև    այլնայլնայլնայլն)))): : : :     

ՀամայնքՀամայնքՀամայնքՀամայնքըըըը        ապահովվածապահովվածապահովվածապահովված        էէէէ        խմելուխմելուխմելուխմելու        ջրովջրովջրովջրով::::    ԽմելուԽմելուԽմելուԽմելու    ջրջրջրջրովովովով    ապահովվածապահովվածապահովվածապահովված    ենենենեն    նաևնաևնաևնաև    

համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    դպրոցդպրոցդպրոցդպրոցըըըը,,,,    մանկապարտեզմանկապարտեզմանկապարտեզմանկապարտեզըըըը::::        

ՀամայնքՀամայնքՀամայնքՀամայնքիիիի        միմիմիմի        մասըմասըմասըմասը    ապահովվածապահովվածապահովվածապահովված    էէէէ        ոռոգմանոռոգմանոռոգմանոռոգման    ջրովջրովջրովջրով::::ՋՋՋՋրատարըրատարըրատարըրատարը    ամենամենամենամեն        տարիտարիտարիտարի        

վերանորոգվումվերանորոգվումվերանորոգվումվերանորոգվում        էէէէ        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի        հաշվինհաշվինհաշվինհաշվին    ::::    ՀՀՀՀամայնքըամայնքըամայնքըամայնքը    չունիչունիչունիչունի    ջրահեռացմաջրահեռացմաջրահեռացմաջրահեռացմանննն    

կենտրոնացվածկենտրոնացվածկենտրոնացվածկենտրոնացված    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    ((((կոյուղիկոյուղիկոյուղիկոյուղի))))::::    

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի        99990%0%0%0%    գազաֆիկացգազաֆիկացգազաֆիկացգազաֆիկացվածվածվածված        էէէէ::::        

ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    աղբահանությունաղբահանությունաղբահանությունաղբահանություննննն    իրականացվումիրականացվումիրականացվումիրականացվում    էէէէ    շաբաթշաբաթշաբաթշաբաթըըըը    մեկմեկմեկմեկ    անգամանգամանգամանգամ, , , , համայնքհամայնքհամայնքհամայնքիիիի        

միջոցներովմիջոցներովմիջոցներովմիջոցներով: : : : ՀամայնքըՀամայնքըՀամայնքըՀամայնքը    չունիչունիչունիչունի    աղբատարաղբատարաղբատարաղբատար    մեքենամեքենամեքենամեքենա        ևևևև        աղբարկղներաղբարկղներաղբարկղներաղբարկղներ,,,,    որնորնորնորն    իրիրիրիր    բացասականբացասականբացասականբացասական    

ազդեցություննազդեցություննազդեցություննազդեցությունն    էէէէ    թթթթողնումողնումողնումողնում    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    մաքրությանմաքրությանմաքրությանմաքրության,,,,    գեղատեսիլգեղատեսիլգեղատեսիլգեղատեսիլ    բնությանբնությանբնությանբնության    պահպանությանպահպանությանպահպանությանպահպանության    

վրավրավրավրա::::        

ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    կակակակա    1111    գերեզմանատգերեզմանատգերեզմանատգերեզմանատուուուունննն,,,,    որըորըորըորը    ցանկապատվածցանկապատվածցանկապատվածցանկապատված        չչչչէէէէ, , , , իիիինչինչինչինչի    պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով    

անասուններանասուններանասուններանասուններնննն    անարգելանարգելանարգելանարգել    մուտքմուտքմուտքմուտք    ենենենեն    գործումգործումգործումգործում    այդայդայդայդ    գերեզմանատգերեզմանատգերեզմանատգերեզմանատանանանան    տարածքտարածքտարածքտարածքըըըը՝՝՝՝    առաջացնելովառաջացնելովառաջացնելովառաջացնելով    

բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    արդարացիարդարացիարդարացիարդարացի    դժգոհությունդժգոհությունդժգոհությունդժգոհությունըըըը: : : :     

    



    

9 

 

1.71.71.71.7 ԲՆԱԿԵԼԻԲՆԱԿԵԼԻԲՆԱԿԵԼԻԲՆԱԿԵԼԻ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՈՉՈՉՈՉՈՉ    ԲՆԱԿԵԼԻԲՆԱԿԵԼԻԲՆԱԿԵԼԻԲՆԱԿԵԼԻ    ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ    ՍՊԱՍԱՍՊԱՍԱՍՊԱՍԱՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄՐԿՈՒՄՐԿՈՒՄՐԿՈՒՄ    
    

ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    բազմաբնակարանբազմաբնակարանբազմաբնակարանբազմաբնակարան    բնակելիբնակելիբնակելիբնակելի    շենքերշենքերշենքերշենքեր    չկանչկանչկանչկան, , , , իսկիսկիսկիսկ    բնակելիբնակելիբնակելիբնակելի    առանձնատներիառանձնատներիառանձնատներիառանձնատների    

քանակըքանակըքանակըքանակը    222288883333    էէէէ, , , , որոնցորոնցորոնցորոնց    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    մակերեսըմակերեսըմակերեսըմակերեսը    կազմումկազմումկազմումկազմում    էէէէ    մոտմոտմոտմոտ        58350583505835058350    քմքմքմքմ::::    ԱռանձնատԱռանձնատԱռանձնատԱռանձնատներիներիներիների    մեծմեծմեծմեծ    

մասըմասըմասըմասը    վերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգման    կարիքկարիքկարիքկարիք    ունիունիունիունի, , , , իսկիսկիսկիսկ    նորաբաժաննորաբաժաննորաբաժաննորաբաժան    ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների    համարհամարհամարհամար    անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ    ենենենեն    

նորնորնորնոր    առանձնատներառանձնատներառանձնատներառանձնատներ: : : : ՍակայՍակայՍակայՍակայնննն,,,,    բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական    վատվատվատվատ    պայմաններպայմաններպայմաններպայմաններիիիի    պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով    

առանձնատներիառանձնատներիառանձնատներիառանձնատների    վերվերվերվերանորոգմանանորոգմանանորոգմանանորոգման    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ    կատարվումկատարվումկատարվումկատարվում    ենենենեն    միայնմիայնմիայնմիայն    խիստխիստխիստխիստ    

անհրաժեշտությանանհրաժեշտությանանհրաժեշտությանանհրաժեշտության    դեպքերումդեպքերումդեպքերումդեպքերում, , , , իսկիսկիսկիսկ    նորնորնորնոր    առանձնատներառանձնատներառանձնատներառանձնատներ    համարյահամարյահամարյահամարյա    չենչենչենչեն    կառուցվումկառուցվումկառուցվումկառուցվում::::    

    
1.81.81.81.8 ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ    

    

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    վարչականվարչականվարչականվարչական    տարածքըտարածքըտարածքըտարածքը    կազմումկազմումկազմումկազմում        էէէէ        4693.324693.324693.324693.32    հահահահա, , , , այդայդայդայդ    թվթվթվթվում՝ում՝ում՝ում՝        

- գյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսական    նշանակությաննշանակությաննշանակությաննշանակության    հողերհողերհողերհողեր    ––––    3063.153063.153063.153063.15հահահահա,,,,    

- բնակելիբնակելիբնակելիբնակելի    ֆոնդիֆոնդիֆոնդիֆոնդի    հողերհողերհողերհողեր    ––––    82.5382.5382.5382.53    հահահահա,,,,    

- արդյունաբերականարդյունաբերականարդյունաբերականարդյունաբերական, , , , արտադրականարտադրականարտադրականարտադրական    շինություններիշինություններիշինություններիշինությունների    տակտակտակտակ    հողերհողերհողերհողեր    ––––    40404040.1 .1 .1 .1 հահահահա    

- անտառայինանտառայինանտառայինանտառային        հողերհողերհողերհողեր    ––––    1461461461463333....31313131հահահահա,,,,    

- ջրայինջրայինջրայինջրային    ֆոնդֆոնդֆոնդֆոնդիիիի        հողերհողերհողերհողեր        ----    4.91 4.91 4.91 4.91 հահահահա    

- ընդերքօգտագործմանընդերքօգտագործմանընդերքօգտագործմանընդերքօգտագործման    հողերհողերհողերհողեր                    ----    0.6 0.6 0.6 0.6 հահահահա,,,,    

- ճանապարհճանապարհճանապարհճանապարհներիներիներիների        տակտակտակտակ    հողերհողերհողերհողեր                ----    3.56 3.56 3.56 3.56 հահահահա,,,,    

- բնապահպանականբնապահպանականբնապահպանականբնապահպանական    նշանակությաննշանակությաննշանակությաննշանակության    հողերհողերհողերհողեր    ––––    5.67 5.67 5.67 5.67 հահահահա    

- այլայլայլայլ    նշանակությաննշանակությաննշանակությաննշանակության    հողերհողերհողերհողեր        ----    29.4929.4929.4929.49հահահահա::::    

1991199119911991թթթթ. . . . հանրապետությունումհանրապետությունումհանրապետությունումհանրապետությունում    իրականացվածիրականացվածիրականացվածիրականացված    հհհհողիողիողիողի    սեփականաշնորհմանըսեփականաշնորհմանըսեփականաշնորհմանըսեփականաշնորհմանը    

մասնակցելմասնակցելմասնակցելմասնակցել    ենենենեն    համայնքհամայնքհամայնքհամայնքիիիի        տնայինտնայինտնայինտնային    տնտեսություններիտնտեսություններիտնտեսություններիտնտեսությունների    426426426426    ընտանիքընտանիքընտանիքընտանիքներըներըներըները::::    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    

սսսսեփականաշնորհվեփականաշնորհվեփականաշնորհվեփականաշնորհվածածածած            հողերիհողերիհողերիհողերի            մեկմեկմեկմեկ        հողաբաժնիհողաբաժնիհողաբաժնիհողաբաժնի        չափըչափըչափըչափը            կազմելկազմելկազմելկազմել            էէէէ    0,470,470,470,47    հահահահա, , , , այդայդայդայդ        թվումթվումթվումթվում        

0,270,270,270,27    հահահահա----ը՝ը՝ը՝ը՝    վարելահողվարելահողվարելահողվարելահող    ((((տնամերձիտնամերձիտնամերձիտնամերձի    հետհետհետհետ    միասինմիասինմիասինմիասին), 0,2), 0,2), 0,2), 0,2    հահահահա----ը՝ը՝ը՝ը՝    խոտհարքխոտհարքխոտհարքխոտհարք::::    

Համայնքի սեփականություն համարվող հողերը կազմում են  Համայնքի սեփականություն համարվող հողերը կազմում են  Համայնքի սեփականություն համարվող հողերը կազմում են  Համայնքի սեփականություն համարվող հողերը կազմում են  777797979797,8,8,8,86666        հահահահա, , , , որոնցից որոնցից որոնցից որոնցից 

13131313,,,,61616161    հա վարելահողերը հա վարելահողերը հա վարելահողերը հա վարելահողերը (25 (25 (25 (25 տարովտարովտարովտարով) ) ) ) և մոտ և մոտ և մոտ և մոտ 225225225225        հահահահա    արոտաարոտաարոտաարոտավայրերը վայրերը վայրերը վայրերը (1 (1 (1 (1 տարտարտարտարիիիի    ժամկետժամկետժամկետժամկետովովովով))))    

վարձակալությամբ տրամադրվվարձակալությամբ տրամադրվվարձակալությամբ տրամադրվվարձակալությամբ տրամադրվումումումում    է համայնքի բնակիչներինէ համայնքի բնակիչներինէ համայնքի բնակիչներինէ համայնքի բնակիչներին::::    

    

1.91.91.91.9 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ    
    

ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    չկաչկաչկաչկա    գյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսական    նշանակությաննշանակությաննշանակությաննշանակության    հողերիհողերիհողերիհողերի    ոռոգմանոռոգմանոռոգմանոռոգման    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ, , , , 

այդայդայդայդ    պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով    հհհհամայնքիամայնքիամայնքիամայնքի    բնակչությունըբնակչությունըբնակչությունըբնակչությունը    հողագործությունիցհողագործությունիցհողագործությունիցհողագործությունից    մեծմեծմեծմեծ    եկամուտներեկամուտներեկամուտներեկամուտներ    չիչիչիչի    

կարողանումկարողանումկարողանումկարողանում    ստանաստանաստանաստանալլլլ::::    ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    ավելիավելիավելիավելի    զարգացածզարգացածզարգացածզարգացած    էէէէ    անասնապահությաանասնապահությաանասնապահությաանասնապահությանննն    ճյուղըճյուղըճյուղըճյուղը: : : : 

ՍակայնՍակայնՍակայնՍակայն, , , , դրադրադրադրա    հետագահետագահետագահետագա    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    համարհամարհամարհամար    հհհհամայնքումամայնքումամայնքումամայնքում    խոտհարքներիխոտհարքներիխոտհարքներիխոտհարքների    տարածքտարածքտարածքտարածքներըներըներըները    չենչենչենչեն    

բավաբավաբավաբավականացնկանացնկանացնկանացնումումումում, , , , այդայդայդայդ    պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    վարելահողերնվարելահողերնվարելահողերնվարելահողերն    աստիճանաբարաստիճանաբարաստիճանաբարաստիճանաբար    վերածվումվերածվումվերածվումվերածվում    

ենենենեն    խոտհարքներիխոտհարքներիխոտհարքներիխոտհարքների    կամկամկամկամ    բնակչությունբնակչությունբնակչությունբնակչություննննն    անասնակերիանասնակերիանասնակերիանասնակերի    միմիմիմի    մասըմասըմասըմասը    ստիպստիպստիպստիպվածվածվածված    էէէէ    լինումլինումլինումլինում    գնգնգնգնելելելել    
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հարևանհարևանհարևանհարևան    համայնքներիցհամայնքներիցհամայնքներիցհամայնքներից: : : : ԲնակչությանԲնակչությանԲնակչությանԲնակչության        սեփականսեփականսեփականսեփական        խոտհարքներըխոտհարքներըխոտհարքներըխոտհարքները        գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում        ենենենեն        համայնքիցհամայնքիցհամայնքիցհամայնքից        

20 20 20 20 կմկմկմկմ        հեռավորությանհեռավորությանհեռավորությանհեռավորության        վրավրավրավրա,  ,  ,  ,  որոնքորոնքորոնքորոնք        դարձելդարձելդարձելդարձել        ենենենեն        անօգտագործելիանօգտագործելիանօգտագործելիանօգտագործելի::::    

                    2012012012015555թթթթ....    հունվարիհունվարիհունվարիհունվարի    1111----իիիի    դրությամբդրությամբդրությամբդրությամբ,,,,    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    խոշորխոշորխոշորխոշոր    եղջերավորեղջերավորեղջերավորեղջերավոր    անասուններիանասուններիանասուններիանասունների    քանակըքանակըքանակըքանակը    

կազմելկազմելկազմելկազմել    էէէէ        368368368368, , , , աաաայդյդյդյդ    թվումթվումթվումթվում    կովկովկովկով` 2` 2` 2` 200000000, , , , իսկիսկիսկիսկ    մանրմանրմանրմանր    եղջերավորեղջերավորեղջերավորեղջերավոր    անասուններանասուններանասուններանասուններիիիի    քանակըքանակըքանակըքանակը` ` ` ` 57575757::::    

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    գրեթեգրեթեգրեթեգրեթե    յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր    տնայինտնայինտնայինտնային    տնտեսությունտնտեսությունտնտեսությունտնտեսություն    պահումպահումպահումպահում    էէէէ    նաևնաևնաևնաև    որոշորոշորոշորոշ        քանակությանքանակությանքանակությանքանակության    

թռչուններթռչուններթռչուններթռչուններ, , , , առավելապես՝առավելապես՝առավելապես՝առավելապես՝    հավեր՝հավեր՝հավեր՝հավեր՝    հիմնականումհիմնականումհիմնականումհիմնականում    սեփականսեփականսեփականսեփական    կարիքներիկարիքներիկարիքներիկարիքների    բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման    

համարհամարհամարհամար: : : : ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    միմիմիմի    քանիքանիքանիքանի    տնայինտնայինտնայինտնային    տնտեսությունտնտեսությունտնտեսությունտնտեսություններներներներ    հաջողությամբհաջողությամբհաջողությամբհաջողությամբ    զբաղվումզբաղվումզբաղվումզբաղվում    ենենենեն    նաևնաևնաևնաև    

մեղվապահությամբմեղվապահությամբմեղվապահությամբմեղվապահությամբ::::    

ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    աաաանասնապահությամբնասնապահությամբնասնապահությամբնասնապահությամբ, , , , թռչնապահությամբթռչնապահությամբթռչնապահությամբթռչնապահությամբ    ևևևև    մեղվապահությամբմեղվապահությամբմեղվապահությամբմեղվապահությամբ    

զբաղվողներզբաղվողներզբաղվողներզբաղվողներնննն    արտադրումարտադրումարտադրումարտադրում    ենենենեն    կաթկաթկաթկաթ, , , , միսմիսմիսմիս,,,,    ձուձուձուձու,,,,    մեղրմեղրմեղրմեղր::::    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    բնակիչներնբնակիչներնբնակիչներնբնակիչներն    իրենցիրենցիրենցիրենց    

տտտտնամերձերումնամերձերումնամերձերումնամերձերում    աճեցնումաճեցնումաճեցնումաճեցնում    ենենենեն        կարտոֆիլկարտոֆիլկարտոֆիլկարտոֆիլ    ևևևև    բանջարաբոստանայինբանջարաբոստանայինբանջարաբոստանայինբանջարաբոստանային    կուլտուրաներկուլտուրաներկուլտուրաներկուլտուրաներ՝՝՝՝    

հիհիհիհիմնականումմնականումմնականումմնականում    սեփականսեփականսեփականսեփական    կարիքներիկարիքներիկարիքներիկարիքների    բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման    համարհամարհամարհամար::::    

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    բնակիչներնբնակիչներնբնակիչներնբնակիչներն    ունենունենունենունեն    խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ    ուուուու    դժվարություններդժվարություններդժվարություններդժվարություններ    արտադրվածարտադրվածարտադրվածարտադրված    

գգգգյուղատնտեսակյուղատնտեսակյուղատնտեսակյուղատնտեսակաաաանննն    մթերքներիմթերքներիմթերքներիմթերքների    իրացմանիրացմանիրացմանիրացման    հարցումհարցումհարցումհարցում::::    

    

    

    
1.101.101.101.10 ԲՆՈՒԹՅԱՆԲՆՈՒԹՅԱՆԲՆՈՒԹՅԱՆԲՆՈՒԹՅԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՇՐՋԱԿԱՇՐՋԱԿԱՇՐՋԱԿԱՇՐՋԱԿԱ    ԲՆԱԿԱՆԲՆԱԿԱՆԲՆԱԿԱՆԲՆԱԿԱՆ    ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՄԻՋԱՎԱՅՐԻՄԻՋԱՎԱՅՐԻՄԻՋԱՎԱՅՐԻ    ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

    

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    աաաանտառնտառնտառնտառայինայինայինային    ֆոնդիֆոնդիֆոնդիֆոնդի    պահպանություպահպանություպահպանություպահպանությունննննննն    իրականացիրականացիրականացիրականացվվվվումումումում    էէէէ    ՎանաձորՎանաձորՎանաձորՎանաձորիիիի    

անտառտնտեսությանտառտնտեսությանտառտնտեսությանտառտնտեսությաաաանննն        ևևևև        գյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանի        կողմիցկողմիցկողմիցկողմից: : : :         

    

1.111.111.111.11 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՏՐԱՆՍՊՈՐՏՏՐԱՆՍՊՈՐՏՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, , , , ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ    ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ    
    

ՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքային    փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների    ևևևև    ճանապարհներիճանապարհներիճանապարհներիճանապարհների    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    երկարությունըերկարությունըերկարությունըերկարությունը    

կազմումկազմումկազմումկազմում    էէէէ            33333333կմկմկմկմ, , , , որիցորիցորիցորից    1.51.51.51.5կմկմկմկմ        հանրապետականհանրապետականհանրապետականհանրապետական        նշանակությաննշանակությաննշանակությաննշանակության:  :  :  :  ՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքային        

ճանապարհներիճանապարհներիճանապարհներիճանապարհների        վիվիվիվիճակըճակըճակըճակը    անբավարարանբավարարանբավարարանբավարար    էէէէ, , , , որիորիորիորի    վերանորոգումըվերանորոգումըվերանորոգումըվերանորոգումը    կատարվումկատարվումկատարվումկատարվում    էէէէ    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    

կողմիցկողմիցկողմիցկողմից`̀̀̀    կատարելովկատարելովկատարելովկատարելով    հիմնականումհիմնականումհիմնականումհիմնականում    հողայինհողայինհողայինհողային    ևևևև    խճապատմխճապատմխճապատմխճապատմանանանան    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ, , , , իսկիսկիսկիսկ        6666կմկմկմկմ    

ասֆալտապատասֆալտապատասֆալտապատասֆալտապատ    ճանապարհներճանապարհներճանապարհներճանապարհներ    լուրջլուրջլուրջլուրջ    վերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգման    ուուուու    բարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգման    կարքկարքկարքկարք        ոնենոնենոնենոնեն: : : : 

ՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքային    գլխավորգլխավորգլխավորգլխավոր    փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների    միմիմիմի        մասըմասըմասըմասը    չունենչունենչունենչունեն    ջրահեռացմջրահեռացմջրահեռացմջրահեռացմանանանան    հեղեղատներհեղեղատներհեղեղատներհեղեղատներ,,,,    

արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին    ((((գիշերայինգիշերայինգիշերայինգիշերային) ) ) ) լուսավորությանլուսավորությանլուսավորությանլուսավորության    համակարգըհամակարգըհամակարգըհամակարգը        գործումգործումգործումգործում    էէէէ((((կենտրոնականկենտրոնականկենտրոնականկենտրոնական    

փողոցներովփողոցներովփողոցներովփողոցներով))))::::    

ՀամայՀամայՀամայՀամայննննքիցքիցքիցքից    մինչևմինչևմինչևմինչև    մոտակամոտակամոտակամոտակա    շուկաշուկաշուկաշուկա    ((((քաղաքքաղաքքաղաքքաղաք    ՎանաձորՎանաձորՎանաձորՎանաձոր) ) ) ) ճանապարհճանապարհճանապարհճանապարհիիիի    երկարություներկարություներկարություներկարությունըըըը    

կազմումկազմումկազմումկազմում    էէէէ    մոտմոտմոտմոտ    6666    կմկմկմկմ    էէէէ: : : : ՆերկայումՆերկայումՆերկայումՆերկայում    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բբբբնակչությունընակչությունընակչությունընակչությունը    հիմնականումհիմնականումհիմնականումհիմնականում    օգտվումօգտվումօգտվումօգտվում    էէէէ    

ՎանաձորՎանաձորՎանաձորՎանաձոր    քաղաքքաղաքքաղաքքաղաքիիիի    շուկայիցշուկայիցշուկայիցշուկայից՝՝՝՝    չնայածչնայածչնայածչնայած    տրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտային    առկաառկաառկաառկա    դժվարություններինդժվարություններինդժվարություններինդժվարություններին: : : :     
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ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում    տեղակայվածտեղակայվածտեղակայվածտեղակայված    չենչենչենչեն    ճանապարհայինճանապարհայինճանապարհայինճանապարհային    երթևեկությաներթևեկությաներթևեկությաներթևեկության    նշաններնշաններնշաններնշաններ՝՝՝՝    

չչչչնայածնայածնայածնայած    համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    շահագործվումշահագործվումշահագործվումշահագործվում    էէէէ    մոտմոտմոտմոտ    148148148148    թեթևթեթևթեթևթեթև    մարդատարմարդատարմարդատարմարդատար    ևևևև    22221111    բեռնատարբեռնատարբեռնատարբեռնատար    

մասնավորմասնավորմասնավորմասնավոր    ավտոմեքենաավտոմեքենաավտոմեքենաավտոմեքենա, 3 , 3 , 3 , 3 միկրոավտւբուսներմիկրոավտւբուսներմիկրոավտւբուսներմիկրոավտւբուսներ: : : : ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    կակակակա    նաևնաևնաևնաև    մամամամասնավորսնավորսնավորսնավոր    5555    

անիվավորանիվավորանիվավորանիվավոր    տրակտորտրակտորտրակտորտրակտոր    ևևևև    1 1 1 1 այլայլայլայլ    գգգգ////տտտտ    մեքենամեքենամեքենամեքենա: : : : ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    սեփականությունսեփականությունսեփականությունսեփականություննննն    էէէէ    համարվումհամարվումհամարվումհամարվում    

միայնմիայնմիայնմիայն    1 1 1 1 մարդատարմարդատարմարդատարմարդատար    ավտոմեքենաավտոմեքենաավտոմեքենաավտոմեքենա    ՈւԱԶՈւԱԶՈւԱԶՈւԱԶ    315192315192315192315192----03030303, , , , որըորըորըորը    ներկայումներկայումներկայումներկայում    բավավարբավավարբավավարբավավար    վիճակումվիճակումվիճակումվիճակում        էէէէ    : : : :     

ՀամայՀամայՀամայՀամայննննքիքիքիքի    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում    կակակակա    նաևնաևնաևնաև    մեկմեկմեկմեկ    փոքրփոքրփոքրփոքր    կամրջակկամրջակկամրջակկամրջակ,,,,    որըորըորըորը    կառուցվելկառուցվելկառուցվելկառուցվել        էէէէ    1971197119711971թթթթ. . . . ևևևև        չիչիչիչի    

վերանորոգվելվերանորոգվելվերանորոգվելվերանորոգվել, , , , գտնվգտնվգտնվգտնվումումումում    ենենենեն    անբավարարանբավարարանբավարարանբավարար    վիճակումվիճակումվիճակումվիճակում::::    
     

1.121.121.121.12 ԱՌԵՎՏՈՒՐԱՌԵՎՏՈՒՐԱՌԵՎՏՈՒՐԱՌԵՎՏՈՒՐ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    
    

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում    գործումգործումգործումգործում    էէէէ    առևտրիառևտրիառևտրիառևտրի    6666    կետկետկետկետ,,,,    որոնքորոնքորոնքորոնք    հիմնականումհիմնականումհիմնականումհիմնականում    զբաղվումզբաղվումզբաղվումզբաղվում    ենենենեն    

սննդիսննդիսննդիսննդի    որոշորոշորոշորոշ    տեսակներիտեսակներիտեսակներիտեսակների, , , , ծխախոտիծխախոտիծխախոտիծխախոտի,,,,    աաաալկոհոլայինլկոհոլայինլկոհոլայինլկոհոլային    խմիչքներիխմիչքներիխմիչքներիխմիչքների    ևևևև    այլայլայլայլ    ապրանքներիապրանքներիապրանքներիապրանքների    

վաճառքովվաճառքովվաճառքովվաճառքով: : : : ՆրանքՆրանքՆրանքՆրանք    բոլորնբոլորնբոլորնբոլորն    էլէլէլէլ    հաշվառվածհաշվառվածհաշվառվածհաշվառված    ենենենեն    պետականպետականպետականպետական    հարկայինհարկայինհարկայինհարկային    մարմնումմարմնումմարմնումմարմնում,,,,    ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    նաևնաևնաևնաև    

եռամսյաեռամսյաեռամսյաեռամսյա    կկկկտրվածքովտրվածքովտրվածքովտրվածքով    վճարումվճարումվճարումվճարում    ենենենեն    համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան    տեղականտեղականտեղականտեղական    տուրքտուրքտուրքտուրք    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բյուջեինբյուջեինբյուջեինբյուջեին՝՝՝՝    

ործունեությանործունեությանործունեությանործունեության    թույլտվությանթույլտվությանթույլտվությանթույլտվության    համարհամարհամարհամար: : : : ԱռևտրիԱռևտրիԱռևտրիԱռևտրի    այդայդայդայդ    կետերկետերկետերկետերիցիցիցից    4444----ըըըը    տեղակայվածտեղակայվածտեղակայվածտեղակայված    ենենենեն    քարեքարեքարեքարե    

շինություննեշինություննեշինություննեշինություններումրումրումրում        իսկիսկիսկիսկ        2222----ըըըը    գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում    ենենենեն    վագոնվագոնվագոնվագոն----տնակումտնակումտնակումտնակում: : : :     

ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    չկաչկաչկաչկա    կենցաղսպասարկկենցաղսպասարկկենցաղսպասարկկենցաղսպասարկմանմանմանման    ևևևև    ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների    ոչոչոչոչ    միմիմիմի    օբյեկտօբյեկտօբյեկտօբյեկտ::::    

    

1.131.131.131.13 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    
        

    ÎñÃ³Ï³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·Á  Ý»ñ³éáõÙ  ¿  1 ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáó ÎñÃ³Ï³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·Á  Ý»ñ³éáõÙ  ¿  1 ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáó ÎñÃ³Ï³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·Á  Ý»ñ³éáõÙ  ¿  1 ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáó ÎñÃ³Ï³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·Á  Ý»ñ³éáõÙ  ¿  1 ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáó ևևևև    1 1 1 1 մմմմ³ÝÏ³å³ñï»½:³ÝÏ³å³ñï»½:³ÝÏ³å³ñï»½:³ÝÏ³å³ñï»½:    

    ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÙÇçÝ³Ï³ñ·  ÏñÃáõÃÛáõÝÝ  Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ  ¿  ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÙÇçÝ³Ï³ñ·  ÏñÃáõÃÛáõÝÝ  Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ  ¿  ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÙÇçÝ³Ï³ñ·  ÏñÃáõÃÛáõÝÝ  Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ  ¿  ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÙÇçÝ³Ï³ñ·  ÏñÃáõÃÛáõÝÝ  Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ  ¿  ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպասÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ· Ç ÙÇçÝ³Ï³ñ· Ç ÙÇçÝ³Ï³ñ· Ç ÙÇçÝ³Ï³ñ· 

¹åñáóáõÙ: ¸åñáóÁ ¹åñáóáõÙ: ¸åñáóÁ ¹åñáóáõÙ: ¸åñáóÁ ¹åñáóáõÙ: ¸åñáóÁ կառուցվելկառուցվելկառուցվելկառուցվել    էէէէ    1984198419841984թթթթ----ինինինին, 1989Ã, 1989Ã, 1989Ã, 1989Ã----ÇÝ Ï³åÇï³É í»ñ³Ýáñá·ÇÝ Ï³åÇï³É í»ñ³Ýáñá·ÇÝ Ï³åÇï³É í»ñ³Ýáñá·ÇÝ Ï³åÇï³É í»ñ³Ýáñá·í»É ¿: ¸åñáóÁ  í»É ¿: ¸åñáóÁ  í»É ¿: ¸åñáóÁ  í»É ¿: ¸åñáóÁ  

Ñ³Ù³Éñí³Í  ¿ Ù³ëÝ³·»ï Ï³¹ñ»ñáí, 1 áõëáõóãÇÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³Éñí³Í  ¿ Ù³ëÝ³·»ï Ï³¹ñ»ñáí, 1 áõëáõóãÇÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³Éñí³Í  ¿ Ù³ëÝ³·»ï Ï³¹ñ»ñáí, 1 áõëáõóãÇÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³Éñí³Í  ¿ Ù³ëÝ³·»ï Ï³¹ñ»ñáí, 1 áõëáõóãÇÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿ մոտմոտմոտմոտ    8888    ³ß³Ï»ñï, ³ß³Ï»ñï, ³ß³Ï»ñï, ³ß³Ï»ñï, 

³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ  ÃÇíÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  2³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ  ÃÇíÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  2³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ  ÃÇíÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  2³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ  ÃÇíÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  212121212,  ÇëÏ  ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝÁ`  3,  ÇëÏ  ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝÁ`  3,  ÇëÏ  ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝÁ`  3,  ÇëÏ  ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝÁ`  34444, áñÇó áõëáõóÇã` 2, áñÇó áõëáõóÇã` 2, áñÇó áõëáõóÇã` 2, áñÇó áõëáõóÇã` 27777:  :  :  :  

Համայնքից աստիճանական արտագաղթն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում Համայնքից աստիճանական արտագաղթն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում Համայնքից աստիճանական արտագաղթն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում Համայնքից աստիճանական արտագաղթն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում 

համայնքի   դպրոցի աշահամայնքի   դպրոցի աշահամայնքի   դպրոցի աշահամայնքի   դպրոցի աշակերտների թվի վրակերտների թվի վրակերտների թվի վրակերտների թվի վրա, , , , որը վերջին տարիներին անընդհատ նվազում որը վերջին տարիներին անընդհատ նվազում որը վերջին տարիներին անընդհատ նվազում որը վերջին տարիներին անընդհատ նվազում 

էէէէ: : : : ¸åñáó¸åñáó¸åñáó¸åñáóինինինին        անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ        էէէէ    ·áõÛù·áõÛù·áõÛù·áõÛù::::    ¸åñáóÁ ·³½³ýÇÏ³óí³Í ¿, ç»éáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¸åñáóÁ ·³½³ýÇÏ³óí³Í ¿, ç»éáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¸åñáóÁ ·³½³ýÇÏ³óí³Í ¿, ç»éáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¸åñáóÁ ·³½³ýÇÏ³óí³Í ¿, ç»éáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 

í³é³ñ³ÝÝ»ñáí, í³é³ñ³ÝÝ»ñáí, í³é³ñ³ÝÝ»ñáí, í³é³ñ³ÝÝ»ñáí, ունիունիունիունի    մշտականմշտականմշտականմշտական    խմելուխմելուխմելուխմելու        ջուրջուրջուրջուր        ևևևև    լոկալլոկալլոկալլոկալ        կոյուղիկոյուղիկոյուղիկոյուղի::::    

    ¸åñáó¸åñáó¸åñáó¸åñáóըըըը        վերջինվերջինվերջինվերջին        տարիներիտարիներիտարիներիտարիների    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    վերանորոգովերանորոգովերանորոգովերանորոգորոգվելրոգվելրոգվելրոգվել        էէէէ::::        ԴպրոցԴպրոցԴպրոցԴպրոցըըըը                ունիունիունիունի        

ֆուտբոլիֆուտբոլիֆուտբոլիֆուտբոլի    դաշտդաշտդաշտդաշտ,  ,  ,  ,  բարվոքբարվոքբարվոքբարվոք        վիճակումվիճակումվիճակումվիճակում::::    êáíáñáÕÝ»ñÇ  Ãí³ù³Ý³ÏÁ ëï³µÇÉ ¿: ê³Ï³ÛÝ êáíáñáÕÝ»ñÇ  Ãí³ù³Ý³ÏÁ ëï³µÇÉ ¿: ê³Ï³ÛÝ êáíáñáÕÝ»ñÇ  Ãí³ù³Ý³ÏÁ ëï³µÇÉ ¿: ê³Ï³ÛÝ êáíáñáÕÝ»ñÇ  Ãí³ù³Ý³ÏÁ ëï³µÇÉ ¿: ê³Ï³ÛÝ 

ù³ÝÇ áñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ ù³Õ³ùÇÝ ÏÇó ¿, ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ñï³Ñáëù ì³Ý³Óáñ ù³ÝÇ áñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ ù³Õ³ùÇÝ ÏÇó ¿, ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ñï³Ñáëù ì³Ý³Óáñ ù³ÝÇ áñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ ù³Õ³ùÇÝ ÏÇó ¿, ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ñï³Ñáëù ì³Ý³Óáñ ù³ÝÇ áñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ ù³Õ³ùÇÝ ÏÇó ¿, ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ñï³Ñáëù ì³Ý³Óáñ 
ù³Õ³ùÇ ï³ñµ»ñ ¹åñáóÝ»ñ: ù³Õ³ùÇ ï³ñµ»ñ ¹åñáóÝ»ñ: ù³Õ³ùÇ ï³ñµ»ñ ¹åñáóÝ»ñ: ù³Õ³ùÇ ï³ñµ»ñ ¹åñáóÝ»ñ:     Þñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ  áõëáõÙÁ  ß³ñáõÝ³ÏáõÙ  »Ý  Þñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ  áõëáõÙÁ  ß³ñáõÝ³ÏáõÙ  »Ý  Þñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ  áõëáõÙÁ  ß³ñáõÝ³ÏáõÙ  »Ý  Þñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ  áõëáõÙÁ  ß³ñáõÝ³ÏáõÙ  »Ý  
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ì³Ý³ÓáñÇ,  ÇÝãå»ëÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ì³Ý³ÓáñÇ,  ÇÝãå»ëÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ì³Ý³ÓáñÇ,  ÇÝãå»ëÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ì³Ý³ÓáñÇ,  ÇÝãå»ë        Ý³¨  Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  ³ÛÉ  µáõÑ»ñáõÙ  áõ  Ý³¨  Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  ³ÛÉ  µáõÑ»ñáõÙ  áõ  Ý³¨  Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  ³ÛÉ  µáõÑ»ñáõÙ  áõ  Ý³¨  Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  ³ÛÉ  µáõÑ»ñáõÙ  áõ  
ÏñÃûç³ËÝ»ñáõÙ:ÏñÃûç³ËÝ»ñáõÙ:ÏñÃûç³ËÝ»ñáõÙ:ÏñÃûç³ËÝ»ñáõÙ:            
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    ՀամայնքնՀամայնքնՀամայնքնՀամայնքն            ունիունիունիունի    ,,,,,,,,ՆախադպրացականՆախադպրացականՆախադպրացականՆախադպրացական            ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական                հաստատությունհաստատությունհաստատությունհաստատություն,, ,, ,, ,, 

ՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿ,,,,        որըորըորըորը            կառուցվելկառուցվելկառուցվելկառուցվել        էէէէ        2010201020102010թթթթ----ինինինին            ևևևև        կահավորվելկահավորվելկահավորվելկահավորվել        ,,,,,,,,ՇԵՆՇԵՆՇԵՆՇԵՆ,, ,, ,, ,, ԲՀԿԲՀԿԲՀԿԲՀԿ----իիիի            ևևևև        ԴարպասիԴարպասիԴարպասիԴարպասի            

գյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանի        ներդրմաններդրմաններդրմաններդրման        հաշվինհաշվինհաշվինհաշվին: : : : « « « « ՆՈՒՀՆՈՒՀՆՈՒՀՆՈՒՀ    »»»»ՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿ----ըըըը        համալրվածհամալրվածհամալրվածհամալրված            էէէէ        մասնագետմասնագետմասնագետմասնագետ        

կադրերովկադրերովկադրերովկադրերով, , , ,         գործումգործումգործումգործում            էէէէ        2 2 2 2     խումբխումբխումբխումբ,  ,  ,  ,  հաճախումհաճախումհաճախումհաճախում            ենենենեն                թվովթվովթվովթվով` 5` 5` 5` 50000        երեխաերեխաերեխաերեխա, , , , աշխատողներիաշխատողներիաշխատողներիաշխատողների            

թիվըթիվըթիվըթիվը            կազմումկազմումկազմումկազմում        էէէէ` 11,  ` 11,  ` 11,  ` 11,  որիցորիցորիցորից        4444    դաստիարակդաստիարակդաստիարակդաստիարակ:    :    :    :    ՄՄՄՄանկապարտեզի անկապարտեզի անկապարտեզի անկապարտեզի     շենքում շենքում շենքում շենքում     չկա չկա չկա չկա         

հանդիսություններիհանդիսություններիհանդիսություններիհանդիսությունների            սրահ  սրահ  սրահ  սրահ      և  և  և  և      առանձին  ճաշասենյակառանձին  ճաշասենյակառանձին  ճաշասենյակառանձին  ճաշասենյակ, , , ,     քանի քանի քանի քանի         որ  շենքոոր  շենքոոր  շենքոոր  շենքումւմւմւմ            են են են են         

տեղակայված տեղակայված տեղակայված տեղակայված         գյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանը, , , ,         գրադարանը գրադարանը գրադարանը գրադարանը             և բուժկետըև բուժկետըև բուժկետըև բուժկետը: : : : ՄանկապարտեզիՄանկապարտեզիՄանկապարտեզիՄանկապարտեզի        

պայմանները պայմանները պայմանները պայմանները             հնարավոր հնարավոր հնարավոր հնարավոր             կլինիկլինիկլինիկլինի                ընդլայնելընդլայնելընդլայնելընդլայնել            միայնմիայնմիայնմիայն        համայնքային նոր համայնքային նոր համայնքային նոր համայնքային նոր     կենտրոնի կենտրոնի կենտրոնի կենտրոնի     շենքիշենքիշենքիշենքի        

կառուցման կառուցման կառուցման կառուցման     և և և և     շահագործման դեպքումշահագործման դեպքումշահագործման դեպքումշահագործման դեպքում, , , , ուրուրուրուր        կարելիկարելիկարելիկարելի        կլինի կլինի կլինի կլինի     տեղափոխել վերոնշյալ տեղափոխել վերոնշյալ տեղափոխել վերոնշյալ տեղափոխել վերոնշյալ     

հիմնարկներըհիմնարկներըհիմնարկներըհիմնարկները::::    ՄՄՄՄանկապարտեզի  շենքի  բակում  չկաանկապարտեզի  շենքի  բակում  չկաանկապարտեզի  շենքի  բակում  չկաանկապարտեզի  շենքի  բակում  չկա        ավազայինավազայինավազայինավազային        համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան    

խաղամիջոցների խաղահրապարակխաղամիջոցների խաղահրապարակխաղամիջոցների խաղահրապարակխաղամիջոցների խաղահրապարակ::::    

Համայնքի ավագանու որոշմամբՀամայնքի ավագանու որոշմամբՀամայնքի ավագանու որոշմամբՀամայնքի ավագանու որոշմամբ, , , , մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ծնողական մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ծնողական մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ծնողական մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ծնողական 

ամսական վճարը կազմում է ամսական վճարը կազմում է ամսական վճարը կազմում է ամսական վճարը կազմում է 6060606000 00 00 00 դրամդրամդրամդրամ: : : : Մանկապարտեզի պահպանման մնացած ծախսերը Մանկապարտեզի պահպանման մնացած ծախսերը Մանկապարտեզի պահպանման մնացած ծախսերը Մանկապարտեզի պահպանման մնացած ծախսերը 

սուբսիդավորվում է համայնքի բյոսուբսիդավորվում է համայնքի բյոսուբսիդավորվում է համայնքի բյոսուբսիդավորվում է համայնքի բյուջեիցւջեիցւջեիցւջեից::::    

    

1.141.141.141.14 ՄՇԱԿՈՒՅԹՄՇԱԿՈՒՅԹՄՇԱԿՈՒՅԹՄՇԱԿՈՒՅԹ, , , , ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ        ՀԵՏՀԵՏՀԵՏՀԵՏ        ՏԱՐՎՈՂՏԱՐՎՈՂՏԱՐՎՈՂՏԱՐՎՈՂ    ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ    
    
    

                                            ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    մշակույթի տունմշակույթի տունմշակույթի տունմշակույթի տուննննն    ավերվել ավերվել ավերվել ավերվել     է է է է 1988 1988 1988 1988 թվականինթվականինթվականինթվականին    տեղի տեղի տեղի տեղի     ունեցածունեցածունեցածունեցած        եեեերկրաշարժիրկրաշարժիրկրաշարժիրկրաշարժի            

ժամանակժամանակժամանակժամանակ: : : :     Ներկայումս Ներկայումս Ներկայումս Ներկայումս         մմմմշակութային շակութային շակութային շակութային     կյանքը կյանքը կյանքը կյանքը         համայնքում համայնքում համայնքում համայնքում             անբավարար անբավարար անբավարար անբավարար         վիճակումվիճակումվիճակումվիճակում            էէէէ::::    

Մշակույթի Մշակույթի Մշակույթի Մշակույթի     տանտանտանտան        բացակբացակբացակբացակայությունն այությունն այությունն այությունն     իրիրիրիր        բացասական բացասական բացասական բացասական     ազդեցությունն ազդեցությունն ազդեցությունն ազդեցությունն     է թողնում է թողնում է թողնում է թողնում     նաև նաև նաև նաև     երերերերիիիի----

տասարդներիտասարդներիտասարդներիտասարդների            հետ հետ հետ հետ     տարվող աշխատանքներումտարվող աշխատանքներումտարվող աշխատանքներումտարվող աշխատանքներում: : : :     Մի Մի Մի Մի         խոսքովխոսքովխոսքովխոսքով, , , ,         համայնքային  համայնքային  համայնքային  համայնքային      կենտրոնի կենտրոնի կենտրոնի կենտրոնի             

նոր նոր նոր նոր         շենքշենքշենքշենքի  կառուցումնի  կառուցումնի  կառուցումնի  կառուցումն            օդ օդ օդ օդ     ուուուու    ջրի պես ջրի պես ջրի պես ջրի պես     անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ        էէէէ            համայնքինհամայնքինհամայնքինհամայնքին: : : :             

                                            ««««ԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութային            համալհամալհամալհամալիրիրիրիր»»»»    ՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿ----ըըըը        գործումգործումգործումգործում            էէէէ        մանկապարտեզիմանկապարտեզիմանկապարտեզիմանկապարտեզի            շենշենշենշեն----

քումքումքումքում:   :   :   :   ՀամալիրումՀամալիրումՀամալիրումՀամալիրում                    գործումգործումգործումգործում                էէէէ            գրադարանըգրադարանըգրադարանըգրադարանը,  áñÝ    áõÝÇ    3155 ,  áñÝ    áõÝÇ    3155 ,  áñÝ    áõÝÇ    3155 ,  áñÝ    áõÝÇ    3155     Ïïáñ  Ïïáñ  Ïïáñ  Ïïáñ  գգգգñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,            

205205205205        ընթերցողընթերցողընթերցողընթերցող,   ,   ,   ,       ևևևև                երաժշտականերաժշտականերաժշտականերաժշտական        խմբակըխմբակըխմբակըխմբակը:  :  :  :          ՀետագայումՀետագայումՀետագայումՀետագայում                    համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային                    կենտրոնիկենտրոնիկենտրոնիկենտրոնի                

շենքիշենքիշենքիշենքի                կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման            դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում            նախատեսվումնախատեսվումնախատեսվումնախատեսվում                էէէէ                    խմբակներիխմբակներիխմբակներիխմբակների                    շրջանակըշրջանակըշրջանակըշրջանակը            ընդլայնելընդլայնելընդլայնելընդլայնել            

((((նկարչությաննկարչությաննկարչությաննկարչության, , , , թատերականթատերականթատերականթատերական,  ,  ,  ,  պարիպարիպարիպարի,  ,  ,  ,  երգիերգիերգիերգի,  ,  ,  ,  շախմատիշախմատիշախմատիշախմատի        ևևևև        այլնայլնայլնայլն): ): ): ):     

    

                    

    

        1.151.151.151.15        ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, , , , ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, , , , ՍՊՈՐՏՍՊՈՐՏՍՊՈՐՏՍՊՈՐՏ    
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ՀամայնքՀամայնքՀամայնքՀամայնքում գործում է բուժկետում գործում է բուժկետում գործում է բուժկետում գործում է բուժկետ՝՝՝՝    ՎանաձորՎանաձորՎանաձորՎանաձոր    քաղաքիքաղաքիքաղաքիքաղաքի    առողջության կենտրոնի առողջության կենտրոնի առողջության կենտրոնի առողջության կենտրոնի 

մասնաճյումասնաճյումասնաճյումասնաճյուղըղըղըղը, , , , որտեղ որտեղ որտեղ որտեղ աշխատոաշխատոաշխատոաշխատում է ւմ է ւմ է ւմ է մեկմեկմեկմեկ    բուժքույրբուժքույրբուժքույրբուժքույր::::    ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ß»Ýù ãáõÝ»Ý³Éáõ ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ß»Ýù ãáõÝ»Ý³Éáõ ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ß»Ýù ãáõÝ»Ý³Éáõ ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ß»Ýù ãáõÝ»Ý³Éáõ 

å³ï×³éáí å³ï×³éáí å³ï×³éáí å³ï×³éáí բբբբուժկետը ուժկետը ուժկետը ուժկետը տեղակայվածտեղակայվածտեղակայվածտեղակայված    է է է է համայնքի համայնքի համայնքի համայնքի մանկապարտեզի շենքումմանկապարտեզի շենքումմանկապարտեզի շենքումմանկապարտեզի շենքում,,,,    բարվոք բարվոք բարվոք բարվոք 

վիճակում էվիճակում էվիճակում էվիճակում է, , , , ապահովված էապահովված էապահովված էապահովված է    խմելու ջրի ջրամատակարարմամբխմելու ջրի ջրամատակարարմամբխմելու ջրի ջրամատակարարմամբխմելու ջրի ջրամատակարարմամբ, , , , առաջին բուժառաջին բուժառաջին բուժառաջին բուժօգնության օգնության օգնության օգնության 

պարագաներովպարագաներովպարագաներովպարագաներով    և դեղորայքովև դեղորայքովև դեղորայքովև դեղորայքով: : : : êï³óÇáÝ³ñ  µáõÅÙ³Ý  Ïêï³óÇáÝ³ñ  µáõÅÙ³Ý  Ïêï³óÇáÝ³ñ  µáõÅÙ³Ý  Ïêï³óÇáÝ³ñ  µáõÅÙ³Ý  Ï³éáõÛó  ãÏ³: ³éáõÛó  ãÏ³: ³éáõÛó  ãÏ³: ³éáõÛó  ãÏ³: ԲուժԲուժԲուժԲուժ    կետըկետըկետըկետը    ·áñÍáõÙ ¿ ·áñÍáõÙ ¿ ·áñÍáõÙ ¿ ·áñÍáõÙ ¿ 

ÑÇÝ·ûñÛ³ ³ßË³ï³Å³Ù³Ý³Ïáí:ÑÇÝ·ûñÛ³ ³ßË³ï³Å³Ù³Ý³Ïáí:ÑÇÝ·ûñÛ³ ³ßË³ï³Å³Ù³Ý³Ïáí:ÑÇÝ·ûñÛ³ ³ßË³ï³Å³Ù³Ý³Ïáí:    

    

1.161.161.161.16         ՀԱՆԳՍՏԻՀԱՆԳՍՏԻՀԱՆԳՍՏԻՀԱՆԳՍՏԻ        ԳՈՏԻՆԵՐԳՈՏԻՆԵՐԳՈՏԻՆԵՐԳՈՏԻՆԵՐ, , , , ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ, , , , ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ, , , , ԲԱԿԱՅԻՆԲԱԿԱՅԻՆԲԱԿԱՅԻՆԲԱԿԱՅԻՆ                
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՏԱՐԱԾՔՆԵՐՏԱՐԱԾՔՆԵՐՏԱՐԱԾՔՆԵՐ    
    

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի        տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում            չկան չկան չկան չկան     խաղահրապարակխաղահրապարակխաղահրապարակխաղահրապարակներներներներ: : : : ԿԿԿԿարիքարիքարիքարիք    կակակակա        մամամամաննննկապարտեզի  կապարտեզի  կապարտեզի  կապարտեզի  

շենքի  բակում շենքի  բակում շենքի  բակում շենքի  բակում կառուցել  կառուցել  կառուցել  կառուցել  ավազայինավազայինավազայինավազային    ևևևև    տեղադրել տեղադրել տեղադրել տեղադրել համապատասխահամապատասխահամապատասխահամապատասխանննն    խաղամիջոցներխաղամիջոցներխաղամիջոցներխաղամիջոցների ի ի ի 

խաղահրապարակխաղահրապարակխաղահրապարակխաղահրապարակ::::        

Համայնքի միջնակարգ դպրոցի բակում  կա  ֆուտբոլի դաշտՀամայնքի միջնակարգ դպրոցի բակում  կա  ֆուտբոլի դաշտՀամայնքի միջնակարգ դպրոցի բակում  կա  ֆուտբոլի դաշտՀամայնքի միջնակարգ դպրոցի բակում  կա  ֆուտբոլի դաշտ, , , , որիցորիցորիցորից, , , , բացի դպրոցի բացի դպրոցի բացի դպրոցի բացի դպրոցի 

աշակերտներիցաշակերտներիցաշակերտներիցաշակերտներից, , , , օգտվում են նաև համայնքի երիտասարդներըօգտվում են նաև համայնքի երիտասարդներըօգտվում են նաև համայնքի երիտասարդներըօգտվում են նաև համայնքի երիտասարդները: : : :     

    

    
    

1.171.171.171.17     ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ    
Համայնքում կան Համայնքում կան Համայնքում կան Համայնքում կան 1111473473473473    աշխատունակ մարդիկաշխատունակ մարդիկաշխատունակ մարդիկաշխատունակ մարդիկ, , , , որոնցից մշտական աշխատորոնցից մշտական աշխատորոնցից մշտական աշխատորոնցից մշտական աշխատանքով անքով անքով անքով ((((այդ այդ այդ այդ 
թվում՝ գյուղատնտեսականթվում՝ գյուղատնտեսականթվում՝ գյուղատնտեսականթվում՝ գյուղատնտեսական) ) ) ) զբաղված են միայն զբաղված են միայն զբաղված են միայն զբաղված են միայն 1010101010101010----ըըըը, , , , մնացած մնացած մնացած մնացած 444466663333----ն աշխատանք չունենն աշխատանք չունենն աշխատանք չունենն աշխատանք չունեն, , , , 
սակայն վերջիններից միայն սակայն վերջիններից միայն սակայն վերջիններից միայն սակայն վերջիններից միայն 41414141----ն են գրանցված Վանաձորի տարածաշրջանային ն են գրանցված Վանաձորի տարածաշրջանային ն են գրանցված Վանաձորի տարածաշրջանային ն են գրանցված Վանաձորի տարածաշրջանային 
զբաղվածության կենտրոնումզբաղվածության կենտրոնումզբաղվածության կենտրոնումզբաղվածության կենտրոնում, , , , որպես գործազուրկներորպես գործազուրկներորպես գործազուրկներորպես գործազուրկներ::::    

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    մոտմոտմոտմոտ    555523232323    ընտանիքներիցընտանիքներիցընտանիքներիցընտանիքներից    111129292929----ըըըը    հաշվառվածհաշվառվածհաշվառվածհաշվառված    ենենենեն    ընտընտընտընտանեկանանեկանանեկանանեկան    նպաստինպաստինպաստինպաստի    

պետականպետականպետականպետական    համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում, , , , որոնցիցորոնցիցորոնցիցորոնցից    սոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապես    անապահովությանանապահովությանանապահովությանանապահովության    նպաստառուներնպաստառուներնպաստառուներնպաստառուներ    ենենենեն    

գնահատվելգնահատվելգնահատվելգնահատվել    111129292929    ընտանիքներըընտանիքներըընտանիքներըընտանիքները    ((((ընդհանուրիընդհանուրիընդհանուրիընդհանուրի    մոտմոտմոտմոտ    22220000    %%%%----ըըըը): ): ): ): ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    բնակվումբնակվումբնակվումբնակվում    ենենենեն    նաևնաևնաևնաև    

մոտմոտմոտմոտ    55557777    հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ    ևևևև    միակողմանիմիակողմանիմիակողմանիմիակողմանի    ծնողազուրկծնողազուրկծնողազուրկծնողազուրկ    6666    երեխաերեխաերեխաերեխա: : : :     

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների    մեծմեծմեծմեծ    մասըմասըմասըմասը    սոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապես    խխխխոցելիոցելիոցելիոցելի    են՝են՝են՝են՝    բազմաբնույթբազմաբնույթբազմաբնույթբազմաբնույթ    սոցիալսոցիալսոցիալսոցիալ----

առողջապահականառողջապահականառողջապահականառողջապահական    խնդիրներովխնդիրներովխնդիրներովխնդիրներով: : : : ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    բնակիչներինբնակիչներինբնակիչներինբնակիչներին    շոշափելիշոշափելիշոշափելիշոշափելի    սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական    

ծառայություններծառայություններծառայություններծառայություններ    մատուցվումմատուցվումմատուցվումմատուցվում    ենենենեն    հիմնականումհիմնականումհիմնականումհիմնականում    ՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորի    տարածաշրջանայինտարածաշրջանայինտարածաշրջանայինտարածաշրջանային    ՍԾՏԳՍԾՏԳՍԾՏԳՍԾՏԳ----իիիի    

((((պետականպետականպետականպետական    պատվերիպատվերիպատվերիպատվերի    շրջանակներումշրջանակներումշրջանակներումշրջանակներում), ), ), ), գյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից::::    
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1.181.181.181.18         ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ         ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԸ ՆԸ ՆԸ         ՏԵՂԱԿԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ     ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ    
    

Հատկապես վերջին Հատկապես վերջին Հատկապես վերջին Հատկապես վերջին 3333----4444    տարիների ընթացքում տարիների ընթացքում տարիների ընթացքում տարիների ընթացքում նկատվել է որոշակի դրական նկատվել է որոշակի դրական նկատվել է որոշակի դրական նկատվել է որոշակի դրական 

տեղաշարժ համայնքի ՏԻՄտեղաշարժ համայնքի ՏԻՄտեղաշարժ համայնքի ՏԻՄտեղաշարժ համայնքի ՏԻՄ----երի և բնակչության փոխհարաբերություններումերի և բնակչության փոխհարաբերություններումերի և բնակչության փոխհարաբերություններումերի և բնակչության փոխհարաբերություններում, , , , ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----երերերերի ի ի ի 

գործունեությունգործունեությունգործունեությունգործունեությունը դարձել է  թափանցիկը դարձել է  թափանցիկը դարձել է  թափանցիկը դարձել է  թափանցիկ    և հրապարակայինև հրապարակայինև հրապարակայինև հրապարակային, , , , որը որը որը որը զգալիորենզգալիորենզգալիորենզգալիորեն    նպաստում էնպաստում էնպաստում էնպաստում է    

համայնքի համայնքի համայնքի համայնքի բբբբնակչության իրազեկնակչության իրազեկնակչության իրազեկնակչության իրազեկվածվածվածվածությանը ությանը ությանը ությանը ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----երիերիերիերի    ընդունած ընդունած ընդունած ընդունած որոշումներինորոշումներինորոշումներինորոշումներին    և և և և 

կատարած աշխատանքներինկատարած աշխատանքներինկատարած աշխատանքներինկատարած աշխատանքներին: : : : Մյուս կողմիցՄյուս կողմիցՄյուս կողմիցՄյուս կողմից, , , , հհհհամայնքի բամայնքի բամայնքի բամայնքի բնակիչներնակիչներնակիչներնակիչները ը ը ը սկսել են սկսել են սկսել են սկսել են բավականինբավականինբավականինբավականին    

ակտիվորեն մասնակցեակտիվորեն մասնակցեակտիվորեն մասնակցեակտիվորեն մասնակցելլլլ    ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ––––երերերերի կողմից կազմակերպված հասարակական հանրօգուտ ի կողմից կազմակերպված հասարակական հանրօգուտ ի կողմից կազմակերպված հասարակական հանրօգուտ ի կողմից կազմակերպված հասարակական հանրօգուտ 

աշխատանքներինաշխատանքներինաշխատանքներինաշխատանքներին, , , , հանրային հանդիպումներինհանրային հանդիպումներինհանրային հանդիպումներինհանրային հանդիպումներին    ու ու ու ու միջոցառոմիջոցառոմիջոցառոմիջոցառումներինւմներինւմներինւմներին: : : : ՀամայնքՀամայնքՀամայնքՀամայնքի  ի  ի  ի  

գյուղապետարանումգյուղապետարանումգյուղապետարանումգյուղապետարանում    տարեկան տարեկան տարեկան տարեկան 1111----2 2 2 2 անգամ անգամ անգամ անգամ կազմակերպվում ենկազմակերպվում ենկազմակերպվում ենկազմակերպվում են    հանրային լսումներ ևհանրային լսումներ ևհանրային լսումներ ևհանրային լսումներ և    

քննարկումներ քննարկումներ քննարկումներ քննարկումներ ((((մասնավորապեսմասնավորապեսմասնավորապեսմասնավորապես, , , , համայնքի բյուջեի նախագծիհամայնքի բյուջեի նախագծիհամայնքի բյուջեի նախագծիհամայնքի բյուջեի նախագծի, , , , համայնքային ծրագրերի և համայնքային ծրագրերի և համայնքային ծրագրերի և համայնքային ծրագրերի և 

այլնի շուրջայլնի շուրջայլնի շուրջայլնի շուրջ)))), , , , տեղական և միջազգային տեղական և միջազգային տեղական և միջազգային տեղական և միջազգային տարբեր տարբեր տարբեր տարբեր կազմակերպությունների կողմիցկազմակերպությունների կողմիցկազմակերպությունների կողմիցկազմակերպությունների կողմից    

աաաանցկացվում եննցկացվում եննցկացվում եննցկացվում են    ուսոուսոուսոուսուցմանւցմանւցմանւցման    և վերապատրաստման և վերապատրաստման և վերապատրաստման և վերապատրաստման դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ, , , , սեմինարներսեմինարներսեմինարներսեմինարներ, , , , որոնց որոնց որոնց որոնց 

հաճույքով հաճույքով հաճույքով հաճույքով մասնակցում են ինչպես համայնքի ՏԻՄմասնակցում են ինչպես համայնքի ՏԻՄմասնակցում են ինչպես համայնքի ՏԻՄմասնակցում են ինչպես համայնքի ՏԻՄ----երը երը երը երը ((((համայնքի ղեկավարը և ավագանու համայնքի ղեկավարը և ավագանու համայնքի ղեկավարը և ավագանու համայնքի ղեկավարը և ավագանու 

անդամներըանդամներըանդամներըանդամները) ) ) ) և աշխատակազմի մասնագետներըև աշխատակազմի մասնագետներըև աշխատակազմի մասնագետներըև աշխատակազմի մասնագետները, , , , այնպես էլ համայնքի այնպես էլ համայնքի այնպես էլ համայնքի այնպես էլ համայնքի որոշ որոշ որոշ որոշ ակտիվ ակտիվ ակտիվ ակտիվ 

բնակիչներբնակիչներբնակիչներբնակիչներ::::    

    Համայնքում Համայնքում Համայնքում Համայնքում     համայնքային կենտրոնի համայնքային կենտրոնի համայնքային կենտրոնի համայնքային կենտրոնի բացակայութբացակայութբացակայութբացակայությունը մեծապես խոչընդոտում է յունը մեծապես խոչընդոտում է յունը մեծապես խոչընդոտում է յունը մեծապես խոչընդոտում է 

հանրային հանրային հանրային հանրային հավաքների ու հավաքների ու հավաքների ու հավաքների ու միջոցառումների կազմակերպմանըմիջոցառումների կազմակերպմանըմիջոցառումների կազմակերպմանըմիջոցառումների կազմակերպմանը, , , , բնակիչների բնակիչների բնակիչների բնակիչների ավելի ավելի ավելի ավելի ակտիվ ակտիվ ակտիվ ակտիվ 

մասնակցությանը տեղական ինքնակառավարմանըմասնակցությանը տեղական ինքնակառավարմանըմասնակցությանը տեղական ինքնակառավարմանըմասնակցությանը տեղական ինքնակառավարմանը::::    

    
1.191.191.191.19 ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ    

    

Համայնքում աղետների Համայնքում աղետների Համայնքում աղետների Համայնքում աղետների ((((բնածին և տեխնածինբնածին և տեխնածինբնածին և տեխնածինբնածին և տեխնածին) ) ) ) ռիսկի կառավարման ոլորտը ռիսկի կառավարման ոլորտը ռիսկի կառավարման ոլորտը ռիսկի կառավարման ոլորտը մինչև մինչև մինչև մինչև 

վերջերսվերջերսվերջերսվերջերս    տարերատարերատարերատարերային բնույթ է կրելյին բնույթ է կրելյին բնույթ է կրելյին բնույթ է կրել, , , , ներկայում այններկայում այններկայում այններկայում այն    սաղմնային վիճակում էսաղմնային վիճակում էսաղմնային վիճակում էսաղմնային վիճակում է: : : : 2012012012013333    թվականին թվականին թվականին թվականին 

համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում, , , , ավագանու որոշմամբավագանու որոշմամբավագանու որոշմամբավագանու որոշմամբ, , , , ստեղծվել է աղետների դեպքում բնակչության ստեղծվել է աղետների դեպքում բնակչության ստեղծվել է աղետների դեպքում բնակչության ստեղծվել է աղետների դեպքում բնակչության 

տարահանման հանձնաժողովըտարահանման հանձնաժողովըտարահանման հանձնաժողովըտարահանման հանձնաժողովը, , , , հաստատվել է բնակչության տարահանման հաստատվել է բնակչության տարահանման հաստատվել է բնակչության տարահանման հաստատվել է բնակչության տարահանման 

գործողությունների պլանըգործողությունների պլանըգործողությունների պլանըգործողությունների պլանը::::    

ՉնայածՉնայածՉնայածՉնայած    համայնքի համայնքի համայնքի համայնքի ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----երերերերի շահագրգի շահագրգի շահագրգի շահագրգռվածությանը և պատրաստակամությանըռվածությանը և պատրաստակամությանըռվածությանը և պատրաստակամությանըռվածությանը և պատրաստակամությանը, , , , 

նրանքնրանքնրանքնրանք    առայժմ չունեն առայժմ չունեն առայժմ չունեն առայժմ չունեն այլայլայլայլ    համագործակցությունհամագործակցությունհամագործակցությունհամագործակցություն    աղետների ռիսկի աղետների ռիսկի աղետների ռիսկի աղետների ռիսկի նվազեցնվազեցնվազեցնվազեցման ման ման ման ոլորտում ոլորտում ոլորտում ոլորտում 

գործող գործող գործող գործող մարզայինմարզայինմարզայինմարզային    համապատասխան մարմիններիհամապատասխան մարմիններիհամապատասխան մարմիններիհամապատասխան մարմինների    հետհետհետհետ::::    ԴաԴաԴաԴա    էէէէ    պատճառըպատճառըպատճառըպատճառը, , , , որորորոր    համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    

առայժմառայժմառայժմառայժմ    չիչիչիչի    իրականացվելիրականացվելիրականացվելիրականացվել    տեղականտեղականտեղականտեղական    մակարդակումմակարդակումմակարդակումմակարդակում    խոցելիությանխոցելիությանխոցելիությանխոցելիության    ևևևև    կարողություններկարողություններկարողություններկարողություններիիիի    

գնահատմգնահատմգնահատմգնահատմանանանան    որևէորևէորևէորևէ    գործողությունգործողությունգործողությունգործողություն, , , , որիորիորիորի    հիմանհիմանհիմանհիման    վրավրավրավրա    հնարավորհնարավորհնարավորհնարավոր    կլիներկլիներկլիներկլիներ    պլանավորպլանավորպլանավորպլանավորելելելել    ուուուու    

իրականացիրականացիրականացիրականացնելնելնելնել    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքինննն    սպառնացողսպառնացողսպառնացողսպառնացող    աղետներիաղետներիաղետներիաղետների    ռիսկիռիսկիռիսկիռիսկի    նվազեցմաննվազեցմաննվազեցմաննվազեցման    նպատակամետնպատակամետնպատակամետնպատակամետ    

գործողություններգործողություններգործողություններգործողություններ    ուուուու    միջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներ::::    
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1.201.201.201.20 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ     ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԳՈՐԾԱՐԱՐ     ՄԻՋԱՎԱՅՐԸՄԻՋԱՎԱՅՐԸՄԻՋԱՎԱՅՐԸՄԻՋԱՎԱՅՐԸ    
    

Համայնքի գործարար միջավայրը սահմանափակվումՀամայնքի գործարար միջավայրը սահմանափակվումՀամայնքի գործարար միջավայրը սահմանափակվումՀամայնքի գործարար միջավայրը սահմանափակվում    է է է է համայնքում գործող համայնքում գործող համայնքում գործող համայնքում գործող 

արտադրականարտադրականարտադրականարտադրական    և առևտրի և առևտրի և առևտրի և առևտրի 6666    մանր կետմանր կետմանր կետմանր կետերերերերի գործունեությամբի գործունեությամբի գործունեությամբի գործունեությամբ,,,,    որոնց հետ ՏԻՄորոնց հետ ՏԻՄորոնց հետ ՏԻՄորոնց հետ ՏԻՄ----երը մշտապես երը մշտապես երը մշտապես երը մշտապես 

պաշտպանում են պաշտպանում են պաշտպանում են պաշտպանում են լավ ու բարյացկամ հարաբերություններլավ ու բարյացկամ հարաբերություններլավ ու բարյացկամ հարաբերություններլավ ու բարյացկամ հարաբերություններ: : : : ՍակայնՍակայնՍակայնՍակայն, , , , դրանով հանդերձդրանով հանդերձդրանով հանդերձդրանով հանդերձ, , , , 

միևնույն էմիևնույն էմիևնույն էմիևնույն է, , , , համայնքում բիզնեսի զարգացման վիճակն առանձնապես բարվոք համարել չի համայնքում բիզնեսի զարգացման վիճակն առանձնապես բարվոք համարել չի համայնքում բիզնեսի զարգացման վիճակն առանձնապես բարվոք համարել չի համայնքում բիզնեսի զարգացման վիճակն առանձնապես բարվոք համարել չի 

կարելիկարելիկարելիկարելի::::    
    

ԱԱԱԱմփոփելովմփոփելովմփոփելովմփոփելով, , , , հհհհամայնքիամայնքիամայնքիամայնքի    իրավիճակիիրավիճակիիրավիճակիիրավիճակի    բնութագրմանբնութագրմանբնութագրմանբնութագրման    ևևևև    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    ևևևև    

ոլորտայինոլորտայինոլորտայինոլորտային    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    ցուցանիշները բերված են հավելված ցուցանիշները բերված են հավելված ցուցանիշները բերված են հավելված ցուցանիշները բերված են հավելված 1111----ումումումում: : : : Այդ ցուցանիշներըԱյդ ցուցանիշներըԱյդ ցուցանիշներըԱյդ ցուցանիշները    երկուերկուերկուերկու    

տեսակիտեսակիտեսակիտեսակի    ենենենեն՝ ՝ ՝ ՝ համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    սոցիալսոցիալսոցիալսոցիալ----տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական    իրավիճակըիրավիճակըիրավիճակըիրավիճակը    ((((միջավայրըմիջավայրըմիջավայրըմիջավայրը) ) ) ) բնութագրողբնութագրողբնութագրողբնութագրող    ((((ոչոչոչոչ    

ֆինանսականֆինանսականֆինանսականֆինանսական) ) ) ) ևևևև    ֆինանսականֆինանսականֆինանսականֆինանսական    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ::::    

ՀիմնվելովՀիմնվելովՀիմնվելովՀիմնվելով    համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    տիրողտիրողտիրողտիրող    փաստացիփաստացիփաստացիփաստացի    իրավիճակիիրավիճակիիրավիճակիիրավիճակի    ուսումնասիրությանուսումնասիրությանուսումնասիրությանուսումնասիրության, , , , 

վերլուծությանվերլուծությանվերլուծությանվերլուծության    ևևևև    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    վրա՝վրա՝վրա՝վրա՝    կարելիկարելիկարելիկարելի    էէէէ    արձանագրարձանագրարձանագրարձանագրելելելել    համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    

ներկայումներկայումներկայումներկայում    առկաառկաառկաառկա    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    ևևևև    ոլորտայինոլորտայինոլորտայինոլորտային    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    հիմնախնդիրներըհիմնախնդիրներըհիմնախնդիրներըհիմնախնդիրները: : : : ԴրանքԴրանքԴրանքԴրանք    են՝են՝են՝են՝    

• համայնքըհամայնքըհամայնքըհամայնքը    չունիչունիչունիչունի    գլխավորգլխավորգլխավորգլխավոր    հատակագիծհատակագիծհատակագիծհատակագիծ        ևևևև    քաղաքաշքաղաքաշքաղաքաշքաղաքաշինականինականինականինական        ծրագրայինծրագրայինծրագրայինծրագրային            այլայլայլայլ            փասփասփասփաս----

տաթղթերտաթղթերտաթղթերտաթղթեր, , , ,     

• հհհհամայնքըամայնքըամայնքըամայնքը    չունիչունիչունիչունի    գյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանի        շենքշենքշենքշենք, , , , համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային    կենտրոնկենտրոնկենտրոնկենտրոն    ևևևև    մշակույթիմշակույթիմշակույթիմշակույթի    տունտունտունտուն,,,,    

• համայնքըհամայնքըհամայնքըհամայնքը    չունիչունիչունիչունի    ջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացման    կենտրոնացվածկենտրոնացվածկենտրոնացվածկենտրոնացված    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    ((((կոյուղիկոյուղիկոյուղիկոյուղի)))),,,,    

• համայնքըհամայնքըհամայնքըհամայնքը    չունիչունիչունիչունի        աղբատարաղբատարաղբատարաղբատար    մեքենամեքենամեքենամեքենա, , , , աղբահանությանաղբահանությանաղբահանությանաղբահանության        ևևևև    սանիտարականսանիտարականսանիտարականսանիտարական        մաքրմանմաքրմանմաքրմանմաքրման    

ծառայություծառայություծառայություծառայություններններններններիիիի        մատուցմանմատուցմանմատուցմանմատուցման        համարհամարհամարհամար        անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ        տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական        բազաբազաբազաբազա    ևևևև    ֆինանֆինանֆինանֆինան----

սականսականսականսական    հնարավորություններհնարավորություններհնարավորություններհնարավորություններ,,,,    

• ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային            ճանապարհներըճանապարհներըճանապարհներըճանապարհները            ևևևև        փողոցներնփողոցներնփողոցներնփողոցներն                անբարեկարգանբարեկարգանբարեկարգանբարեկարգ                վիճակումվիճակումվիճակումվիճակում                ենենենեն, , , , 

համայնքըհամայնքըհամայնքըհամայնքը            չունչունչունչունիիիի            ճանապարհայինճանապարհայինճանապարհայինճանապարհային        երթևեկությաներթևեկությաներթևեկությաներթևեկության        նշաններնշաններնշաններնշաններ,,,,    

• համայնքըհամայնքըհամայնքըհամայնքը        չունիչունիչունիչունի    գյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսական    հողեհողեհողեհողերիրիրիրի        ոռոգմանոռոգմանոռոգմանոռոգման    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ, , , , որիորիորիորի    պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով    

համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի            գյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսական            նշանակությաննշանակությաննշանակությաննշանակության        վարելահողերըվարելահողերըվարելահողերըվարելահողերը        մեծամասամբմեծամասամբմեծամասամբմեծամասամբ            չենչենչենչեն    

մշակվումմշակվումմշակվումմշակվում, , , , դրանքդրանքդրանքդրանք        աստիճանաբարաստիճանաբարաստիճանաբարաստիճանաբար    վերվերվերվեր        ենենենեն    ածվումածվումածվումածվում    խոտհարքներիխոտհարքներիխոտհարքներիխոտհարքների,,,,    իսկիսկիսկիսկ        վերջիններիսվերջիններիսվերջիններիսվերջիններիս    

տարածքներըտարածքներըտարածքներըտարածքները            չենչենչենչեն        բավաբավաբավաբավականացնկանացնկանացնկանացնումումումում            համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում                անասնապահությանանասնապահությանանասնապահությանանասնապահության            հետագահետագահետագահետագա    

զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    համարհամարհամարհամար,,,,    

• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        բնակիչներնբնակիչներնբնակիչներնբնակիչներն        ունենունենունենունեն        լուրջլուրջլուրջլուրջ        խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ            ուուուու            դժվարություններդժվարություններդժվարություններդժվարություններ՝՝՝՝    արտադրվածարտադրվածարտադրվածարտադրված    

գյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսական    մթերքներմթերքներմթերքներմթերքներնննն    իրացնիրացնիրացնիրացնելուելուելուելու, , , , մինչևմինչևմինչևմինչև    շուկաշուկաշուկաշուկա    հասցնելուհասցնելուհասցնելուհասցնելու    հարցումհարցումհարցումհարցում,,,,    

• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        գերեզմանոցըգերեզմանոցըգերեզմանոցըգերեզմանոցը        ցանկապատվածցանկապատվածցանկապատվածցանկապատված        չչչչէէէէ    

• համայնքիցհամայնքիցհամայնքիցհամայնքից        տարեցտարեցտարեցտարեց    տարիտարիտարիտարի        արտագաղթնարտագաղթնարտագաղթնարտագաղթն        իրիրիրիր    բացասականբացասականբացասականբացասական    ազդեցոազդեցոազդեցոազդեցություննւթյուննւթյուննւթյունն            էէէէ    թողնումթողնումթողնումթողնում    

համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի            դպրոցիդպրոցիդպրոցիդպրոցի        աշակերտներիաշակերտներիաշակերտներիաշակերտների, , , ,     մանկապարտեզիմանկապարտեզիմանկապարտեզիմանկապարտեզի        սաներիսաներիսաներիսաների        թվերիթվերիթվերիթվերի        վրավրավրավրա, , , ,         որոնքորոնքորոնքորոնք    

վերջինվերջինվերջինվերջին        տարիներինտարիներինտարիներինտարիներին        անընդհատանընդհատանընդհատանընդհատ        նվազումնվազումնվազումնվազում    ենենենեն՝՝՝՝    իրիրիրիր    բոլորբոլորբոլորբոլոր    բացասականբացասականբացասականբացասական    հետևանքներովհետևանքներովհետևանքներովհետևանքներով    

հանդերձհանդերձհանդերձհանդերձ,,,,    
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• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    աշխատունակաշխատունակաշխատունակաշխատունակ    բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    մոտմոտմոտմոտ    ¼¼¼¼----ըըըը    չունիչունիչունիչունի    մշտականմշտականմշտականմշտական    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք, , , , այդայդայդայդ    

պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով    հահահահաճախճախճախճախ    բնակիչներբնակիչներբնակիչներբնակիչներիիիի    միմիմիմի    որոշակիորոշակիորոշակիորոշակի    մասմասմասմասըըըը        մեկնումմեկնումմեկնումմեկնում        էէէէ    արտագնաարտագնաարտագնաարտագնա        աշխաաշխաաշխաաշխա----

տանքիտանքիտանքիտանքի    այլայլայլայլ    երկրներերկրներերկրներերկրներ, , , , մեկնողներիցմեկնողներիցմեկնողներիցմեկնողներից    ոչոչոչոչ    բոլորնբոլորնբոլորնբոլորն    ենենենեն    վերադառնումվերադառնումվերադառնումվերադառնում    համայնքհամայնքհամայնքհամայնք,,,,    

• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    եկեղեցինեկեղեցինեկեղեցինեկեղեցին        կիսակառոկիսակառոկիսակառոկիսակառոււււյց յց յց յց     վիճակումվիճակումվիճակումվիճակում    էէէէ::::    

    
    

ՀՀՀՀամայնքիամայնքիամայնքիամայնքի    հհհհիմնախնդիրներիիմնախնդիրներիիմնախնդիրներիիմնախնդիրների    ցանկըցանկըցանկըցանկը    կարելիկարելիկարելիկարելի    էէէէ    շարունակելշարունակելշարունակելշարունակել, , , , սակայնսակայնսակայնսակայն,,,,    ակնհայտակնհայտակնհայտակնհայտ    էէէէ, , , , որորորոր    

քառամյաքառամյաքառամյաքառամյա    ժամանակժամանակժամանակժամանակահատվածումահատվածումահատվածումահատվածում    անհնարանհնարանհնարանհնար    էէէէ    լուծումլուծումլուծումլուծում    տալտալտալտալ    համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    առկաառկաառկաառկա    բոլորբոլորբոլորբոլոր    

հիմնախնդիրներինհիմնախնդիրներինհիմնախնդիրներինհիմնախնդիրներին: : : : ՎերևումՎերևումՎերևումՎերևում    թթթթվարկվածվարկվածվարկվածվարկված    հիմնախնդիրներիցհիմնախնդիրներիցհիմնախնդիրներիցհիմնախնդիրներից    անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ    էէէէ    առանձնացնելառանձնացնելառանձնացնելառանձնացնել    

նրանքնրանքնրանքնրանք, , , , որոնցորոնցորոնցորոնց    լուծումլուծումլուծումլուծումնննն, , , , իրատեսականությանիրատեսականությանիրատեսականությանիրատեսականության    տեսանկյունիցտեսանկյունիցտեսանկյունիցտեսանկյունից,,,,    նպատակահարմարնպատակահարմարնպատակահարմարնպատակահարմար    էէէէ    

ներառելներառելներառելներառել    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ումումումում՝՝՝՝    ելնելովելնելովելնելովելնելով    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ռեսռեսռեսռեսուրսայինուրսայինուրսայինուրսային    

հնարավորություններիցհնարավորություններիցհնարավորություններիցհնարավորություններից    ևևևև    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    հետագահետագահետագահետագա    զարգացման՝զարգացման՝զարգացման՝զարգացման՝    ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----երիերիերիերի    ընտրածընտրածընտրածընտրած    

ռազմավարությունիցռազմավարությունիցռազմավարությունիցռազմավարությունից    ևևևև    սահմանածսահմանածսահմանածսահմանած    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    նպատակներիցնպատակներիցնպատակներիցնպատակներից::::    

    
ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻ    ՈՒԹՀՎՈՒԹՀՎՈՒԹՀՎՈՒԹՀՎ    ––––    ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ    

    
ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻ    ՈՒԺԵՂՈՒԺԵՂՈՒԺԵՂՈՒԺԵՂ    ԿՈՂՄԵՐԸԿՈՂՄԵՐԸԿՈՂՄԵՐԸԿՈՂՄԵՐԸ    

• ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի                            աշխարհագրականաշխարհագրականաշխարհագրականաշխարհագրական                        լավլավլավլավ                            դիրքըդիրքըդիրքըդիրքը        ((((մոտիկությունըմոտիկությունըմոտիկությունըմոտիկությունը                            մամամամարզկենտրոնրզկենտրոնրզկենտրոնրզկենտրոն    

ՎանաձորինՎանաձորինՎանաձորինՎանաձորին    ))))    

• ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    համեմատաբարհամեմատաբարհամեմատաբարհամեմատաբար    բարենպաստբարենպաստբարենպաստբարենպաստ    կլիմանկլիմանկլիմանկլիման, , , , գեղատեսիլգեղատեսիլգեղատեսիլգեղատեսիլ        բնությունըբնությունըբնությունըբնությունը    

• ԲնակավայրինԲնակավայրինԲնակավայրինԲնակավայրին    հարակիցհարակիցհարակիցհարակից    անտառամերձանտառամերձանտառամերձանտառամերձ    գոտուգոտուգոտուգոտու    առկայությունըառկայությունըառկայությունըառկայությունը        

• ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    միջնակարգմիջնակարգմիջնակարգմիջնակարգ    դպրոցդպրոցդպրոցդպրոցիիիի    ևևևև    մանկապարտեզմանկապարտեզմանկապարտեզմանկապարտեզիիիի    գործելըգործելըգործելըգործելը    

• ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    հեռախոսակապիհեռախոսակապիհեռախոսակապիհեռախոսակապի    ևևևև    հեռուստատեսությանհեռուստատեսությանհեռուստատեսությանհեռուստատեսության    առկայությունըառկայությունըառկայությունըառկայությունը        

• ՀամայնքըՀամայնքըՀամայնքըՀամայնքը        աաաապահպահպահպահոոոովվվվաաաածծծծ        էէէէ        խմելուխմելուխմելուխմելու        ջրովջրովջրովջրով            ևևևև        բնականբնականբնականբնական        գազովգազովգազովգազով    

• ՈռոգմանՈռոգմանՈռոգմանՈռոգման        ջրիջրիջրիջրի        ջրատարջրատարջրատարջրատար    

    

                                                                                                                                                                            ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻ            ԹՈՒՅԼԹՈՒՅԼԹՈՒՅԼԹՈՒՅԼ            ԿՈՂՄԵՐԸԿՈՂՄԵՐԸԿՈՂՄԵՐԸԿՈՂՄԵՐԸ    

• ԳյուղապետարանիԳյուղապետարանիԳյուղապետարանիԳյուղապետարանի    շենքիշենքիշենքիշենքի    ևևևև    համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային    կենտրոնիկենտրոնիկենտրոնիկենտրոնի    բացակայությունըբացակայությունըբացակայությունըբացակայությունը    

• ՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքային    ճանապարհներիճանապարհներիճանապարհներիճանապարհների    ևևևև    փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների    անբարեկարգանբարեկարգանբարեկարգանբարեկարգ    վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը    

• ՀաՀաՀաՀամայնքումմայնքումմայնքումմայնքում    արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին    ((((գիշերայինգիշերայինգիշերայինգիշերային) ) ) ) լուսավորությանլուսավորությանլուսավորությանլուսավորության    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    բացակայությունըբացակայությունըբացակայությունըբացակայությունը        

համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        բոլորբոլորբոլորբոլոր        փողոցներումփողոցներումփողոցներումփողոցներում    

• ՋրահեռացմանՋրահեռացմանՋրահեռացմանՋրահեռացման        ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային        կենտրոնացվածկենտրոնացվածկենտրոնացվածկենտրոնացված            համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի            բացակայությունըբացակայությունըբացակայությունըբացակայությունը    

• ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի            դպրոցիդպրոցիդպրոցիդպրոցի        շենքումշենքումշենքումշենքում        ջեռուցմանջեռուցմանջեռուցմանջեռուցման        համակարգերիհամակարգերիհամակարգերիհամակարգերի        բացակայությունըբացակայությունըբացակայությունըբացակայությունը, , , ,         դրանցդրանցդրանցդրանց    

գործարկգործարկգործարկգործարկմանմանմանման    դժվարություններըդժվարություններըդժվարություններըդժվարությունները    ձմռանձմռանձմռանձմռան    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    

• ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում        աղբահանությանաղբահանությանաղբահանությանաղբահանության        ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության        կազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպման        փոքրփոքրփոքրփոքր        մասշտաբըմասշտաբըմասշտաբըմասշտաբը        ևևևև    

ցածրցածրցածրցածր    մակարդակըմակարդակըմակարդակըմակարդակը        
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• ՈռոգմանՈռոգմանՈռոգմանՈռոգման    ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    բացակայությունըբացակայությունըբացակայությունըբացակայությունը        

• ԽոտհարքներիԽոտհարքներիԽոտհարքներիԽոտհարքների    չափաբաժնիչափաբաժնիչափաբաժնիչափաբաժնի    պակասպակասպակասպակաս    լինելըլինելըլինելըլինելը    ևևևև    վարելահողերիվարելահողերիվարելահողերիվարելահողերի    չմշակելըչմշակելըչմշակելըչմշակելը        

• ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    աշխատատեղեաշխատատեղեաշխատատեղեաշխատատեղերիրիրիրի    խիստխիստխիստխիստ    պակասըպակասըպակասըպակասը,,,,գործազրկությանգործազրկությանգործազրկությանգործազրկության    բարձրբարձրբարձրբարձր    մմմմակարդակըակարդակըակարդակըակարդակը    

• ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    սոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապես    խոցելիխոցելիխոցելիխոցելի    ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների    մեծմեծմեծմեծ    քանակըքանակըքանակըքանակը    

• ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի        գերեզմանատանգերեզմանատանգերեզմանատանգերեզմանատան        չցանկապատվածչցանկապատվածչցանկապատվածչցանկապատված    լինելլինելլինելլինելըըըը    

    

    
ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻ    ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    

• Համայնքային Համայնքային Համայնքային Համայնքային     կենտրոնիկենտրոնիկենտրոնիկենտրոնի        շենքի շենքի շենքի շենքի     կառուցման կառուցման կառուցման կառուցման         դեպքում հնարավորություդեպքում հնարավորություդեպքում հնարավորություդեպքում հնարավորություն կստեղծվի՝ ն կստեղծվի՝ ն կստեղծվի՝ ն կստեղծվի՝ 

համայնքի գյուղապետարանին և գրադարանին ազատելու մանկապարտեզի համայնքի գյուղապետարանին և գրադարանին ազատելու մանկապարտեզի համայնքի գյուղապետարանին և գրադարանին ազատելու մանկապարտեզի համայնքի գյուղապետարանին և գրադարանին ազատելու մանկապարտեզի     շենքում շենքում շենքում շենքում 

դրանց դրանց դրանց դրանց             կողմից կողմից կողմից կողմից         զբաղեցրած զբաղեցրած զբաղեցրած զբաղեցրած         տարածքներըտարածքներըտարածքներըտարածքները            և և և և         տեղափոխվելու տեղափոխվելու տեղափոխվելու տեղափոխվելու         նոր նոր նոր նոր         շենք՝ շենք՝ շենք՝ շենք՝         ավելի ավելի ավելի ավելի 

ընդարձակ ընդարձակ ընդարձակ ընդարձակ     և հարմարավետ պայմաններովև հարմարավետ պայմաններովև հարմարավետ պայմաններովև հարմարավետ պայմաններով        և ընդլայնելուև ընդլայնելուև ընդլայնելուև ընդլայնելու        ամբողջականամբողջականամբողջականամբողջական        ու լիարժեք ու լիարժեք ու լիարժեք ու լիարժեք 

գործարկելու գործարկելու գործարկելու գործարկելու     համայնհամայնհամայնհամայնքի քի քի քի     մանկապարտեզը՝ մանկապարտեզը՝ մանկապարտեզը՝ մանկապարտեզը՝     ներգրավելով ներգրավելով ներգրավելով ներգրավելով     ավելիավելիավելիավելի        շատ թվով երեխաշատ թվով երեխաշատ թվով երեխաշատ թվով երեխա----

ներիներիներիների    

•     ՀՀՀՀամայնքիամայնքիամայնքիամայնքի        ջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացման    կենտրոնացվածկենտրոնացվածկենտրոնացվածկենտրոնացված    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    ((((կոյուղուկոյուղուկոյուղուկոյուղու) ) ) ) կառուցումկառուցումկառուցումկառուցում    

•     ՆՆՆՆերհամայնքայիներհամայնքայիներհամայնքայիներհամայնքային            ճանապարհներիճանապարհներիճանապարհներիճանապարհների        ևևևև        փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների            ասֆալտապատումասֆալտապատումասֆալտապատումասֆալտապատում, , , ,     համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի                    

ճանապարհայինճանապարհայինճանապարհայինճանապարհային            երթևեկությաներթևեկությաներթևեկությաներթևեկության            նշաններինշաններինշաններինշանների            տեղադրումտեղադրումտեղադրումտեղադրում    

•     ՀՀՀՀաաաամայնքիմայնքիմայնքիմայնքի            գերեզմանգերեզմանգերեզմանգերեզմանատանատանատանատան            ցանկապատումցանկապատումցանկապատումցանկապատում    

•     ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի            հեղեղատարիհեղեղատարիհեղեղատարիհեղեղատարի        ընթացիկընթացիկընթացիկընթացիկ            մաքրումմաքրումմաքրումմաքրում        ևևևև        նորնորնորնոր        հեղեղատարերիհեղեղատարերիհեղեղատարերիհեղեղատարերի            կառուցումկառուցումկառուցումկառուցում    

    

        

    

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆՀԱՄԱՅՆՔԻՆՀԱՄԱՅՆՔԻՆՀԱՄԱՅՆՔԻՆ    ՍՊԱՌՆԱՑՈՂՍՊԱՌՆԱՑՈՂՍՊԱՌՆԱՑՈՂՍՊԱՌՆԱՑՈՂ    ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸՎՏԱՆԳՆԵՐԸՎՏԱՆԳՆԵՐԸՎՏԱՆԳՆԵՐԸ    
    

• ՍողանքներիՍողանքներիՍողանքներիՍողանքների            պատճառով պատճառով պատճառով պատճառով     միջմիջմիջմիջմայնքային մայնքային մայնքային մայնքային         ճճճճանապարհների անապարհների անապարհների անապարհների         վրա վրա վրա վրա         քարաթափմքարաթափմքարաթափմքարաթափման ան ան ան 

վտանգըվտանգըվտանգըվտանգը        

• Ներհամայնքային փողոցնեՆերհամայնքային փողոցնեՆերհամայնքային փողոցնեՆերհամայնքային փողոցներում և ճանապարհներում ջրահեռացման հրում և ճանապարհներում ջրահեռացման հրում և ճանապարհներում ջրահեռացման հրում և ճանապարհներում ջրահեռացման հեղեղատների եղեղատների եղեղատների եղեղատների 

բացակայությբացակայությբացակայությբացակայությաաաանննն    պատճառով դրանց վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգըպատճառով դրանց վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգըպատճառով դրանց վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգըպատճառով դրանց վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգը    

• Համայնքում Համայնքում Համայնքում Համայնքում     հողագործությամբ հողագործությամբ հողագործությամբ հողագործությամբ     զբաղվելու զբաղվելու զբաղվելու զբաղվելու     անհեռանկարանհեռանկարանհեռանկարանհեռանկարայնայնայնայնությունը վտանգում էությունը վտանգում էությունը վտանգում էությունը վտանգում է    

գյուղատնտեսության այդ ճյուղի զարգացգյուղատնտեսության այդ ճյուղի զարգացգյուղատնտեսության այդ ճյուղի զարգացգյուղատնտեսության այդ ճյուղի զարգացուուուումըմըմըմը        

• Համայնքի Համայնքի Համայնքի Համայնքի     եեեերիտասարդներիրիտասարդներիրիտասարդներիրիտասարդների        արտագաղարտագաղարտագաղարտագաղթըթըթըթը,,,,    արտերկրարտերկրարտերկրարտերկրներներներներ        աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանքիիիի    մեկնելմեկնելմեկնելմեկնելըըըը            և և և և 

չվերադառնալըչվերադառնալըչվերադառնալըչվերադառնալը        վտանգում վտանգում վտանգում վտանգում     է է է է     համայնքի համայնքի համայնքի համայնքի կենսագործունեությունըկենսագործունեությունըկենսագործունեությունըկենսագործունեությունը, , , , մասնավորապես՝ մասնավորապես՝ մասնավորապես՝ մասնավորապես՝ 

մանկապարտեզի և միջնակարգ դպրոցի հետագա լիարժեք գործունեությմանկապարտեզի և միջնակարգ դպրոցի հետագա լիարժեք գործունեությմանկապարտեզի և միջնակարգ դպրոցի հետագա լիարժեք գործունեությմանկապարտեզի և միջնակարգ դպրոցի հետագա լիարժեք գործունեությաաաանընընընը::::        

• Զբաղվածության  ցածր  մակարդակըԶբաղվածության  ցածր  մակարդակըԶբաղվածության  ցածր  մակարդակըԶբաղվածության  ցածր  մակարդակը,  ,  ,  ,  գործազրկությունգործազրկությունգործազրկությունգործազրկություն::::    

• Բնակչության   Բնակչության   Բնակչության   Բնակչության   63%   63%   63%   63%   սոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապես            անապահովանապահովանապահովանապահով    ենենենեն,   10%   ,   10%   ,   10%   ,   10%   ծայրահեղ  աղքատներծայրահեղ  աղքատներծայրահեղ  աղքատներծայրահեղ  աղքատներ::::    
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2.2.2.2. ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻ    ՏԵՍԼԱԿԱՆԻՏԵՍԼԱԿԱՆԻՏԵՍԼԱԿԱՆԻՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, , , , ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱԱԱԱՆՆՆՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----Ի Ի Ի Ի 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ    

Համայնքի տեսլականն է՝ Համայնքի տեսլականն է՝ Համայնքի տեսլականն է՝ Համայնքի տեսլականն է՝     

Համայնքը դարձնել Համայնքը դարձնել Համայնքը դարձնել Համայնքը դարձնել գյուղատնտեսգյուղատնտեսգյուղատնտեսգյուղատնտեսական մթերքների արտադրության և ական մթերքների արտադրության և ական մթերքների արտադրության և ական մթերքների արտադրության և 

վերամշակմանվերամշակմանվերամշակմանվերամշակման    տարածաշրջանային կենտրոնտարածաշրջանային կենտրոնտարածաշրջանային կենտրոնտարածաշրջանային կենտրոն,,,,    բարեկարգբարեկարգբարեկարգբարեկարգ    ու մաքուրու մաքուրու մաքուրու մաքուր,,,,    բնակչության համարբնակչության համարբնակչության համարբնակչության համար    

բավարար կենսապայմաններ ունեցող բավարար կենսապայմաններ ունեցող բավարար կենսապայմաններ ունեցող բավարար կենսապայմաններ ունեցող և և և և զբոսաշրջության համար գրավիչ բնակավայրզբոսաշրջության համար գրավիչ բնակավայրզբոսաշրջության համար գրավիչ բնակավայրզբոսաշրջության համար գրավիչ բնակավայր::::    

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    սահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքիսահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքիսահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքիսահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքի    

ռազմավարութռազմավարութռազմավարութռազմավարությույույույուննննն է՝ն է՝ն է՝ն է՝    

• համայնքում համայնքում համայնքում համայնքում     անասնապահության անասնապահության անասնապահության անասնապահության             զարգացում զարգացում զարգացում զարգացում     և և և և         անասնապահական անասնապահական անասնապահական անասնապահական         մթերքների մթերքների մթերքների մթերքների 

արտադրության արտադրության արտադրության արտադրության         ծավծավծավծավալներիալներիալներիալների            աստիճանականաստիճանականաստիճանականաստիճանական            մեծմեծմեծմեծացում՝ ացում՝ ացում՝ ացում՝                 անասնագլխաքանակի անասնագլխաքանակի անասնագլխաքանակի անասնագլխաքանակի 

տարեցտարի ավելացման և տարեցտարի ավելացման և տարեցտարի ավելացման և տարեցտարի ավելացման և անհրաժեշտ քանակությամբ աանհրաժեշտ քանակությամբ աանհրաժեշտ քանակությամբ աանհրաժեշտ քանակությամբ անասնակերի ապահովմնասնակերի ապահովմնասնակերի ապահովմնասնակերի ապահովման ան ան ան 

միջոցովմիջոցովմիջոցովմիջոցով,,,,    

• համայնքում համայնքում համայնքում համայնքում         կկկկաթիաթիաթիաթի,,,,        մսիմսիմսիմսի        հանձնմանհանձնմանհանձնմանհանձնման        և և և և         վերամշակմվերամշակմվերամշակմվերամշակման ան ան ան արտադրամասարտադրամասարտադրամասարտադրամասի ստեղծում և ի ստեղծում և ի ստեղծում և ի ստեղծում և 

գործարկումգործարկումգործարկումգործարկում,,,,    

• համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում                մեղվապահության մեղվապահության մեղվապահության մեղվապահության                 ընդլայնոընդլայնոընդլայնոընդլայնումւմւմւմ                և և և և                 էկոլոգիապես էկոլոգիապես էկոլոգիապես էկոլոգիապես             մաքուր մաքուր մաքուր մաքուր             մեղրի մեղրի մեղրի մեղրի 

արտադրության աստիճանական զարգացումարտադրության աստիճանական զարգացումարտադրության աստիճանական զարգացումարտադրության աստիճանական զարգացում,,,,        

• տնայինտնայինտնայինտնային            պայմաններումպայմաններումպայմաններումպայմաններում            բնական բնական բնական բնական             հյութերի հյութերի հյութերի հյութերի             արտադրությանարտադրությանարտադրությանարտադրության                կազմակերպում կազմակերպում կազմակերպում կազմակերպում         և և և և 

աստիճանական զարգացումաստիճանական զարգացումաստիճանական զարգացումաստիճանական զարգացում, , , ,     

• համայնքում համայնքում համայնքում համայնքում         էկոտուրիզմի էկոտուրիզմի էկոտուրիզմի էկոտուրիզմի         ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում՝ ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում՝ ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում՝ ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում՝ 

զբոսազբոսազբոսազբոսաշրջիկների գիշերակացի տնային պայմանների ապահովմանշրջիկների գիշերակացի տնային պայմանների ապահովմանշրջիկների գիշերակացի տնային պայմանների ապահովմանշրջիկների գիշերակացի տնային պայմանների ապահովման, , , , հասարակական հասարակական հասարակական հասարակական 

սննդիսննդիսննդիսննդի, , , , առևտրի և կենցաղսպասարկման օբյեկտների ստեղծմանառևտրի և կենցաղսպասարկման օբյեկտների ստեղծմանառևտրի և կենցաղսպասարկման օբյեկտների ստեղծմանառևտրի և կենցաղսպասարկման օբյեկտների ստեղծման, , , , համապատասխան համապատասխան համապատասխան համապատասխան 

ծառայությունների պատշաճ ծառայությունների պատշաճ ծառայությունների պատշաճ ծառայությունների պատշաճ     մակարդակով մատուցման միջոցովմակարդակով մատուցման միջոցովմակարդակով մատուցման միջոցովմակարդակով մատուցման միջոցով,,,,    

• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի                    սեփականություն սեփականություն սեփականություն սեփականություն             համարվողհամարվողհամարվողհամարվող                ենթակառուցվածքների ենթակառուցվածքների ենթակառուցվածքների ենթակառուցվածքների                 պահպանպահպանպահպանպահպանումումումում, , , , 

շահագործումշահագործումշահագործումշահագործում, , , , նորոգում և զարգացումնորոգում և զարգացումնորոգում և զարգացումնորոգում և զարգացում,,,,    

• ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային                    ճճճճանապարհներիանապարհներիանապարհներիանապարհների                և և և և             փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների            բարեկարգումբարեկարգումբարեկարգումբարեկարգում            և  ասֆալտաև  ասֆալտաև  ասֆալտաև  ասֆալտա----

պատում պատում պատում պատում ,,,,                գիշերայգիշերայգիշերայգիշերայինինինին                        լուսավորության լուսավորության լուսավորության լուսավորության                     համակարգի համակարգի համակարգի համակարգի                             լիովինլիովինլիովինլիովին                        անցկացումանցկացումանցկացումանցկացում, , , ,     

ճանապարհային ճանապարհային ճանապարհային ճանապարհային     նշանների նշանների նշանների նշանների     տեղադրումտեղադրումտեղադրումտեղադրում,,,,    

• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի            բնակչբնակչբնակչբնակչությանությանությանության            սոցիալ սոցիալ սոցիալ սոցիալ ––––    տնտեսական պայմանների բարելավում՝ տնտեսական պայմանների բարելավում՝ տնտեսական պայմանների բարելավում՝ տնտեսական պայմանների բարելավում՝     նրանցնրանցնրանցնրանց    

մատուցվող մատուցվող մատուցվող մատուցվող         հանրային հանրային հանրային հանրային         ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների        ((((ջրամատակարարում ջրամատակարարում ջրամատակարարում ջրամատակարարում     և ջրահեռացումև ջրահեռացումև ջրահեռացումև ջրահեռացում, , , , 

գազամատակարարումգազամատակարարումգազամատակարարումգազամատակարարում, , , ,         էլեկտրամատակարարումէլեկտրամատակարարումէլեկտրամատակարարումէլեկտրամատակարարում, , , , աղբահանություն աղբահանություն աղբահանություն աղբահանություն             և և և և     սանիտասանիտասանիտասանիտա----

րական մաքրումրական մաքրումրական մաքրումրական մաքրում,,,,    տրանսպորտ տրանսպորտ տրանսպորտ տրանսպորտ     և և և և     կապկապկապկապ, , , , նախադպրոցականնախադպրոցականնախադպրոցականնախադպրոցական            և դպրև դպրև դպրև դպրոցական ոցական ոցական ոցական     հանրահանրահանրահանրա----

կրթությունկրթությունկրթությունկրթություն, , , ,     մշակույթմշակույթմշակույթմշակույթ, , , , առողջապահությունառողջապահությունառողջապահությունառողջապահություն        և և և և     սպորտսպորտսպորտսպորտ, , , , սոցիալական սոցիալական սոցիալական սոցիալական         պաշտպանուպաշտպանուպաշտպանուպաշտպանու----

թյունթյունթյունթյուն    և այլնև այլնև այլնև այլն) ) ) ) շրջանակիշրջանակիշրջանակիշրջանակի        աստիճանական աստիճանական աստիճանական աստիճանական ընդլայնման և որակի ընդլայնման և որակի ընդլայնման և որակի ընդլայնման և որակի անշեղ անշեղ անշեղ անշեղ բարձրացման բարձրացման բարձրացման բարձրացման 

միջոցովմիջոցովմիջոցովմիջոցով, , , ,         
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• տեղական տեղական տեղական տեղական             ինքնակառավարմանը ինքնակառավարմանը ինքնակառավարմանը ինքնակառավարմանը             բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների                    մասնակցության մասնակցության մասնակցության մասնակցության                 բարելավումբարելավումբարելավումբարելավում՝ ՝ ՝ ՝ 

համայնքայհամայնքայհամայնքայհամայնքային կենտրոնիին կենտրոնիին կենտրոնիին կենտրոնի        շենքի  կառուցմանշենքի  կառուցմանշենքի  կառուցմանշենքի  կառուցման,  ,  ,  ,      ստեղծմանստեղծմանստեղծմանստեղծման        և մասնակցության և մասնակցության և մասնակցության և մասնակցության     ձևերի ձևերի ձևերի ձևերի 

զարգացման միջոցովզարգացման միջոցովզարգացման միջոցովզարգացման միջոցով,,,,    

• ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----երի գործունեության թափանցիկությաների գործունեության թափանցիկությաների գործունեության թափանցիկությաների գործունեության թափանցիկության, , , , հրապարակայնության և հաշվետվողահրապարակայնության և հաշվետվողահրապարակայնության և հաշվետվողահրապարակայնության և հաշվետվողա----
կանության աստիճանի հետևողական բարձրացումկանության աստիճանի հետևողական բարձրացումկանության աստիճանի հետևողական բարձրացումկանության աստիճանի հետևողական բարձրացում::::         

• ՍՍՍՍեյսմիկեյսմիկեյսմիկեյսմիկ        ռիսկիռիսկիռիսկիռիսկի        նվազեցմաննվազեցմաննվազեցմաննվազեցման            միջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումների            ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի            իրաիրաիրաիրականացումկանացումկանացումկանացում, , , , համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    
սեյսմիկսեյսմիկսեյսմիկսեյսմիկ        ռիսկիռիսկիռիսկիռիսկի        գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    քարտեզիքարտեզիքարտեզիքարտեզի,  ,  ,  ,  ելակետայինելակետայինելակետայինելակետային        քարտեզիքարտեզիքարտեզիքարտեզի, , , , սեյսմաշրջանցմանսեյսմաշրջանցմանսեյսմաշրջանցմանսեյսմաշրջանցման    
քարտեզիքարտեզիքարտեզիքարտեզի        ստեղծումստեղծումստեղծումստեղծում:::: 

    

                                        Համայնքի Համայնքի Համայնքի Համայնքի             զարգացման զարգացման զարգացման զարգացման             2012012012016666----11119999թթթթթթթթ....        քառամյաքառամյաքառամյաքառամյա                ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի                    հիմնական հիմնական հիմնական հիմնական         

                                            նպատակներնպատակներնպատակներնպատակներն ն ն ն     են՝են՝են՝են՝    

• տեղական տեղական տեղական տեղական                 ինքնակառավարմանը ինքնակառավարմանը ինքնակառավարմանը ինքնակառավարմանը                 բնակբնակբնակբնակիչների իչների իչների իչների                 մասնակցությանմասնակցությանմասնակցությանմասնակցության            ակտիվացում ակտիվացում ակտիվացում ակտիվացում         

ևևևև        բարելավում՝բարելավում՝բարելավում՝բարելավում՝            համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի            ենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքների            ընդլայնման ընդլայնման ընդլայնման ընդլայնման                 և և և և             զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման,,,,    

մասնակցության կարգի մշակման և ընդունմանմասնակցության կարգի մշակման և ընդունմանմասնակցության կարգի մշակման և ընդունմանմասնակցության կարգի մշակման և ընդունման, , , , մասնակցության մեթոդների և ձևերի մասնակցության մեթոդների և ձևերի մասնակցության մեթոդների և ձևերի մասնակցության մեթոդների և ձևերի 

աստիճանական զարգացման միջոցովաստիճանական զարգացման միջոցովաստիճանական զարգացման միջոցովաստիճանական զարգացման միջոցով,,,,    

• համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում        գյուղատնտեսության գյուղատնտեսության գյուղատնտեսության գյուղատնտեսության ((((հհհհողագործությանողագործությանողագործությանողագործության, , , , անասնապահությանանասնապահությանանասնապահությանանասնապահության, , , , այգեգորայգեգորայգեգորայգեգոր----

ծությծությծությծությաաաանննն, , , , թռչնապահությանթռչնապահությանթռչնապահությանթռչնապահության, , , , մեղվապահությանմեղվապահությանմեղվապահությանմեղվապահության) ) ) ) զարգացում ՝ զարգացում ՝ զարգացում ՝ զարգացում ՝ տնամերձերիտնամերձերիտնամերձերիտնամերձերի, , , , վարելավարելավարելավարելա----

հողերիհողերիհողերիհողերի, , , ,     խոտհարքների խոտհարքների խոտհարքների խոտհարքների         և և և և     արոտավայրերի արոտավայրերի արոտավայրերի արոտավայրերի     նպատակային նպատակային նպատակային նպատակային     և և և և     արդյունավետ արդյունավետ արդյունավետ արդյունավետ     օգտաօգտաօգտաօգտա----

գործման միջոցովգործման միջոցովգործման միջոցովգործման միջոցով,,,,    

• ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային                ճանապարհների ճանապարհների ճանապարհների ճանապարհների         և և և և     փողոցների փողոցների փողոցների փողոցների         ասֆալտասֆալտասֆալտասֆալտապատապատապատապատում ում ում ում             և և և և         լիովին լիովին լիովին լիովին 

լուսավորումլուսավորումլուսավորումլուսավորում,,,,    

•     համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի            նախադպրոցականնախադպրոցականնախադպրոցականնախադպրոցական        կրթության կրթության կրթության կրթության         պայմանների ընդլայնում պայմանների ընդլայնում պայմանների ընդլայնում պայմանների ընդլայնում և բարելավում և բարելավում և բարելավում և բարելավում 

((((շենքային և գույքայինշենքային և գույքայինշենքային և գույքայինշենքային և գույքային, , , , աշխատակարգիաշխատակարգիաշխատակարգիաշխատակարգի, , , , երեխաների թվի ու երեխաների թվի ու երեխաների թվի ու երեխաների թվի ու մանկապարտեզի  շենքի  մանկապարտեզի  շենքի  մանկապարտեզի  շենքի  մանկապարտեզի  շենքի  

բակումբակումբակումբակում    ավազայինավազայինավազայինավազային    ևևևև    տեղադրել համապատասխանտեղադրել համապատասխանտեղադրել համապատասխանտեղադրել համապատասխան    խաղամիջոցների խաղամիջոցների խաղամիջոցների խաղամիջոցների 

խաղահրապարակխաղահրապարակխաղահրապարակխաղահրապարակ        կառուկառուկառուկառուցելու  ցելու  ցելու  ցելու  առումառումառումառումներներներներովովովով)))),,,,    

• համայնքի համայնքի համայնքի համայնքի     բնակչության բնակչության բնակչության բնակչության     կենցաղային պայմանների կենցաղային պայմանների կենցաղային պայմանների կենցաղային պայմանների     բարելավում՝ բարելավում՝ բարելավում՝ բարելավում՝         տնամերձ  տնամերձ  տնամերձ  տնամերձ      հողահողահողահողա----

մասերի  մասերի  մասերի  մասերի              ոռոգման ոռոգման ոռոգման ոռոգման                 ջրի   ջրի   ջրի   ջրի       ջրամատակարարման ջրամատակարարման ջրամատակարարման ջրամատակարարման                 ներհամայնքային ներհամայնքային ներհամայնքային ներհամայնքային                     համակարհամակարհամակարհամակար----

գերի գերի գերի գերի     կառուցումկառուցումկառուցումկառուցում    

• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        դդդդպրոցպրոցպրոցպրոցական ական ական ական     հանրահանրահանրահանրակրթությանկրթությանկրթությանկրթության        պայմանների պայմանների պայմանների պայմանների     բարելավումբարելավումբարելավումբարելավում,,,,        միջնամիջնամիջնամիջնակարգ կարգ կարգ կարգ 

դպրոցիդպրոցիդպրոցիդպրոցի                    շենքի  շենքի  շենքի  շենքի          ջեռուցջեռուցջեռուցջեռուցուուուումմմմ::::    

    

3.3.3.3. ՀՀՀՀԱՄԱՅՆՔԻԱՄԱՅՆՔԻԱՄԱՅՆՔԻԱՄԱՅՆՔԻ    ՏԱՐԱԾՔՈՒՄՏԱՐԱԾՔՈՒՄՏԱՐԱԾՔՈՒՄՏԱՐԱԾՔՈՒՄ    ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ    ((((ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) ) ) ) 
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ                    ԵՎԵՎԵՎԵՎ                ՄԱՐԶԱՅԻՆՄԱՐԶԱՅԻՆՄԱՐԶԱՅԻՆՄԱՐԶԱՅԻՆ, , , ,             ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ    
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ                        ԵՎԵՎԵՎԵՎ                        ԱՅԼԱՅԼԱՅԼԱՅԼ                        ԾՐԱԳՐԵՐԻԾՐԱԳՐԵՐԻԾՐԱԳՐԵՐԻԾՐԱԳՐԵՐԻ                        ՈՒՈՒՈՒՈՒ    
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                                                                ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ            ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ    
    
ՀՀՀՀամայնքումամայնքումամայնքումամայնքում    պետությանպետությանպետությանպետության    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    ներդրումներներդրումներներդրումներներդրումներ    ապահովելուապահովելուապահովելուապահովելու    նպատակովնպատակովնպատակովնպատակով,,,,    

նախատեսվումնախատեսվումնախատեսվումնախատեսվում    էէէէ    սերտսերտսերտսերտ    համագործակցությունհամագործակցությունհամագործակցությունհամագործակցություն    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մարզպետարանիմարզպետարանիմարզպետարանիմարզպետարանի    կառուցվածքայինկառուցվածքայինկառուցվածքայինկառուցվածքային    

ևևևև    առանձնացվածառանձնացվածառանձնացվածառանձնացված    ստորաբաժանումներիստորաբաժանումներիստորաբաժանումներիստորաբաժանումների    հետհետհետհետ: : : : ՈրպեսՈրպեսՈրպեսՈրպես    պպպպետականետականետականետական    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    

մարմիններիմարմիններիմարմիններիմարմինների    հետհետհետհետ    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    համագործակցությանհամագործակցությանհամագործակցությանհամագործակցության    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    ուղղություններուղղություններուղղություններուղղություններ, , , , 2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . 

ննննախատեսվումախատեսվումախատեսվումախատեսվում    ենենենեն    հետևյալհետևյալհետևյալհետևյալ    հանրապետականհանրապետականհանրապետականհանրապետական    ևևևև    մարզայինմարզայինմարզայինմարզային    ծրագրերծրագրերծրագրերծրագրերնննն    ուուուու    միջոցառումներըմիջոցառումներըմիջոցառումներըմիջոցառումները՝՝՝՝    

•••• համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում                գյուղատնտեսությանգյուղատնտեսությանգյուղատնտեսությանգյուղատնտեսության        զարգացում՝զարգացում՝զարգացում՝զարգացում՝            պարարտանյութերիպարարտանյութերիպարարտանյութերիպարարտանյութերի, , , ,             թունաքիմիթունաքիմիթունաքիմիթունաքիմի----

կատիկատիկատիկատի, , , , սերմացուիսերմացուիսերմացուիսերմացուի, , , , գյուղտեխնիկայիգյուղտեխնիկայիգյուղտեխնիկայիգյուղտեխնիկայի    ձեռքբերմանձեռքբերմանձեռքբերմանձեռքբերման, , , , գյուղացունգյուղացունգյուղացունգյուղացուն    ձեռնտուձեռնտուձեռնտուձեռնտու    պայմաններովպայմաններովպայմաններովպայմաններով    

((((երկարաժամկետերկարաժամկետերկարաժամկետերկարաժամկետ, , , ,         շուկայականիցշուկայականիցշուկայականիցշուկայականից        ցածրցածրցածրցածր            տոկոսադրույքովտոկոսադրույքովտոկոսադրույքովտոկոսադրույքով, , , ,         առանցառանցառանցառանց    գրավիգրավիգրավիգրավի))))        գյուղագյուղագյուղագյուղա----

տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական    վարկերիվարկերիվարկերիվարկերի    տրամադրմանտրամադրմանտրամադրմանտրամադրման, , , , գյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսական    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    կազմակազմակազմակազմա----

կերպմանկերպմանկերպմանկերպման,,,,    խորհրդատվությանխորհրդատվությանխորհրդատվությանխորհրդատվության    ուուուու    աջակցությանաջակցությանաջակցությանաջակցության    ևևևև    այլայլայլայլ    ուղղություններովուղղություններովուղղություններովուղղություններով,,,,    

•••• համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային        կենտրոնիկենտրոնիկենտրոնիկենտրոնի    կառուցումկառուցումկառուցումկառուցում, , , , որիորիորիորի    շահագործմամբշահագործմամբշահագործմամբշահագործմամբ    հնարավորությունհնարավորությունհնարավորությունհնարավորություն    կստեղծկստեղծկստեղծկստեղծ----

վիվիվիվի            նորնորնորնոր    տարածքտարածքտարածքտարածք    տեղափոխելտեղափոխելտեղափոխելտեղափոխել    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    գյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանը    ևևևև    գրադարանը՝գրադարանը՝գրադարանը՝գրադարանը՝    նորնորնորնոր            մամամամա----

կարդակիկարդակիկարդակիկարդակի    բարձրացնելովբարձրացնելովբարձրացնելովբարձրացնելով    այդայդայդայդ    հիմնարկներիհիմնարկներիհիմնարկներիհիմնարկների    գործունեությունըգործունեությունըգործունեությունըգործունեությունը, , , , համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        նակիչներինակիչներինակիչներինակիչների    

մասնակցությունըմասնակցությունըմասնակցությունըմասնակցությունը    տեղականտեղականտեղականտեղական    ինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանը,,,,    

•••• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    միջնակարգմիջնակարգմիջնակարգմիջնակարգ    դպրոցիդպրոցիդպրոցիդպրոցի            շենքիշենքիշենքիշենքի                    ջեռուցում՝ջեռուցում՝ջեռուցում՝ջեռուցում՝                        բարելավելովբարելավելովբարելավելովբարելավելով                        դպրոդպրոդպրոդպրոցականցականցականցական                        

հանրակրթությանհանրակրթությանհանրակրթությանհանրակրթության                    որակըորակըորակըորակը                ևևևև            ավելացնելովավելացնելովավելացնելովավելացնելով            դպրոցումդպրոցումդպրոցումդպրոցում        սովորողներիսովորողներիսովորողներիսովորողների            թիվըթիվըթիվըթիվը,,,,    

•••• ՎանաձորՎանաձորՎանաձորՎանաձոր----ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս        ճանապարհիճանապարհիճանապարհիճանապարհի        կապիտալկապիտալկապիտալկապիտալ        նորոգումնորոգումնորոգումնորոգում, , , , բարեկարգումբարեկարգումբարեկարգումբարեկարգում        ևևևև    ասֆալտաասֆալտաասֆալտաասֆալտա----

պատումպատումպատումպատում՝՝՝՝        նպաստելովնպաստելովնպաստելովնպաստելով            համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում            արտադրվածարտադրվածարտադրվածարտադրված            գյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսական            մթերքներըմթերքներըմթերքներըմթերքները    

մինչևմինչևմինչևմինչև    շուկաշուկաշուկաշուկա    հասցնելունհասցնելունհասցնելունհասցնելուն    ևևևև    իիիիրացնելունրացնելունրացնելունրացնելուն, , , , մշտականմշտականմշտականմշտական    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական        տրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտային    

հաղորդակցությանհաղորդակցությանհաղորդակցությանհաղորդակցության    կազմակերպումկազմակերպումկազմակերպումկազմակերպում    ևևևև    ապահովումապահովումապահովումապահովում,,,,    

•••• առողջապահառողջապահառողջապահառողջապահությությությությանանանան        ևևևև    սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական        պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության        ոլորտներումոլորտներումոլորտներումոլորտներում        բնակչությանըբնակչությանըբնակչությանըբնակչությանը    

հանրայինհանրայինհանրայինհանրային        ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների            մատուցմատուցմատուցմատուցմանմանմանման            մակարդակիմակարդակիմակարդակիմակարդակի                բարելավբարելավբարելավբարելավում՝ում՝ում՝ում՝            պետականպետականպետականպետական    

պատվերիպատվերիպատվերիպատվերի    շրջանակներուշրջանակներուշրջանակներուշրջանակներումմմմ,,,,    

•••• աղետներիաղետներիաղետներիաղետների    ռիսկիռիսկիռիսկիռիսկի    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության        լայնլայնլայնլայն        իրազեկումիրազեկումիրազեկումիրազեկում, , , , 

համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի                գործողություններիգործողություններիգործողություններիգործողությունների            պլանիպլանիպլանիպլանի            կազմումկազմումկազմումկազմում            ևևևև            իրականացումիրականացումիրականացումիրականացում, , , ,         կանխարգելիչկանխարգելիչկանխարգելիչկանխարգելիչ    

միջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումների    կազմակերպումկազմակերպումկազմակերպումկազմակերպում    ևևևև    իրականացումիրականացումիրականացումիրականացում::::    
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4.4.4.4. ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻ    ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԻՐԱՎԻՃԱԿԻՐԱՎԻՃԱԿԻՐԱՎԻՃԱԿԻՐԱՎԻՃԱԿԸԸԸԸ    

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ        2. 2. 2. 2. ՀամայնքՀամայնքՀամայնքՀամայնքիիիի    2012012012014444----2012012012015555թթթթթթթթ. . . . բյուջեներիբյուջեներիբյուջեներիբյուջեների    մուտքերիմուտքերիմուտքերիմուտքերի    ցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշները    ևևևև    2012012012016666----2012012012019999թթթթթթթթ. . . . 
բյուջեներիբյուջեներիբյուջեներիբյուջեների    մուտքերիմուտքերիմուտքերիմուտքերի    կանխատեսումըկանխատեսումըկանխատեսումըկանխատեսումը            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            հազարհազարհազարհազար    դրամդրամդրամդրամ    

ՀՀՀՀ////հհհհ    ՄուտքերիՄուտքերիՄուտքերիՄուտքերի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    2012012012014444թթթթ....    
փաստփաստփաստփաստ....    

2012012012015555թթթթ....    
նախատնախատնախատնախատ....    

2012012012015555թթթթ....    
փաստփաստփաստփաստ....    

2012012012016666թթթթ....    
նախատնախատնախատնախատ....    

2012012012017777թթթթ....    
կանխկանխկանխկանխ....    

2012012012018888թթթթ....    
կանխկանխկանխկանխ....    

2012012012019999թթթթ....    
կանխկանխկանխկանխ....    

    1111    2222                        3333                                4444                            5555                        6666                        7777                    8888                        9999    

    ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԲՅՈՒՋԵՏԱՅԲՅՈՒՋԵՏԱՅԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆԻՆԻՆԻՆ    ՄՈՒՏՔԵՐՄՈՒՏՔԵՐՄՈՒՏՔԵՐՄՈՒՏՔԵՐ` ` ` ` ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ    (I+II+III)*(I+II+III)*(I+II+III)*(I+II+III)*    38128.638128.638128.638128.6    43704.843704.843704.843704.8    43789.243789.243789.243789.2    44375.044375.044375.044375.0    45375.045375.045375.045375.0    46400.046400.046400.046400.0    48484848936.6936.6936.6936.6    

    I.I.I.I.    ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ    ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    (1+2+3)*(1+2+3)*(1+2+3)*(1+2+3)*    38128.638128.638128.638128.6    43704.843704.843704.843704.8    43789.243789.243789.243789.2    44375.044375.044375.044375.0    45375.045375.045375.045375.0    46400.046400.046400.046400.0    48484848936.6936.6936.6936.6    

1.1.1.1.    ՀԱՐԿԵՐՀԱՐԿԵՐՀԱՐԿԵՐՀԱՐԿԵՐ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՏՈՒՐՔԵՐՏՈՒՐՔԵՐՏՈՒՐՔԵՐՏՈՒՐՔԵՐ    3863.73863.73863.73863.7    4332.64332.64332.64332.6    4407.04407.04407.04407.0    4199.94199.94199.94199.9    
4500.0 4610.0 4700.0 

1.11.11.11.1    ԳԳԳԳույքայինույքայինույքայինույքային    հարկերհարկերհարկերհարկեր    անշարժանշարժանշարժանշարժ    գույքիցգույքիցգույքիցգույքից    1700.31700.31700.31700.3    1608.71608.71608.71608.7    1612.21612.21612.21612.2    1554.11554.11554.11554.1    
1861.51861.51861.51861.5 1861.51861.51861.51861.5 1861.51861.51861.51861.5 

    ԳույքահարկԳույքահարկԳույքահարկԳույքահարկ    շենքերիշենքերիշենքերիշենքերի    ևևևև    շինություններիշինություններիշինություններիշինությունների    համարհամարհամարհամար    330.3330.3330.3330.3    149.9149.9149.9149.9    424.5424.5424.5424.5    149.9149.9149.9149.9    
444475.875.875.875.8 555575.875.875.875.8 666675.875.875.875.8 

    ՀողիՀողիՀողիՀողի    հարկհարկհարկհարկ    1370.01370.01370.01370.0    1458.81458.81458.81458.8    1188.31188.31188.31188.3    1404.21404.21404.21404.2    
1585.71585.71585.71585.7 1616161685.785.785.785.7 1717171785.785.785.785.7 

1.21.21.21.2    ԳույքայինԳույքայինԳույքայինԳույքային    հարկերհարկերհարկերհարկեր    այլայլայլայլ    գուգուգուգույքիցյքիցյքիցյքից    1956.41956.41956.41956.4    2607.92607.92607.92607.9    2611.12611.12611.12611.1    2529.82529.82529.82529.8    
2727272709.109.109.109.1 2828282809.109.109.109.1 2929292909.109.109.109.1 

    ԳույքահարկԳույքահարկԳույքահարկԳույքահարկ    փոխադրամիջոցներիփոխադրամիջոցներիփոխադրամիջոցներիփոխադրամիջոցների    համարհամարհամարհամար    1956.41956.41956.41956.4    2607.92607.92607.92607.9    2611.12611.12611.12611.1    2529.82529.82529.82529.8    
2727272709.109.109.109.1 2828282809.109.109.109.1 2929292909.109.109.109.1 

1.31.31.31.3    ԱպրանքներիԱպրանքներիԱպրանքներիԱպրանքների    օգտագործմանօգտագործմանօգտագործմանօգտագործման    կամկամկամկամ    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    
իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    թույլտվությանթույլտվությանթույլտվությանթույլտվության    վճարներվճարներվճարներվճարներ    

207.0207.0207.0207.0    116.0116.0116.0116.0    183.0183.0183.0183.0    
116.0 191919196.06.06.06.0 202020206.06.06.06.0 222266.066.066.066.0 

    ՏեղականՏեղականՏեղականՏեղական    տուրքերտուրքերտուրքերտուրքեր    
207.0207.0207.0207.0    116.0116.0116.0116.0    183.0183.0183.0183.0    

116.0 111199996.06.06.06.0 202020206.06.06.06.0 222266.066.066.066.0 

1.41.41.41.4    ԱպրանքներիԱպրանքներիԱպրանքներիԱպրանքների    մատակարարումիցմատակարարումիցմատակարարումիցմատակարարումից    ևևևև    
ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների    մատուցումիցմատուցումիցմատուցումիցմատուցումից    այլայլայլայլ    պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր    
վճարներվճարներվճարներվճարներ    

                            

    ՊետականՊետականՊետականՊետական    տուրքերտուրքերտուրքերտուրքեր                                
1.51.51.51.5    ԱյլԱյլԱյլԱյլ    հարկայինհարկայինհարկայինհարկային    եկամուտներեկամուտներեկամուտներեկամուտներ                                
    ԱյլԱյլԱյլԱյլ    հարկերիցհարկերիցհարկերիցհարկերից    ևևևև    պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր    վճարներիցվճարներիցվճարներիցվճարներից    

կատկատկատկատարվողարվողարվողարվող    մասհանումներմասհանումներմասհանումներմասհանումներ    
                            

    ՀողիՀողիՀողիՀողի    հարկիհարկիհարկիհարկի    ևևևև    գույքահարկիգույքահարկիգույքահարկիգույքահարկի    գծովգծովգծովգծով    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բյուջեբյուջեբյուջեբյուջե    
վճարումներիվճարումներիվճարումներիվճարումների    բնագավառումբնագավառումբնագավառումբնագավառում    բացահայտվածբացահայտվածբացահայտվածբացահայտված    
հարկայինհարկայինհարկայինհարկային    օրենսդրությանօրենսդրությանօրենսդրությանօրենսդրության    խախտումներիխախտումներիխախտումներիխախտումների    համարհամարհամարհամար    
հարկատուներիցհարկատուներիցհարկատուներիցհարկատուներից    գանձվողգանձվողգանձվողգանձվող    տույժերտույժերտույժերտույժեր    ևևևև    տուգանքներտուգանքներտուգանքներտուգանքներ, , , , 
որոնքորոնքորոնքորոնք    չենչենչենչեն    հաշվարկվումհաշվարկվումհաշվարկվումհաշվարկվում    այդայդայդայդ    հարկերիհարկերիհարկերիհարկերի    գումարներիգումարներիգումարներիգումարների    
նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ    

                            

2.2.2.2.    ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ    ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ    31607.931607.931607.931607.9    37049.337049.337049.337049.3    37049.337049.337049.337049.3    37827.137827.137827.137827.1    38383838500.0500.0500.0500.0    38383838500.0500.0500.0500.0    39393939000.0000.0000.0000.0    

2.12.12.12.1    ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին    պաշտոնականպաշտոնականպաշտոնականպաշտոնական    
դրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներ    

                            

2.22.22.22.2    ԿապիտալԿապիտալԿապիտալԿապիտալ    արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին    պաշտոնականպաշտոնականպաշտոնականպաշտոնական    
դրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներ    

                            

2.32.32.32.3    ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    ներքիններքիններքիններքին    պաշտոնականպաշտոնականպաշտոնականպաշտոնական    դրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներ    31607.931607.931607.931607.9    37049.337049.337049.337049.3    37043704370437049.39.39.39.3    37827.137827.137827.137827.1    38383838500.0500.0500.0500.0    39393939500.0500.0500.0500.0    40404040000.0000.0000.0000.0    

    աաաա))))    ՊետականՊետականՊետականՊետական    բյուջեիցբյուջեիցբյուջեիցբյուջեից    ֆինանսականֆինանսականֆինանսականֆինանսական    
համահարթեցմանհամահարթեցմանհամահարթեցմանհամահարթեցման    սկզբունքովսկզբունքովսկզբունքովսկզբունքով    տրամադրվողտրամադրվողտրամադրվողտրամադրվող    

31607.931607.931607.931607.9    35545.935545.935545.935545.9    35545.935545.935545.935545.9    37827.137827.137827.137827.1    38383838500.0500.0500.0500.0    39393939500.0500.0500.0500.0    40404040000.0000.0000.0000.0    



    

22 

 

դոտացիաներդոտացիաներդոտացիաներդոտացիաներ    
    բբբբ))))    ՊետականՊետականՊետականՊետական    բյուջեիցբյուջեիցբյուջեիցբյուջեից    տրամադրվողտրամադրվողտրամադրվողտրամադրվող    այլայլայլայլ    դոտացիաներդոտացիաներդոտացիաներդոտացիաներ                                
    գգգգ))))    ՊետականՊետականՊետականՊետական    բյուջեիցբյուջեիցբյուջեիցբյուջեից    տրամադրտրամադրտրամադրտրամադրվողվողվողվող    նպատակայիննպատակայիննպատակայիննպատակային    

հատկացումներհատկացումներհատկացումներհատկացումներ    ((((սուբվենցիաներսուբվենցիաներսուբվենցիաներսուբվենցիաներ))))    
    1503.41503.41503.41503.4    1503.41503.41503.41503.4    ----                

    դդդդ))))    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    այլայլայլայլ    համայնքներիհամայնքներիհամայնքներիհամայնքների    բյուջեներիցբյուջեներիցբյուջեներիցբյուջեներից    ընթացիկընթացիկընթացիկընթացիկ    
ծախսերիծախսերիծախսերիծախսերի    ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման    նպատակովնպատակովնպատակովնպատակով    ստացվողստացվողստացվողստացվող    
պաշտոնականպաշտոնականպաշտոնականպաշտոնական    դրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներ    

                            

2.42.42.42.4    ԿապիտալԿապիտալԿապիտալԿապիտալ    ներքիններքիններքիններքին    պաշտոնականպաշտոնականպաշտոնականպաշտոնական    դրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներ                                
    աաաա))))    ՊետականՊետականՊետականՊետական    բյուջեիցբյուջեիցբյուջեիցբյուջեից    կապկապկապկապիտալիտալիտալիտալ    ծախսերիծախսերիծախսերիծախսերի    

ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման    նպատակայիննպատակայիննպատակայիննպատակային    հատկացումներհատկացումներհատկացումներհատկացումներ    
((((սուբվենցիաներսուբվենցիաներսուբվենցիաներսուբվենցիաներ))))    

                            

    բբբբ))))    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    այլայլայլայլ    համայնքներիցհամայնքներիցհամայնքներիցհամայնքներից    կապիտալկապիտալկապիտալկապիտալ    ծախսերիծախսերիծախսերիծախսերի    
ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման    նպատակովնպատակովնպատակովնպատակով    ստացվողստացվողստացվողստացվող    
պաշտոնականպաշտոնականպաշտոնականպաշտոնական    դրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներ    

                            

3.3.3.3.    ԱՅԼԱՅԼԱՅԼԱՅԼ    ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ****    2657.02657.02657.02657.0    2322.92322.92322.92322.9    2322.92322.92322.92322.9    2348.02348.02348.02348.0    2323232300.000.000.000.0    2500.02500.02500.02500.0    2800.02800.02800.02800.0    

3.13.13.13.1    ՏոկոՏոկոՏոկոՏոկոսներսներսներսներ                                
3.23.23.23.2    ՇահաբաժիններՇահաբաժիններՇահաբաժիններՇահաբաժիններ                                
3.33.33.33.3    ԳույքիԳույքիԳույքիԳույքի    վարձակալությունիցվարձակալությունիցվարձակալությունիցվարձակալությունից    եկամուտներեկամուտներեկամուտներեկամուտներ    1251.71251.71251.71251.7    722.9722.9722.9722.9    943.8943.8943.8943.8    748.0748.0748.0748.0    800800800800.0.0.0.0    999900.000.000.000.0    1111200.0200.0200.0200.0    

    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    սեփականությունսեփականությունսեփականությունսեփականություն    համարվողհամարվողհամարվողհամարվող    հողերիհողերիհողերիհողերի    
վարձակալությանվարձակալությանվարձակալությանվարձակալության    վարձավճարներվարձավճարներվարձավճարներվարձավճարներ    

1251.71251.71251.71251.7    722.9722.9722.9722.9    943.8943.8943.8943.8    748.0748.0748.0748.0    888800.000.000.000.0    999900.000.000.000.0    1111200.0200.0200.0200.0    

    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    վարչականվարչականվարչականվարչական    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում    գտնվողգտնվողգտնվողգտնվող    
պետականպետականպետականպետական    սեփականությունսեփականությունսեփականությունսեփականություն    համարվողհամարվողհամարվողհամարվող    հողերիհողերիհողերիհողերի    
վարձակալությանվարձակալությանվարձակալությանվարձակալության    վարձավճարներվարձավճարներվարձավճարներվարձավճարներ    

                            

    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    վարչականվարչականվարչականվարչական    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում    գտնվողգտնվողգտնվողգտնվող    
պետությանպետությանպետությանպետության    ևևևև    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    սեփականությանըսեփականությանըսեփականությանըսեփականությանը    
պատկանողպատկանողպատկանողպատկանող    հողամասերիհողամասերիհողամասերիհողամասերի    կառուցապատմանկառուցապատմանկառուցապատմանկառուցապատման    
իրավունքիիրավունքիիրավունքիիրավունքի    դիմացդիմացդիմացդիմաց    գանձվողգանձվողգանձվողգանձվող    վարձավճարներվարձավճարներվարձավճարներվարձավճարներ    

                            

    ԱյլԱյլԱյլԱյլ    գույքիգույքիգույքիգույքի    վվվվարձակալությունիցարձակալությունիցարձակալությունիցարձակալությունից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր                                
3.43.43.43.4    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի    եկամուտներեկամուտներեկամուտներեկամուտներ    ապրանքներիապրանքներիապրանքներիապրանքների    

մատակարարումիցմատակարարումիցմատակարարումիցմատակարարումից    ևևևև    ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների    
մատուցումիցմատուցումիցմատուցումիցմատուցումից, , , , այդայդայդայդ    թվումթվումթվումթվում    

                            

    ՊետությանՊետությանՊետությանՊետության    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----երիներիներիներին    պատվիրակվածպատվիրակվածպատվիրակվածպատվիրակված    
լիազորություններիլիազորություններիլիազորություններիլիազորությունների    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    ծախսերիծախսերիծախսերիծախսերի    
ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման    համարհամարհամարհամար    պետականպետականպետականպետական    բյուջեիցբյուջեիցբյուջեիցբյուջեից    
սսսստացվողտացվողտացվողտացվող    միջոցներմիջոցներմիջոցներմիջոցներ    

                            

3.53.53.53.5    ՎարչականՎարչականՎարչականՎարչական    գանձումներգանձումներգանձումներգանձումներ        1600.01600.01600.01600.0    930.2930.2930.2930.2    1600.01600.01600.01600.0                
    ՏեղականՏեղականՏեղականՏեղական    վճարներվճարներվճարներվճարներ    1242.11242.11242.11242.1    1600.01600.01600.01600.0    930.2930.2930.2930.2    1600.01600.01600.01600.0                
    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    վարչականվարչականվարչականվարչական    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում    ինքնակամինքնակամինքնակամինքնակամ    

կառուցվածկառուցվածկառուցվածկառուցված    շենքերիշենքերիշենքերիշենքերի, , , , շինություններիշինություններիշինություններիշինությունների    
օրինականացմանօրինականացմանօրինականացմանօրինականացման    համարհամարհամարհամար    վճարներվճարներվճարներվճարներ    

    20.020.020.020.0    25.025.025.025.0    20.020.020.020.0                

    ՕրենքովՕրենքովՕրենքովՕրենքով    սահմանսահմանսահմանսահմանվածվածվածված    դեպքերումդեպքերումդեպքերումդեպքերում    համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային    
հիմնարկներիհիմնարկներիհիմնարկներիհիմնարկների    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    առանցառանցառանցառանց    տեղականտեղականտեղականտեղական    տուրքիտուրքիտուրքիտուրքի    
գանձմանգանձմանգանձմանգանձման    մատուցվողմատուցվողմատուցվողմատուցվող    ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների    կամկամկամկամ    
կատարվողկատարվողկատարվողկատարվող    գործողություններիգործողություններիգործողություններիգործողությունների    դիմացդիմացդիմացդիմաց    ստացվողստացվողստացվողստացվող    
((((գանձվողգանձվողգանձվողգանձվող) ) ) ) վճարներվճարներվճարներվճարներ    

                            

3.63.63.63.6    ՄուտքերՄուտքերՄուտքերՄուտքեր    տույժերիցտույժերիցտույժերիցտույժերից, , , , տուգանքներիցտուգանքներիցտուգանքներիցտուգանքներից                                
    ՎարչականՎարչականՎարչականՎարչական    իրավախախտումներիիրավախախտումներիիրավախախտումներիիրավախախտումների    համարհամարհամարհամար    ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----երիերիերիերի    

կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    պատասխանատվությանպատասխանատվությանպատասխանատվությանպատասխանատվության    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    
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կիրառումիցկիրառումիցկիրառումիցկիրառումից    եկամուտներեկամուտներեկամուտներեկամուտներ    
    ՄուտքերՄուտքերՄուտքերՄուտքեր    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի    նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ    ստանձնածստանձնածստանձնածստանձնած    

պայմանագրայինպայմանագրայինպայմանագրայինպայմանագրային    պարտավորություններիպարտավորություններիպարտավորություններիպարտավորությունների    
չկատարմանչկատարմանչկատարմանչկատարման    դիմացդիմացդիմացդիմաց    գանձվողգանձվողգանձվողգանձվող    տույժերիցտույժերիցտույժերիցտույժերից    

                            

3.73.73.73.7    ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    ոչոչոչոչ    պաշտոնականպաշտոնականպաշտոնականպաշտոնական    դրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներ                                
3.83.83.83.8    ԿապիտալԿապիտալԿապիտալԿապիտալ    ոչոչոչոչ    պաշտոնապաշտոնապաշտոնապաշտոնականկանկանկան    դրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներդրամաշնորհներ                                
3.93.93.93.9    ԱյլԱյլԱյլԱյլ    եկամուտներեկամուտներեկամուտներեկամուտներ****    0.00.00.00.0    0.00.00.00.0    115.5115.5115.5115.5    157.2157.2157.2157.2    158158158158.0.0.0.0    159159159159.0.0.0.0    161616160.00.00.00.0    

    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    գույքինգույքինգույքինգույքին    պատճառածպատճառածպատճառածպատճառած    վնասներիվնասներիվնասներիվնասների    
փոխհատուցումիցփոխհատուցումիցփոխհատուցումիցփոխհատուցումից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր    

                            

    ՎարչականՎարչականՎարչականՎարչական    բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի    պահուստայինպահուստայինպահուստայինպահուստային    ֆոնդիցֆոնդիցֆոնդիցֆոնդից    
ֆոնդայինֆոնդայինֆոնդայինֆոնդային    բյուջեբյուջեբյուջեբյուջե    կատարվողկատարվողկատարվողկատարվող    հատկացումներիցհատկացումներիցհատկացումներիցհատկացումներից    
մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր    

    418.0418.0418.0418.0    418.0418.0418.0418.0    355.4355.4355.4355.4    158158158158.0.0.0.0    159159159159.0.0.0.0    161616160.00.00.00.0    

    ՕրենքովՕրենքովՕրենքովՕրենքով    ևևևև    իրավականիրավականիրավականիրավական    այլայլայլայլ    ակտերովակտերովակտերովակտերով    սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված` ` ` ` 
համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի    մուտքագրմանմուտքագրմանմուտքագրմանմուտքագրման    ենթակաենթակաենթակաենթակա    այլայլայլայլ    
եկամուտներեկամուտներեկամուտներեկամուտներ    

        115.5115.5115.5115.5    157.2157.2157.2157.2    158158158158.0.0.0.0    159159159159.0.0.0.0    161616160.00.00.00.0    

II.II.II.II.    ՈՉՈՉՈՉՈՉ    ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԱԿՏԻՎՆԵՐԻԱԿՏԻՎՆԵՐԻԱԿՏԻՎՆԵՐԻԱԿՏԻՎՆԵՐԻ    ԻՐԱՑՈՒՄԻՑԻՐԱՑՈՒՄԻՑԻՐԱՑՈՒՄԻՑԻՐԱՑՈՒՄԻՑ    
ՄՈՒՏՔԵՐՄՈՒՏՔԵՐՄՈՒՏՔԵՐՄՈՒՏՔԵՐ    (1+2+3+4)(1+2+3+4)(1+2+3+4)(1+2+3+4)    

112.3112.3112.3112.3            20517.520517.520517.520517.5                

1.1.1.1.    ՀիմնականՀիմնականՀիմնականՀիմնական    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    իրացումիցիրացումիցիրացումիցիրացումից    մոմոմոմուտքերւտքերւտքերւտքեր    112.3112.3112.3112.3            20517.520517.520517.520517.5                
    ԱնշարժԱնշարժԱնշարժԱնշարժ    գույքիգույքիգույքիգույքի    իրացումիցիրացումիցիրացումիցիրացումից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր                1000.01000.01000.01000.0                
    ՇարժականՇարժականՇարժականՇարժական    գույքիգույքիգույքիգույքի    իրացումիցիրացումիցիրացումիցիրացումից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր                250.0250.0250.0250.0                
    ԱյլԱյլԱյլԱյլ    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    իրացումիցիրացումիցիրացումիցիրացումից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր                                
2.2.2.2.    ՊաշարներիՊաշարներիՊաշարներիՊաշարների    իրացումիցիրացումիցիրացումիցիրացումից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր                                
3.3.3.3.    ԲարձրարժեքԲարձրարժեքԲարձրարժեքԲարձրարժեք    ակտիվներիակտիվներիակտիվներիակտիվների    իրացումիցիրացումիցիրացումիցիրացումից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր                                
4.4.4.4.    ՉարտադրվածՉարտադրվածՉարտադրվածՉարտադրված    ակտիվներիակտիվներիակտիվներիակտիվների    իրացումիցիրացումիցիրացումիցիրացումից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր                                
    ՀողիՀողիՀողիՀողի    իրացումիցիրացումիցիրացումիցիրացումից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր                                
    ՈչՈչՈչՈչ    նյութականնյութականնյութականնյութական    չարտադրվածչարտադրվածչարտադրվածչարտադրված    ակտիվներիակտիվներիակտիվներիակտիվների    

իրացումիցիրացումիցիրացումիցիրացումից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր    
                            

III.III.III.III.    ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻ    ԲՅՈՒՋԵԻԲՅՈՒՋԵԻԲՅՈՒՋԵԻԲՅՈՒՋԵԻ    ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ        
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ    ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    ԿԱՄԿԱՄԿԱՄԿԱՄ    
ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ    ((((ԴԵՖԻՑԻՏԻԴԵՖԻՑԻՏԻԴԵՖԻՑԻՏԻԴԵՖԻՑԻՏԻ) ) ) ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ    
ԱՂԲՅՈՒՐԱՂԲՅՈՒՐԱՂԲՅՈՒՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸՆԵՐԸՆԵՐԸՆԵՐԸ    ((((ԱԱԱԱ++++ԲԲԲԲ))))    

0.00.00.00.0    148.0148.0148.0148.0    148.0148.0148.0148.0    9410.29410.29410.29410.2                

ԱԱԱԱ....    ՆԵՐՔԻՆՆԵՐՔԻՆՆԵՐՔԻՆՆԵՐՔԻՆ    ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ    (1+2)(1+2)(1+2)(1+2)    0.00.00.00.0    148.0148.0148.0148.0    148.0148.0148.0148.0    9410.29410.29410.29410.2                
1.1.1.1.    ՓՈԽԱՌՈՒՓՈԽԱՌՈՒՓՈԽԱՌՈՒՓՈԽԱՌՈՒ    ՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐ                                
1.11.11.11.1    ԱրժեթղթերԱրժեթղթերԱրժեթղթերԱրժեթղթեր                                
    ----թողարկումիցթողարկումիցթողարկումիցթողարկումից    ևևևև    տեղաբաշխումիցտեղաբաշխումիցտեղաբաշխումիցտեղաբաշխումից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր                                
    ----հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    գումարիգումարիգումարիգումարի    մարումմարումմարումմարում                                
1.21.21.21.2    ՎարկերՎարկերՎարկերՎարկեր                                
    ----վարկերիվարկերիվարկերիվարկերի    ստացոստացոստացոստացումւմւմւմ                                
    ----ստացվածստացվածստացվածստացված    վարկերիվարկերիվարկերիվարկերի    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    գումարիգումարիգումարիգումարի    մարումմարումմարումմարում                                
1.31.31.31.3    ՓոխատվություններՓոխատվություններՓոխատվություններՓոխատվություններ                                
    ----բյուջետայինբյուջետայինբյուջետայինբյուջետային    փոխատվություններիփոխատվություններիփոխատվություններիփոխատվությունների    ստացումստացումստացումստացում                                
    ----ստացվածստացվածստացվածստացված    փոխատվություններիփոխատվություններիփոխատվություններիփոխատվությունների    գումարիգումարիգումարիգումարի    մարումմարումմարումմարում                                
2.2.2.2.    ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԱԿՏԻՎՆԵՐԱԿՏԻՎՆԵՐԱԿՏԻՎՆԵՐԱԿՏԻՎՆԵՐ    0.00.00.00.0    18833.318833.318833.318833.3    3521.53521.53521.53521.5    9410.29410.29410.29410.2                
2.12.12.12.1    ԲաժնետոմսեԲաժնետոմսեԲաժնետոմսեԲաժնետոմսերրրր    ևևևև    կապիտալումկապիտալումկապիտալումկապիտալում    այլայլայլայլ    

մասնակցությունմասնակցությունմասնակցությունմասնակցություն    
                

    ----համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային    սեփականությանսեփականությանսեփականությանսեփականության    բաժնետոմսերիբաժնետոմսերիբաժնետոմսերիբաժնետոմսերի    ևևևև    
կապիտալումկապիտալումկապիտալումկապիտալում    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    մասնակցությանմասնակցությանմասնակցությանմասնակցության    
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իրացումիցիրացումիցիրացումիցիրացումից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր    
    ----իրավաբանականիրավաբանականիրավաբանականիրավաբանական    անձանցանձանցանձանցանձանց    կանոնադրականկանոնադրականկանոնադրականկանոնադրական    

կապիտալումկապիտալումկապիտալումկապիտալում    պետականպետականպետականպետական    մասնակցությանմասնակցությանմասնակցությանմասնակցության, , , , 
պետականպետականպետականպետական    սեփականությունսեփականությունսեփականությունսեփականություն    հանդիսացողհանդիսացողհանդիսացողհանդիսացող    անշարժանշարժանշարժանշարժ    
գգգգույքիույքիույքիույքի    ((((բացառությամբբացառությամբբացառությամբբացառությամբ    հողերիհողերիհողերիհողերի), ), ), ), այդայդայդայդ    թվումթվումթվումթվում` ` ` ` 
անավարտանավարտանավարտանավարտ    շինարարությանշինարարությանշինարարությանշինարարության    օբյեկտներիօբյեկտներիօբյեկտներիօբյեկտների    
մասնավորեցումիցմասնավորեցումիցմասնավորեցումիցմասնավորեցումից    առաջացածառաջացածառաջացածառաջացած    միջոցներիցմիջոցներիցմիջոցներիցմիջոցներից    
համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բյուջեբյուջեբյուջեբյուջե    մասհանումիցմասհանումիցմասհանումիցմասհանումից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր                        

    

    
    ----բաժնետոմսերբաժնետոմսերբաժնետոմսերբաժնետոմսեր    ևևևև    կապիտալումկապիտալումկապիտալումկապիտալում    այլայլայլայլ    

մասնակցությունմասնակցությունմասնակցությունմասնակցություն    ձեռքբերումձեռքբերումձեռքբերումձեռքբերում    
            

2.22.22.22.2    ՓոխատվություններՓոխատվություններՓոխատվություններՓոխատվություններ            
    ----նախկինոնախկինոնախկինոնախկինումւմւմւմ    տրամադրվածտրամադրվածտրամադրվածտրամադրված    փոխատվություններիփոխատվություններիփոխատվություններիփոխատվությունների    

դիմացդիմացդիմացդիմաց    ստացվողստացվողստացվողստացվող    մարումներիցմարումներիցմարումներիցմարումներից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր    
    ----փոխատվություններիփոխատվություններիփոխատվություններիփոխատվությունների    տրամադրումտրամադրումտրամադրումտրամադրում    
2.32.32.32.3    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    տարեսկզբիտարեսկզբիտարեսկզբիտարեսկզբի    ազատազատազատազատ    

մնացորդըմնացորդըմնացորդըմնացորդը    
7126.67126.67126.67126.6    18833.318833.318833.318833.3    3512.53512.53512.53512.5    5117.85117.85117.85117.8    

2.42.42.42.4    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի    ֆոնդայինֆոնդայինֆոնդայինֆոնդային    մասիմասիմասիմասի    ժամանակավորժամանակավորժամանակավորժամանակավոր    
ազատազատազատազատ    միջմիջմիջմիջոցներիոցներիոցներիոցների    տրամադրումտրամադրումտրամադրումտրամադրում    վարչականվարչականվարչականվարչական    մասմասմասմաս    

2.52.52.52.5    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի    ֆոնդայինֆոնդայինֆոնդայինֆոնդային    մասիմասիմասիմասի    ժամանակավորժամանակավորժամանակավորժամանակավոր    
ազատազատազատազատ    միջոցներիցմիջոցներիցմիջոցներիցմիջոցներից    վարչականվարչականվարչականվարչական    մասմասմասմաս    տրամադրվածտրամադրվածտրամադրվածտրամադրված    
միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    վերադարձվերադարձվերադարձվերադարձ    ֆոնդայինֆոնդայինֆոնդայինֆոնդային    մասմասմասմաս    

2.62.62.62.6    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի    հաշվումհաշվումհաշվումհաշվում    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    
մնացորդներըմնացորդներըմնացորդներըմնացորդները    հաշվետուհաշվետուհաշվետուհաշվետու    ժամանակահատվածումժամանակահատվածումժամանակահատվածումժամանակահատվածում    

    որիորիորիորիցցցց` ` ` ` ծախսերիծախսերիծախսերիծախսերի    ֆինանսավորմանըֆինանսավորմանըֆինանսավորմանըֆինանսավորմանը    չուղղվածչուղղվածչուղղվածչուղղված    
համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    տարեսկզբիտարեսկզբիտարեսկզբիտարեսկզբի    ազատազատազատազատ    
մնացորդիմնացորդիմնացորդիմնացորդի    գումարըգումարըգումարըգումարը    

ԲԲԲԲ....    ԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆ    ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ    
1.1.1.1.    ՓՈԽԱՌՈՒՓՈԽԱՌՈՒՓՈԽԱՌՈՒՓՈԽԱՌՈՒ    ՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐ    
1.11.11.11.1    ԱրժեթղթերԱրժեթղթերԱրժեթղթերԱրժեթղթեր    
    ----թողարկումիցթողարկումիցթողարկումիցթողարկումից    ևևևև    տեղաբաշխումիցտեղաբաշխումիցտեղաբաշխումիցտեղաբաշխումից    մուտքերմուտքերմուտքերմուտքեր    
    ----հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    գումարիգումարիգումարիգումարի    մարումմարումմարումմարում    
1.21.21.21.2    ՎարկերՎարկերՎարկերՎարկեր    
    ----վարկերիվարկերիվարկերիվարկերի    ստացումստացումստացումստացում    
    ----ստացվածստացվածստացվածստացված    վարկերիվարկերիվարկերիվարկերի    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    գումարիգումարիգումարիգումարի    մարումմարումմարումմարում    
1.31.31.31.3    ՓոխատվություններՓոխատվություններՓոխատվություններՓոխատվություններ    
    ----փոխատվություններիփոխատվություններիփոխատվություններիփոխատվությունների    ստացումստացումստացումստացում    
    ----ստացվածստացվածստացվածստացված    փոխատվություններիփոխատվություններիփոխատվություններիփոխատվությունների    գումարիգումարիգումարիգումարի    մարումմարումմարումմարում    
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5.5.5.5. ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻ    ՈԼՈՐՏԱՅԻՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ    ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԶՄՈՒՄ ԵՎ ԶՄՈՒՄ ԵՎ ԶՄՈՒՄ ԵՎ 
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, , , , ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ 
ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ    ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԱՄՓՈՓՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄ, , , , 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ    

 
ԵլնելովԵլնելովԵլնելովԵլնելով    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    իրավիճակիիրավիճակիիրավիճակիիրավիճակի    վերլուծությանվերլուծությանվերլուծությանվերլուծության    ևևևև    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    արդյունքներիցարդյունքներիցարդյունքներիցարդյունքներից, , , , 

համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    ներկայումներկայումներկայումներկայում    արձանագրվածարձանագրվածարձանագրվածարձանագրված    հիմնախնդիրներիցհիմնախնդիրներիցհիմնախնդիրներիցհիմնախնդիրներից, , , , համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման՝՝՝՝    ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----

երիերիերիերի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    ընտրվածընտրվածընտրվածընտրված    ռազմավարությունիցռազմավարությունիցռազմավարությունիցռազմավարությունից    ևևևև    առաջիկաառաջիկաառաջիկաառաջիկա    չորսչորսչորսչորս    տարիներիտարիներիտարիներիտարիների    համարհամարհամարհամար    

սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    նպատակներիցնպատակներիցնպատակներիցնպատակներից, , , , Դարպաս համայնքի ավագանուԴարպաս համայնքի ավագանուԴարպաս համայնքի ավագանուԴարպաս համայնքի ավագանու    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    

քննարկվելքննարկվելքննարկվելքննարկվել    ևևևև    որոշվելորոշվելորոշվելորոշվել    էէէէ    առաջարկվողառաջարկվողառաջարկվողառաջարկվող    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    ցանկըցանկըցանկըցանկը    ((((աղյուսակաղյուսակաղյուսակաղյուսակ    3)3)3)3)՝՝՝՝    ընդգրկելուընդգրկելուընդգրկելուընդգրկելու    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    

2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . ՀՀՀՀԶՔԾԶՔԾԶՔԾԶՔԾ----ումումումում::::    

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    3333. . . . 2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . ՀԶՀԶՀԶՀԶՔԾՔԾՔԾՔԾ----ումումումում            ընդգրկելուընդգրկելուընդգրկելուընդգրկելու            համարհամարհամարհամար            առաջարկվողառաջարկվողառաջարկվողառաջարկվող            ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    ցանկցանկցանկցանկըըըը    
    

ՀՀՀՀ////հհհհ    ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    մոտավոր մոտավոր մոտավոր մոտավոր 
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

((((հազհազհազհազ. . . . դրամդրամդրամդրամ))))    
1.1.1.1.    Համայնքի Համայնքի Համայնքի Համայնքի     աշխատակազմի աշխատակազմի աշխատակազմի աշխատակազմի     պահպանումպահպանումպահպանումպահպանում    17000.017000.017000.017000.0((((տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան))))    
2.2.2.2.    Համայնքի Համայնքի Համայնքի Համայնքի     մանկապարմանկապարմանկապարմանկապարտեզի պահպանումտեզի պահպանումտեզի պահպանումտեզի պահպանում    11950.011950.011950.011950.0((((տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան))))    
3.3.3.3.    Համայնքի  Համայնքի  Համայնքի  Համայնքի  ««««Կրթամարզամշակութային համալիրիԿրթամարզամշակութային համալիրիԿրթամարզամշակութային համալիրիԿրթամարզամշակութային համալիրի» » » » պահպանումպահպանումպահպանումպահպանում    3134.03134.03134.03134.0    ((((տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան))))    
4.4.4.4.    Աղբահանության ծառայության մատուցման Աղբահանության ծառայության մատուցման Աղբահանության ծառայության մատուցման Աղբահանության ծառայության մատուցման     2100.02100.02100.02100.0    ((((տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան))))    
5555    Համայնքի  բնակչությանը սոցիալական ծառայությունների մատուցումՀամայնքի  բնակչությանը սոցիալական ծառայությունների մատուցումՀամայնքի  բնակչությանը սոցիալական ծառայությունների մատուցումՀամայնքի  բնակչությանը սոցիալական ծառայությունների մատուցում    1500150015001500.0 (.0 (.0 (.0 (տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան))))    
6.6.6.6.    ՆվիրատվոՆվիրատվոՆվիրատվոՆվիրատվություններ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններինւթյուններ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններինւթյուններ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններինւթյուններ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին    ----    
7.7.7.7.    Համայնքի աշխատակազմի համար տրանսպորտային միջոցի պահպանումՀամայնքի աշխատակազմի համար տրանսպորտային միջոցի պահպանումՀամայնքի աշխատակազմի համար տրանսպորտային միջոցի պահպանումՀամայնքի աշխատակազմի համար տրանսպորտային միջոցի պահպանում    800800800800.0.0.0.0((((տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան))))    
8.8.8.8.    Ջրահեռացման  համակարգի կառուցում Ջրահեռացման  համակարգի կառուցում Ջրահեռացման  համակարգի կառուցում Ջրահեռացման  համակարգի կառուցում ((((կոյուղիկոյուղիկոյուղիկոյուղի))))    33330000.00000.00000.00000.0    
9.9.9.9.    Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և ասֆալտապատումՆերհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և ասֆալտապատումՆերհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և ասֆալտապատումՆերհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և ասֆալտապատում    151515150000.00000.00000.00000.0    
10.10.10.10.    Համայնքային  կենտրոնի  շենքի  կառուցումՀամայնքային  կենտրոնի  շենքի  կառուցումՀամայնքային  կենտրոնի  շենքի  կառուցումՀամայնքային  կենտրոնի  շենքի  կառուցում    70070070070000.000.000.000.0    
11.11.11.11.    Համայնքի մանկապարտեզի բակում  խաղահրապարակի  կառուցումՀամայնքի մանկապարտեզի բակում  խաղահրապարակի  կառուցումՀամայնքի մանկապարտեզի բակում  խաղահրապարակի  կառուցումՀամայնքի մանկապարտեզի բակում  խաղահրապարակի  կառուցում    3030303000.000.000.000.0    
12.12.12.12.    Հեղեղատարի  պահպանում  և  նորի կառուցումՀեղեղատարի  պահպանում  և  նորի կառուցումՀեղեղատարի  պահպանում  և  նորի կառուցումՀեղեղատարի  պահպանում  և  նորի կառուցում    30303030000.0000.0000.0000.0    

13.13.13.13.    
Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների գիշերային լուսավորության Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների գիշերային լուսավորության Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների գիշերային լուսավորության Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների գիշերային լուսավորության 
համակհամակհամակհամակարգի անցկացում  բոլոր  փողոցներումարգի անցկացում  բոլոր  փողոցներումարգի անցկացում  բոլոր  փողոցներումարգի անցկացում  բոլոր  փողոցներում    

5555000.0000.0000.0000.0    

14.14.14.14.    Գերեզմանատան ցանկապատի  կառւցումԳերեզմանատան ցանկապատի  կառւցումԳերեզմանատան ցանկապատի  կառւցումԳերեզմանատան ցանկապատի  կառւցում    10101010000000.000.000.000.0    
15.15.15.15.    Գյուղատնտեսության  զարգացումԳյուղատնտեսության  զարգացումԳյուղատնտեսության  զարգացումԳյուղատնտեսության  զարգացում    33330000000000000000.0.0.0.0    

            
    

Առաջարկվող ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելու նպատակովԱռաջարկվող ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելու նպատակովԱռաջարկվող ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելու նպատակովԱռաջարկվող ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելու նպատակով, , , , համայնքի համայնքի համայնքի համայնքի 

ավագանու ավագանու ավագանու ավագանու կողմից սահմանվել են ծրագրերի գնահատման հեկողմից սահմանվել են ծրագրերի գնահատման հեկողմից սահմանվել են ծրագրերի գնահատման հեկողմից սահմանվել են ծրագրերի գնահատման հետևյալ չափանիշները՝տևյալ չափանիշները՝տևյալ չափանիշները՝տևյալ չափանիշները՝    

• հանրությանհանրությանհանրությանհանրության    աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցությունըըըը,,,,    

• ազդեցությունազդեցությունազդեցությունազդեցությունըըըը    արտագաղթիարտագաղթիարտագաղթիարտագաղթի    կանխմանկանխմանկանխմանկանխման    վրավրավրավրա,,,,    

• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    կարողություններիկարողություններիկարողություններիկարողությունների    հզորացումհզորացումհզորացումհզորացում,,,,    

• բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական    պայմաններիպայմաններիպայմաններիպայմանների    բարելավումբարելավումբարելավումբարելավում::::    



    

26 

 

Կիրառելով ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշման մասնակցային Կիրառելով ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշման մասնակցային Կիրառելով ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշման մասնակցային Կիրառելով ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշման մասնակցային 

կառավարման մեթոդը և օգտագործելկառավարման մեթոդը և օգտագործելկառավարման մեթոդը և օգտագործելկառավարման մեթոդը և օգտագործելով ծրագրերի գնահատման սահմանված ով ծրագրերի գնահատման սահմանված ով ծրագրերի գնահատման սահմանված ով ծրագրերի գնահատման սահմանված 

չափանիշները՝ չափանիշները՝ չափանիշները՝ չափանիշները՝ համայնքի  ավագանինհամայնքի  ավագանինհամայնքի  ավագանինհամայնքի  ավագանին    որոշել որոշել որոշել որոշել էէէէ    վերևում առաջարկված համայնքային վերևում առաջարկված համայնքային վերևում առաջարկված համայնքային վերևում առաջարկված համայնքային 

ծրագրերի առաջնահերթությունները ծրագրերի առաջնահերթությունները ծրագրերի առաջնահերթությունները ծրագրերի առաջնահերթությունները ((((աղյուսակ աղյուսակ աղյուսակ աղյուսակ 4):4):4):4):    

    

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    4444. . . . Համայնքային ծՀամայնքային ծՀամայնքային ծՀամայնքային ծրագրերիրագրերիրագրերիրագրերի    առաջնահերթություններիառաջնահերթություններիառաջնահերթություններիառաջնահերթությունների    որոշումորոշումորոշումորոշումըըըը    

ՀՀՀՀ////
հհհհ    

ԾրագրԾրագրԾրագրԾրագրի ի ի ի 
անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    

Ծրագրի Ծրագրի Ծրագրի Ծրագրի 
մոտավմոտավմոտավմոտավ....    
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    
((((հազհազհազհազ. . . . 

դրամդրամդրամդրամ))))    

Գնահատման չափանիշներ Գնահատման չափանիշներ Գնահատման չափանիշներ Գնահատման չափանիշներ (0(0(0(0----10 10 10 10 բալբալբալբալ))))    Ծրագրի Ծրագրի Ծրագրի Ծրագրի 
առաջնաառաջնաառաջնաառաջնա
հերթուհերթուհերթուհերթու----
թյունըթյունըթյունըթյունը    

ՀանրուՀանրուՀանրուՀանրու----
թյանթյանթյանթյան    

աաաաջակցուջակցուջակցուջակցու
թյունըթյունըթյունըթյունը    

Ազդեցությունը Ազդեցությունը Ազդեցությունը Ազդեցությունը 
արտագաղթի արտագաղթի արտագաղթի արտագաղթի 

կանխման վրականխման վրականխման վրականխման վրա    

Համայնքի Համայնքի Համայնքի Համայնքի 
կարողկարողկարողկարողուուուու----
թյունների թյունների թյունների թյունների 
հզորացումհզորացումհզորացումհզորացում    

Բնակչության Բնակչության Բնակչության Բնակչության 
սսսսոցոցոցոցիալականիալականիալականիալական    
պայմպայմպայմպայմաններիաններիաններիանների
բարելավումբարելավումբարելավումբարելավում    

Ընդամենը Ընդամենը Ընդամենը Ընդամենը 
((((բալբալբալբալ))))    

1.1.1.1.    
Համայնքի Համայնքի Համայնքի Համայնքի 
աշխատակազաշխատակազաշխատակազաշխատակազմի մի մի մի 
պահպանումպահպանումպահպանումպահպանում    

17000.017000.017000.017000.0    
((((տարետարետարետարե
կանկանկանկան))))    

XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    1111    

2.2.2.2.    
Համայնքի Համայնքի Համայնքի Համայնքի 
մանկապարտեզի մանկապարտեզի մանկապարտեզի մանկապարտեզի 
պահպանումպահպանումպահպանումպահպանում    

11950.011950.011950.011950.0    
((((տարետարետարետարե
կանկանկանկան))))    

XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    2222    

3.3.3.3.    

Համայնքի Համայնքի Համայնքի Համայնքի 
««««ԿրթամարզամշաԿրթամարզամշաԿրթամարզամշաԿրթամարզամշա
կութային կութային կութային կութային 
համալիրիհամալիրիհամալիրիհամալիրի» » » » 
պահպանումպահպանումպահպանումպահպանում    

3133133133134444.0 .0 .0 .0 
((((տարետարետարետարե
կանկանկանկան))))    

XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    3333    

4.4.4.4.    
Աղբահանության Աղբահանության Աղբահանության Աղբահանության 
ծառայության ծառայության ծառայության ծառայության 
մատուցման մատուցման մատուցման մատուցման     

2102102102100000.0 .0 .0 .0 
((((տարետարետարետարե
կանկանկանկան))))    

XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    4444    

5.5.5.5.    

Համայնքի  Համայնքի  Համայնքի  Համայնքի  
բնակչությանը բնակչությանը բնակչությանը բնակչությանը 
սոցիալական սոցիալական սոցիալական սոցիալական 
ծառայությունների ծառայությունների ծառայությունների ծառայությունների 
մատուցումմատուցումմատուցումմատուցում    

1500150015001500.0 .0 .0 .0 
((((տարետարետարետարե
կանկանկանկան))))    

XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    5555    

6.6.6.6.    

ՆվիրատվությունՆվիրատվությունՆվիրատվությունՆվիրատվություն----
ներ շահույթ ներ շահույթ ներ շահույթ ներ շահույթ 
չհետապնդող չհետապնդող չհետապնդող չհետապնդող 
կազմակերպությունկազմակերպությունկազմակերպությունկազմակերպություն
ներիններիններիններին    

----))))    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    6666    

7777....    

Համայնքի Համայնքի Համայնքի Համայնքի 
աշխատակազմի աշխատակազմի աշխատակազմի աշխատակազմի 
համար համար համար համար 
տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային 
միջոցի միջոցի միջոցի միջոցի     
պահպանպահպանպահպանպահպանումումումում    

808080800000.0.0.0.0    
((((միամիամիամիա----
նվնվնվնվագագագագ))))    

XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    7777    

8888....    

Ջրահեռացման Ջրահեռացման Ջրահեռացման Ջրահեռացման 
համակարգի համակարգի համակարգի համակարգի     
կառուցումկառուցումկառուցումկառուցում((((կոյուղիկոյուղիկոյուղիկոյուղի
))))    

33330000.00000.00000.00000.0    9999    8888    4444    9999    30303030    8888    
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9999....    

Ներհամայնքային Ներհամայնքային Ներհամայնքային Ներհամայնքային 
Ճանապարհների և Ճանապարհների և Ճանապարհների և Ճանապարհների և 
փողոցների փողոցների փողոցների փողոցների 
նորոգում և նորոգում և նորոգում և նորոգում և 
ասֆալտապատասֆալտապատասֆալտապատասֆալտապատումումումում    

151515150000000.000.000.000.
0000    

8888    7777    4444    8888    27272727    9999    

10101010....    
Համայնքային  Համայնքային  Համայնքային  Համայնքային  
կենտրոնի  շենքի կենտրոնի  շենքի կենտրոնի  շենքի կենտրոնի  շենքի 
կառուցումկառուցումկառուցումկառուցում    

70070070070000.000.000.000.0    7777    7777    5555    7777    26262626    11111111    

11111111....    

Համայնքի մաՀամայնքի մաՀամայնքի մաՀամայնքի մանկանկանկանկա----
պարտեզիպարտեզիպարտեզիպարտեզի    
բակում բակում բակում բակում 
խաղահրապարակխաղահրապարակխաղահրապարակխաղահրապարակ
ի կառուցում ի կառուցում ի կառուցում ի կառուցում     

3333000000.000.000.000.0    7777    5555    5555    8888    22225555    11112222    

11112222....    
Հեղեհատարի Հեղեհատարի Հեղեհատարի Հեղեհատարի 
պահպանում և պահպանում և պահպանում և պահպանում և 
նորի կառուցնորի կառուցնորի կառուցնորի կառուցումումումում    

33330000000.0000.0000.0000.0    7777    7777    5555    7777    26262626    11110000    

11113333....    

ՆերհՆերհՆերհՆերհամայնքամայնքամայնքամայնքայայայայիիիին ն ն ն 
ճանապարհների և ճանապարհների և ճանապարհների և ճանապարհների և 
փողոցների   փողոցների   փողոցների   փողոցների   
գիշերային գիշերային գիշերային գիշերային 
լուսավորության լուսավորության լուսավորության լուսավորության 
համակարգի համակարգի համակարգի համակարգի 
անցկացում բոլոր անցկացում բոլոր անցկացում բոլոր անցկացում բոլոր 
փողոցներումփողոցներումփողոցներումփողոցներում    

5555000.0000.0000.0000.0    5555    1111    7777    6666    11119999    11114444    

11114444....    
Գերեզմանատան Գերեզմանատան Գերեզմանատան Գերեզմանատան 
ցանկապատի ցանկապատի ցանկապատի ցանկապատի 
կառուցկառուցկառուցկառուցումումումում    

10101010000.0000.0000.0000.0    5555    2222    7777    5555    19191919    11113333    

    
15151515    

ԳյուղատնտեսությԳյուղատնտեսությԳյուղատնտեսությԳյուղատնտեսությ
ան զարգացուման զարգացուման զարգացուման զարգացում    

30000.030000.030000.030000.0    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    16161616    

    

Ստորև Ստորև Ստորև Ստորև ներկայացներկայացներկայացներկայացվում է վում է վում է վում է համայնքի  ավագանուհամայնքի  ավագանուհամայնքի  ավագանուհամայնքի  ավագանու    վերլուծությունը և վերլուծությունը և վերլուծությունը և վերլուծությունը և     եզրակացությունըեզրակացությունըեզրակացությունըեզրակացությունը    

աղյուսակ աղյուսակ աղյուսակ աղյուսակ 4444----ում թվարկված ում թվարկված ում թվարկված ում թվարկված բոլորբոլորբոլորբոլոր    ծրագրծրագրծրագրծրագրերերերերի իրականացման ի իրականացման ի իրականացման ի իրականացման հնարավորոհնարավորոհնարավորոհնարավորությունների և ւթյունների և ւթյունների և ւթյունների և 

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ումումումում    դրանցդրանցդրանցդրանց    ձևակերպման անհրաժեշտության վերաբերյալձևակերպման անհրաժեշտության վերաբերյալձևակերպման անհրաժեշտության վերաբերյալձևակերպման անհրաժեշտության վերաբերյալ՝՝՝՝    

• ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի                        աշխատակազմի աշխատակազմի աշխատակազմի աշխատակազմի , , , ,             մանկապարտեզի մանկապարտեզի մանկապարտեզի մանկապարտեզի             և և և և                 ««««Կրթամարզամշակույթային  Կրթամարզամշակույթային  Կրթամարզամշակույթային  Կրթամարզամշակույթային  

համակիրի համակիրի համակիրի համակիրի         պահպանման պահպանման պահպանման պահպանման     ծրագրերը ծրագրերը ծրագրերը ծրագրերը նախկիննախկիննախկիննախկին    տարիներինտարիներինտարիներինտարիներին    մշտապեսմշտապեսմշտապեսմշտապես    իրականացվելիրականացվելիրականացվելիրականացվել    

ենենենեն            ևևևև            գալիքգալիքգալիքգալիք            չորսչորսչորսչորս            տարիներինտարիներինտարիներինտարիներին        ևսևսևսևս        իրակաիրակաիրակաիրականացվելունացվելունացվելունացվելու    ենենենեն՝՝՝՝    առանցառանցառանցառանց            զգալիզգալիզգալիզգալի            փոփոխուփոփոխուփոփոխուփոփոխու----

թյուններիթյուններիթյուններիթյունների::::    ԴԴԴԴրանքրանքրանքրանք        համարվումհամարվումհամարվումհամարվում    ենենենեն    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ամենաառաջնահերթամենաառաջնահերթամենաառաջնահերթամենաառաջնահերթ    երկուերկուերկուերկու    ծրագրերըծրագրերըծրագրերըծրագրերը    ևևևև    

ձևակերպվելուձևակերպվելուձևակերպվելուձևակերպվելու    ենենենեն    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    բյուջեներբյուջեներբյուջեներբյուջեներումումումում    այդայդայդայդ    հիմնարկներիհիմնարկներիհիմնարկներիհիմնարկների    

պահպանմանպահպանմանպահպանմանպահպանման    ծախսծախսծախսծախսերիերիերիերի            նախահաշիվներնախահաշիվներնախահաշիվներնախահաշիվներովովովով, , , , այդայդայդայդ            պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով        ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ումումումում        դրանցդրանցդրանցդրանց, , , , 

որպեսորպեսորպեսորպես        առանձինառանձինառանձինառանձին    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի, , , , ձևակերպմանձևակերպմանձևակերպմանձևակերպման    անհրաժեշտությունըանհրաժեշտությունըանհրաժեշտությունըանհրաժեշտությունը    չկաչկաչկաչկա::::    

• ԲԲԲԲնակչությանընակչությանընակչությանընակչությանը                սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական            ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների        մատուցմանմատուցմանմատուցմանմատուցման                ծրագիրնծրագիրնծրագիրնծրագիրն                իրակաիրակաիրակաիրակա----

նացվումնացվումնացվումնացվում                էէէէ            համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի            բնակչությանըբնակչությանըբնակչությանըբնակչությանը        սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական        ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների            ((((երեխայիերեխայիերեխայիերեխայի    

ծննդյանծննդյանծննդյանծննդյան                    միանվագմիանվագմիանվագմիանվագ            օգնությունօգնությունօգնությունօգնություն,  ,  ,  ,  սոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապես        խոցելիխոցելիխոցելիխոցելի            ընտանիքներինընտանիքներինընտանիքներինընտանիքներին            միանվագմիանվագմիանվագմիանվագ    
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ֆինանսականֆինանսականֆինանսականֆինանսական                    օգնությունօգնությունօգնությունօգնություն            ևևևև            հարազատին  հարազատին  հարազատին  հարազատին          կորցրածկորցրածկորցրածկորցրած                ընտանիքին  ընտանիքին  ընտանիքին  ընտանիքին              դրամական  դրամական  դրամական  դրամական  

օգնությունօգնությունօգնությունօգնություն) ) ) ) մատուցմանմատուցմանմատուցմանմատուցման    համարհամարհամարհամար: : : : ԱյսԱյսԱյսԱյս        ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը            վերջինվերջինվերջինվերջին        տարիներինտարիներինտարիներինտարիներին    միշտմիշտմիշտմիշտ    կրկնվելկրկնվելկրկնվելկրկնվել    էէէէ, , , , 

համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    առաջնահերթառաջնահերթառաջնահերթառաջնահերթ    ծրագրերիցծրագրերիցծրագրերիցծրագրերից    մեկնմեկնմեկնմեկն    էէէէ    ևևևև    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ումումումում    դրադրադրադրա    առանձինառանձինառանձինառանձին    ձևակերպմանձևակերպմանձևակերպմանձևակերպման    

անհանհանհանհրաժեշտությունըրաժեշտությունըրաժեշտությունըրաժեշտությունը    չկաչկաչկաչկա::::    

• ԱղբահանությանԱղբահանությանԱղբահանությանԱղբահանության    ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության    մատուցմանմատուցմանմատուցմանմատուցման        պահպանությունպահպանությունպահպանությունպահպանություն,  ,  ,  ,      ծրագծրագծրագծրագիիիիրըրըրըրը    

համարվումհամարվումհամարվումհամարվում    է է է է     առաջնահերթառաջնահերթառաջնահերթառաջնահերթ,,,,        յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր        տարիտարիտարիտարի    կրկնվողկրկնվողկրկնվողկրկնվող, , , , նույննույննույննույն    կերպկերպկերպկերպ        

իրականացվողիրականացվողիրականացվողիրականացվող    ևևևև    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ումումումում    դրանցդրանցդրանցդրանց    առանձինառանձինառանձինառանձին    ձևակերպմանձևակերպմանձևակերպմանձևակերպման    անհրաժեշտությունըանհրաժեշտությունըանհրաժեշտությունըանհրաժեշտությունը    

չկաչկաչկաչկա::::    

• ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի                աշխատակազմիաշխատակազմիաշխատակազմիաշխատակազմի            համարհամարհամարհամար            տրտրտրտրանսպորտայինանսպորտայինանսպորտայինանսպորտային            միջոցիմիջոցիմիջոցիմիջոցի                    

պահպանության պահպանության պահպանության պահպանության     ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը            համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի                    կարիքներիկարիքներիկարիքներիկարիքների            համարհամարհամարհամար        առաջնահերթառաջնահերթառաջնահերթառաջնահերթ        

ծրագիրծրագիրծրագիրծրագիր    էէէէ, , , ,     որիորիորիորի        առանձինառանձինառանձինառանձին    ձևակերպմանձևակերպմանձևակերպմանձևակերպման    անհրաժեշտությունըանհրաժեշտությունըանհրաժեշտությունըանհրաժեշտությունը    չկաչկաչկաչկա::::    

ՍՍՍՍտորև տորև տորև տորև ներկայացվումներկայացվումներկայացվումներկայացվում    են են են են ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ում ներառվողում ներառվողում ներառվողում ներառվող    ոլորտային ոլորտային ոլորտային ոլորտային մնացած մնացած մնացած մնացած ծրագրերի ծրագրերի ծրագրերի ծրագրերի 

առանձին առանձին առանձին առանձին ձևակերպումձևակերպումձևակերպումձևակերպումննններերերերնննն՝՝՝՝    ըստ ըստ ըստ ըստ ոլորտային ծոլորտային ծոլորտային ծոլորտային ծրագրի րագրի րագրի րագրի օրինակելիօրինակելիօրինակելիօրինակելի    ձևիձևիձևիձևի::::        

    

        
        ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    8888    

    
ՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսական    հարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններ. . . . ՋրահեռացումՋրահեռացումՋրահեռացումՋրահեռացում    

((((ՈլորտիՈլորտիՈլորտիՈլորտի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))    
ՋրահեռացմանՋրահեռացմանՋրահեռացմանՋրահեռացման        համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի        կառուցումկառուցումկառուցումկառուցում    ((((կոյուղիկոյուղիկոյուղիկոյուղի))))        

((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))        

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    գյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարան    
((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հայտըհայտըհայտըհայտը    ներկայացնողներկայացնողներկայացնողներկայացնող    կազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունը, , , , ստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումը    կամկամկամկամ    խումբըխումբըխումբըխումբը))))    

    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝        30000.0 30000.0 30000.0 30000.0 հազարհազարհազարհազար    դրամդրամդրամդրամ    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    կամկամկամկամ    գնվողգնվողգնվողգնվող    ապրանքըապրանքըապրանքըապրանքը    
        

€€€€    ԾառայություններիԾառայություններիԾառայություններիԾառայությունների    մատուցումմատուցումմատուցումմատուցում                €€€€    ՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկում                €€€€    ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ            €€€€    ԳույքիԳույքիԳույքիԳույքի    ձեռքբերումձեռքբերումձեռքբերումձեռքբերում    

€€€€    ՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգում                €€€€    ՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնում                    €€€€    ԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնում                    €€€€    ՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինում                €€€€    ՆորըՆորըՆորըՆորը                €€€€    ԱյլԱյլԱյլԱյլ    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումը    
                            ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        կոյուղինկոյուղինկոյուղինկոյուղին        կառուցվելկառուցվելկառուցվելկառուցվել        էէէէ        1984198419841984թթթթ----ինինինին        ԴարպասիԴարպասիԴարպասիԴարպասի        միջնակարգմիջնակարգմիջնակարգմիջնակարգ        դպրոցիդպրոցիդպրոցիդպրոցի        
կոյուղաջրերըկոյուղաջրերըկոյուղաջրերըկոյուղաջրերը        հեռացնելուհեռացնելուհեռացնելուհեռացնելու        համարհամարհամարհամար:  1988:  1988:  1988:  1988թթթթ----իիիի            երկրաշարժիցերկրաշարժիցերկրաշարժիցերկրաշարժից        հետոհետոհետոհետո        դպրոցիդպրոցիդպրոցիդպրոցի        մոտակայքումմոտակայքումմոտակայքումմոտակայքում                
կառուցելվելկառուցելվելկառուցելվելկառուցելվել            էէէէ            ՀարավսլավականՀարավսլավականՀարավսլավականՀարավսլավական            թաղամասթաղամասթաղամասթաղամաս, , , ,         որըորըորըորը            բաղկացաբաղկացաբաղկացաբաղկացածծծծ                էէէէ        186 186 186 186 քոթեջներիցքոթեջներիցքոթեջներիցքոթեջներից                ևևևև            1989198919891989թթթթ----իցիցիցից        
այդայդայդայդ        թաղամասիթաղամասիթաղամասիթաղամասի            կոյուղինկոյուղինկոյուղինկոյուղին                միացվելմիացվելմիացվելմիացվել            էէէէ            վերըվերըվերըվերը        նշվածնշվածնշվածնշված        կոյուղունկոյուղունկոյուղունկոյուղուն:  :  :  :  ԿոյուղագծիԿոյուղագծիԿոյուղագծիԿոյուղագծի        խողովակներըխողովակներըխողովակներըխողովակները    փոքրփոքրփոքրփոքր    
տրամաչափիտրամաչափիտրամաչափիտրամաչափի        ենենենեն, , , , որըորըորըորը        չիչիչիչի        բավականացնումբավականացնումբավականացնումբավականացնում,  ,  ,  ,  որպեսզիորպեսզիորպեսզիորպեսզի        սպասարկվիսպասարկվիսպասարկվիսպասարկվի    ամբողջամբողջամբողջամբողջ        թաղամասըթաղամասըթաղամասըթաղամասը: 2010: 2010: 2010: 2010թթթթ----իցիցիցից        
այդայդայդայդ        կոյուղունկոյուղունկոյուղունկոյուղուն    միացվելմիացվելմիացվելմիացվել        էէէէ        նաևնաևնաևնաև        մմմմանկապսրտեզիանկապսրտեզիանկապսրտեզիանկապսրտեզի        կոյուղագիծըկոյուղագիծըկոյուղագիծըկոյուղագիծը::::ԿոյուղագիծըԿոյուղագիծըԿոյուղագիծըԿոյուղագիծը        չիչիչիչի        սպասարկվումսպասարկվումսպասարկվումսպասարկվում        ոչոչոչոչ        
միմիմիմի        կազմակերպությանկազմակերպությանկազմակերպությանկազմակերպության        կողմիցկողմիցկողմիցկողմից,  ,  ,  ,  խողովակներըխողովակներըխողովակներըխողովակները        լցվածլցվածլցվածլցված        ենենենեն        սելավներիցսելավներիցսելավներիցսելավներից        հեղեղվածհեղեղվածհեղեղվածհեղեղված        տիղմովտիղմովտիղմովտիղմով: : : : 
ՀաճախակիՀաճախակիՀաճախակիՀաճախակի        առաջանումառաջանումառաջանումառաջանում        ենենենեն        վթարներվթարներվթարներվթարներ,  ,  ,  ,  որըորըորըորը        ստեղստեղստեղստեղծծծծումումումում        էէէէ        հակահիգիենիկհակահիգիենիկհակահիգիենիկհակահիգիենիկ        իրավիճակիրավիճակիրավիճակիրավիճակ: : : : ԻսկԻսկԻսկԻսկ    
վթարներըվթարներըվթարներըվթարները        վերացնելուվերացնելուվերացնելուվերացնելու        համարհամարհամարհամար        ԴարԴարԴարԴարպասիպասիպասիպասի        գյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանը        միջոցներմիջոցներմիջոցներմիջոցներ        չունիչունիչունիչունի:  :  :  :  ՀաշվիՀաշվիՀաշվիՀաշվի        առնելովառնելովառնելովառնելով        
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վերըվերըվերըվերը        նշվածընշվածընշվածընշվածը`  `  `  `  անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ        էէէէ        կառուցելկառուցելկառուցելկառուցել        նորնորնորնոր        ջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացման        համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ((((կոյուղիկոյուղիկոյուղիկոյուղի),  ),  ),  ),  որըորըորըորը        
կսպասարկիկսպասարկիկսպասարկիկսպասարկի        ամբողջամբողջամբողջամբողջ        համայնքըհամայնքըհամայնքըհամայնքը        այլայլայլայլ        ոչոչոչոչ    թեթեթեթե        միայնմիայնմիայնմիայն        ԴպրոցըԴպրոցըԴպրոցըԴպրոցը,  ,  ,  ,  մանկապարտեզըմանկապարտեզըմանկապարտեզըմանկապարտեզը        ևևևև        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        միմիմիմի        
մասըմասըմասըմասը::::    

    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակներընպատակներընպատակներընպատակները    
                                ԲարելավելԲարելավելԲարելավելԲարելավել        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        բնակչությանըբնակչությանըբնակչությանըբնակչությանը        մատուցվողմատուցվողմատուցվողմատուցվող        ծառայություններըծառայություններըծառայություններըծառայությունները        ևևևև        պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները,  ,  ,  ,  զերծզերծզերծզերծ    
պահելովպահելովպահելովպահելով        հակահիգիենիկհակահիգիենիկհակահիգիենիկհակահիգիենիկ        իրավիճակներիցիրավիճակներիցիրավիճակներիցիրավիճակներից::::    
    

    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    
1.1.1.1. ՁեռքՁեռքՁեռքՁեռք    բերելբերելբերելբերել    որևէորևէորևէորևէ    դոնորդոնորդոնորդոնոր    կազմակերպությանկազմակերպությանկազմակերպությանկազմակերպության    համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    հետհետհետհետ    համատեղհամատեղհամատեղհամատեղ    

համաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելու    ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը: : : :     
2.2.2.2. ՊատվիՊատվիՊատվիՊատվիրելրելրելրել            ևևևև            նախապատրաստելնախապատրաստելնախապատրաստելնախապատրաստել            ջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացման        համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    ((((կոյուղուկոյուղուկոյուղուկոյուղու) ) ) ) նախագծանախագծանախագծանախագծա----

նախահաշվայիննախահաշվայիննախահաշվայիննախահաշվային    փաստաթղթերըփաստաթղթերըփաստաթղթերըփաստաթղթերը::::    
    
    
    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    ժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցը        
                            ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի            իրականացումըիրականացումըիրականացումըիրականացումը            նախատեսելնախատեսելնախատեսելնախատեսել        2015201520152015----2017201720172017թթթթթթթթ....    
    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ակնկալվողակնկալվողակնկալվողակնկալվող    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները        
• 2017201720172017թթթթ. . . . տարեվերջինտարեվերջինտարեվերջինտարեվերջին    համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    կգործիկգործիկգործիկգործի        ջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացման    համակարգըհամակարգըհամակարգըհամակարգը    ((((կոյուղիկոյուղիկոյուղիկոյուղի),),),),    
•     համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    զգալիորենզգալիորենզգալիորենզգալիորեն    կբարելավվիկբարելավվիկբարելավվիկբարելավվի    բնակչությանըբնակչությանըբնակչությանըբնակչությանը    ջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացման        համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    

ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների    մատուցումըմատուցումըմատուցումըմատուցումը,,,,    
• զգալիորենզգալիորենզգալիորենզգալիորեն    կբարելավվենկբարելավվենկբարելավվենկբարելավվեն    դպրոցդպրոցդպրոցդպրոց, , , , մանկապարտեզմանկապարտեզմանկապարտեզմանկապարտեզ    հաճախողհաճախողհաճախողհաճախող    երեխաներիերեխաներիերեխաներիերեխաների    ևևևև    այնտեղայնտեղայնտեղայնտեղ    աշխատողաշխատողաշխատողաշխատող    

աշխատակիցներիաշխատակիցներիաշխատակիցներիաշխատակիցների    կրթականկրթականկրթականկրթական    ևևևև    աշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքային    պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները, , , ,     
    

ԿապըԿապըԿապըԿապը    այլայլայլայլ    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    հետհետհետհետ            
                        ՋրահեռացմանՋրահեռացմանՋրահեռացմանՋրահեռացման        համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    ((((կոյուղուկոյուղուկոյուղուկոյուղու) ) ) ) կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման            ծրագիրնծրագիրնծրագիրնծրագիրն        անմիջականանմիջականանմիջականանմիջական        կապիկապիկապիկապի            մեջմեջմեջմեջ    
էէէէ        ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային            փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների            վերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգման            ևևևև            բարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգման            ևևևև            գիշերայինգիշերայինգիշերայինգիշերային        լուսավորլուսավորլուսավորլուսավորման ման ման ման 
համակարգի համակարգի համակարգի համակարգի         անցկացման անցկացման անցկացման անցկացման         ծրագրի ծրագրի ծրագրի ծրագրի         հետհետհետհետ: : : : ՋրահեՋրահեՋրահեՋրահեռռռռացման  ացման  ացման  ացման      համհամհամհամակարգի ակարգի ակարգի ակարգի     կառուցումից կառուցումից կառուցումից կառուցումից     հետո միայն հետո միայն հետո միայն հետո միայն 
հնարավոր հնարավոր հնարավոր հնարավոր         կլինի կլինի կլինի կլինի     կատարել կատարել կատարել կատարել     ասֆալտապատման ասֆալտապատման ասֆալտապատման ասֆալտապատման         աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ    ::::    Ներհամայնքային Ներհամայնքային Ներհամայնքային Ներհամայնքային         փողոցների փողոցների փողոցների փողոցների 
բարեկարգումից բարեկարգումից բարեկարգումից բարեկարգումից     հետոհետոհետոհետո        միայն միայն միայն միայն     հնարավոր հնարավոր հնարավոր հնարավոր     կլինիկլինիկլինիկլինի        իրականացնել իրականացնել իրականացնել իրականացնել         դրանց դրանց դրանց դրանց         գիշերային գիշերային գիշերային գիշերային         լուսավորման լուսավորման լուսավորման լուսավորման 
համակարգի անցկացումը  բոլոր  փողոցներումհամակարգի անցկացումը  բոլոր  փողոցներումհամակարգի անցկացումը  բոլոր  փողոցներումհամակարգի անցկացումը  բոլոր  փողոցներում: : : :     
    
    

ԾրագԾրագԾրագԾրագրիրիրիրի    բյուջենբյուջենբյուջենբյուջեն    
                            ԴիմելԴիմելԴիմելԴիմել    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությանըկառավարությանըկառավարությանըկառավարությանը, , , , կամկամկամկամ    ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇնննն        áõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇնննն`  `  `  `  

ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³կանկանկանկան    աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն    ստանալուստանալուստանալուստանալու    հարցովհարցովհարցովհարցով::::    
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ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    9999    
    

ՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսական    հարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններ. . . . ՃանապարհայինՃանապարհայինՃանապարհայինՃանապարհային    տնտեսությունտնտեսությունտնտեսությունտնտեսություն    
((((ՈլորտիՈլորտիՈլորտիՈլորտի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))    

Ներհամայնքային ՃանապարՆերհամայնքային ՃանապարՆերհամայնքային ՃանապարՆերհամայնքային Ճանապարհների և փողոցների նորոգում և ասֆալտապատումհների և փողոցների նորոգում և ասֆալտապատումհների և փողոցների նորոգում և ասֆալտապատումհների և փողոցների նորոգում և ասֆալտապատում        
((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))        

ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    գյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարան    
((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հայտըհայտըհայտըհայտը    ներկայացնողներկայացնողներկայացնողներկայացնող    կազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունը, , , , ստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումը    կամկամկամկամ    խումբըխումբըխումբըխումբը))))    

    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝        151515150000.0 0000.0 0000.0 0000.0 հազարհազարհազարհազար    դրամդրամդրամդրամ    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    կամկամկամկամ    գնվողգնվողգնվողգնվող    ապրանքըապրանքըապրանքըապրանքը    
        

€€€€    ԾառայոԾառայոԾառայոԾառայություններիւթյուններիւթյուններիւթյունների    մատուցումմատուցումմատուցումմատուցում                €€€€    ՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկում                €€€€    ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ    

€€€€    ՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգում                €€€€    ՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնում                    €€€€    ԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնում                    €€€€    ՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինում                €€€€    ՆորըՆորըՆորըՆորը                €€€€    ԱյլԱյլԱյլԱյլ    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումը    
ՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքային    փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների    ևևևև    ճանապարհներիճանապարհներիճանապարհներիճանապարհների    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    երկարությունըերկարությունըերկարությունըերկարությունը    կազմումկազմումկազմումկազմում    էէէէ    33 33 33 33 

կմկմկմկմ, , , , որիցորիցորիցորից            ճանապարհիճանապարհիճանապարհիճանապարհի    2.5 2.5 2.5 2.5 կմկմկմկմ----ըըըը    հատվածըհատվածըհատվածըհատվածը    յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր    տարիտարիտարիտարի    վերանորոգվումվերանորոգվումվերանորոգվումվերանորոգվում        էէէէ    
գյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից` ` ` ` կատարելովկատարելովկատարելովկատարելով    հիմնականումհիմնականումհիմնականումհիմնականում    հողայինհողայինհողայինհողային    ևևևև    խճապատմանխճապատմանխճապատմանխճապատման    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ: : : : 
ՄնացածՄնացածՄնացածՄնացած        մասըմասըմասըմասը    կազմումկազմումկազմումկազմում    ենենենեն    ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային    փողոցներըփողոցներըփողոցներըփողոցները, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    նույնպեսնույնպեսնույնպեսնույնպես    կարիքկարիքկարիքկարիք    ունենունենունենունեն    լուրջլուրջլուրջլուրջ    
վերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգման    ուուուու    բարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգման: : : : ՆեՆեՆեՆերհամայնքայինրհամայնքայինրհամայնքայինրհամայնքային        ճանապարհներիճանապարհներիճանապարհներիճանապարհների    ևևևև    փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների    8 8 8 8 կմկմկմկմ    հատվածըհատվածըհատվածըհատվածը        
կարիքկարիքկարիքկարիք    ունիունիունիունի    նորոգմաննորոգմաննորոգմաննորոգման    ևևևև    ասֆալտապատմանասֆալտապատմանասֆալտապատմանասֆալտապատման:   :   :   :       

ՀամայնքՀամայնքՀամայնքՀամայնքիիիի        գույքահարկիգույքահարկիգույքահարկիգույքահարկի        բազայումբազայումբազայումբազայում    հաշվառվածհաշվառվածհաշվառվածհաշվառված        ենենենեն    227 227 227 227 մարդատարմարդատարմարդատարմարդատար    ևևևև    54 54 54 54 բեռնատարբեռնատարբեռնատարբեռնատար    
մասնավորմասնավորմասնավորմասնավոր    ավտոմեքենաներավտոմեքենաներավտոմեքենաներավտոմեքենաներ,,,,    որիցորիցորիցորից    շահագործվումշահագործվումշահագործվումշահագործվում    ենենենեն    մոտմոտմոտմոտ    183 183 183 183 մարդատարմարդատարմարդատարմարդատար    ևևևև    12 12 12 12 բեռնատարբեռնատարբեռնատարբեռնատար    
մասնավորմասնավորմասնավորմասնավոր    ավտեմավտեմավտեմավտեմեքենաներեքենաներեքենաներեքենաներ,,,,    որոնքորոնքորոնքորոնք    մշտապեսմշտապեսմշտապեսմշտապես    երթևեկումերթևեկումերթևեկումերթևեկում    ենենենեն    ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային    անբարեկարգանբարեկարգանբարեկարգանբարեկարգ    
փողոցներովփողոցներովփողոցներովփողոցներով, , , , ժամանակիժամանակիժամանակիժամանակի    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    շարքիցշարքիցշարքիցշարքից    դուրսդուրսդուրսդուրս    ենենենեն    գալիսգալիսգալիսգալիս    ևևևև    դառնումդառնումդառնումդառնում    շահագործմանշահագործմանշահագործմանշահագործման    համարհամարհամարհամար    ոչոչոչոչ    
պիտանիպիտանիպիտանիպիտանի: : : : ԱնբարեկարգԱնբարեկարգԱնբարեկարգԱնբարեկարգ    փողոցներըփողոցներըփողոցներըփողոցները    ստեղծումստեղծումստեղծումստեղծում    ենենենեն    լրացուցիչլրացուցիչլրացուցիչլրացուցիչ    դժվարություններդժվարություններդժվարություններդժվարություններ    ուուուու    
անհարմարություններանհարմարություններանհարմարություններանհարմարություններ    նաևնաևնաևնաև    հետիոտներիհետիոտներիհետիոտներիհետիոտների    համարհամարհամարհամար::::    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակներընպատակներընպատակներընպատակները    
    

ՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքային    կենտրոնականկենտրոնականկենտրոնականկենտրոնական    փողոցներըփողոցներըփողոցներըփողոցները    բերելբերելբերելբերել    բարեկարգբարեկարգբարեկարգբարեկարգ    վիճակի՝վիճակի՝վիճակի՝վիճակի՝    վերացնելովվերացնելովվերացնելովվերացնելով    
փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների    ջրափոսերըջրափոսերըջրափոսերըջրափոսերը    ևևևև    դրանքդրանքդրանքդրանք    դարձնելովդարձնելովդարձնելովդարձնելով    անցանելիանցանելիանցանելիանցանելի    ուուուու    հարմարավետհարմարավետհարմարավետհարմարավետ    հետիոտներիհետիոտներիհետիոտներիհետիոտների    ևևևև    
տրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտային    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    երթևեկությաներթևեկությաներթևեկությաներթևեկության    համարհամարհամարհամար    տարվատարվատարվատարվա    բոլորբոլորբոլորբոլոր    եղանակներինեղանակներինեղանակներինեղանակներին::::        
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    
    
1.1.1.1. ՆՆՆՆերհամայնքայիներհամայնքայիներհամայնքայիներհամայնքային        կենտրոնականկենտրոնականկենտրոնականկենտրոնական        փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների        2.5 2.5 2.5 2.5 կմկմկմկմ----ոցոցոցոց        հատվածիհատվածիհատվածիհատվածի        հողայինհողայինհողայինհողային,  ,  ,  ,  խճապատմանխճապատմանխճապատմանխճապատման        ևևևև    

բարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգման    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    իրականացումըիրականացումըիրականացումըիրականացումը    նախատեսելնախատեսելնախատեսելնախատեսել    2014201420142014----15151515թթթթթթթթ. . . . ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում::::    
2.2.2.2. ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    2014201420142014----15151515թթթթթթթթ. . . . բյուջեներումբյուջեներումբյուջեներումբյուջեներում        նախատեսելնախատեսելնախատեսելնախատեսել        1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 ----    հազարականհազարականհազարականհազարական        դրամդրամդրամդրամ        գումար՝գումար՝գումար՝գումար՝    վերանովերանովերանովերանո----

րոգելուրոգելուրոգելուրոգելու    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    2.2.2.2.5 5 5 5 կմկմկմկմ    երկարությամբերկարությամբերկարությամբերկարությամբ    ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային    կենտրոնականկենտրոնականկենտրոնականկենտրոնական    փողոցներփողոցներփողոցներփողոցներ::::    
3.3.3.3. ՄինչևՄինչևՄինչևՄինչև            2014201420142014----15151515թթթթթթթթ.  .  .  .  յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր        տարվատարվատարվատարվա    հուլիսիհուլիսիհուլիսիհուլիսի    1111----ըըըը        նախապատրաստելնախապատրաստելնախապատրաստելնախապատրաստել        փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների        վերավերավերավերա----

նորոգմաննորոգմաննորոգմաննորոգման        աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների        նախագծանախագծանախագծանախագծա----նախահաշվայիննախահաշվայիննախահաշվայիննախահաշվային        փաստաթղթերըփաստաթղթերըփաստաթղթերըփաստաթղթերը        ևևևև    վարձակալելվարձակալելվարձակալելվարձակալել    մասմասմասմաս----
նավորնավորնավորնավոր    բեռնատարբեռնատարբեռնատարբեռնատար    ավտոմեքենաներ՝ավտոմեքենաներ՝ավտոմեքենաներ՝ավտոմեքենաներ՝    շինարարակաշինարարակաշինարարակաշինարարականննն    աշխատանքներնաշխատանքներնաշխատանքներնաշխատանքներն    իրականացնելուիրականացնելուիրականացնելուիրականացնելու    համարհամարհամարհամար::::    
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4.4.4.4. ՄինչևՄինչևՄինչևՄինչև        2014201420142014----15151515թթթթթթթթ.  .  .  .  յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր            տարվատարվատարվատարվա        նոյեմբերինոյեմբերինոյեմբերինոյեմբերի    1111----ըըըը        իրականացնելիրականացնելիրականացնելիրականացնել            ևևևև            ավարտելավարտելավարտելավարտել        ներհաներհաներհաներհա----
մայնքայինմայնքայինմայնքայինմայնքային    փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների    վերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգման    ևևևև    բարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգման    աշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքները::::    

5.5.5.5. ՄինչևՄինչևՄինչևՄինչև    2017201720172017թթթթ----ըըըը        ավարտելավարտելավարտելավարտել    8 8 8 8 կմկմկմկմ. . . . ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային    ճանապարհներիճանապարհներիճանապարհներիճանապարհների        ևևևև        փողոցներփողոցներփողոցներփողոցներիիիի        նորոգումընորոգումընորոգումընորոգումը        ևևևև        
ասֆալտապատումըասֆալտապատումըասֆալտապատումըասֆալտապատումը::::    
    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    ժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցը        

    

                        ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի            իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման        ժամկետժամկետժամկետժամկետըըըը`  2014`  2014`  2014`  2014----2017201720172017թթթթթթթթ. . . .     

    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ակնկալվողակնկալվողակնկալվողակնկալվող    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները        
    
    
• 2014201420142014----15151515թթթթթթթթ. . . . ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    կվերանորոգվենկվերանորոգվենկվերանորոգվենկվերանորոգվեն    ևևևև    կբարեկարգվենկբարեկարգվենկբարեկարգվենկբարեկարգվեն    ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային    

կենտրոնականկենտրոնականկենտրոնականկենտրոնական    փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների    2.5 2.5 2.5 2.5 կմկմկմկմ    երկարությամբերկարությամբերկարությամբերկարությամբ    հատվածներհատվածներհատվածներհատվածներ,,,,    
• ՄինչևՄինչևՄինչևՄինչև                2017201720172017թթթթ----ըըըը                ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային                    ճանապարհներիճանապարհներիճանապարհներիճանապարհների                ևևևև            փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների                    8 8 8 8 կմկմկմկմ.    .    .    .    հատվածըհատվածըհատվածըհատվածը    

կասֆալտապվենկասֆալտապվենկասֆալտապվենկասֆալտապվեն    

• փողոցներումփողոցներումփողոցներումփողոցներում    կվերանանկվերանանկվերանանկվերանան    ջրափոսերըջրափոսերըջրափոսերըջրափոսերը, , , , դրանքդրանքդրանքդրանք    կդառնանկդառնանկդառնանկդառնան    անցանելիանցանելիանցանելիանցանելի    ուուուու    հարմարավետհարմարավետհարմարավետհարմարավետ    ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    
տրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտային    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների, , , , այնպեսայնպեսայնպեսայնպես    էլէլէլէլ    հետիոտներիհետիոտներիհետիոտներիհետիոտների    երթևեկությաներթևեկությաներթևեկությաներթևեկության    համար՝համար՝համար՝համար՝    տարվատարվատարվատարվա    բոլորբոլորբոլորբոլոր    
եղանակներինեղանակներինեղանակներինեղանակներին::::    
    

    

ԿապըԿապըԿապըԿապը    այլայլայլայլ    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    հետհետհետհետ            
    
    
ՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքային    փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների    վերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգմանվերանորոգման    ևևևև    բարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգման    ծրագիրնծրագիրնծրագիրնծրագիրն    անմիջականանմիջականանմիջականանմիջական    կապիկապիկապիկապի    մեջմեջմեջմեջ    էէէէ    
գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում    այդայդայդայդ    փողոցներումփողոցներումփողոցներումփողոցներում    ջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացման    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման    ((((կոյուղուկոյուղուկոյուղուկոյուղու) ) ) ) ևևևև    արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին    
լուսավորլուսավորլուսավորլուսավորման համակարգի անցման համակարգի անցման համակարգի անցման համակարգի անցկացման ծրագրի հետկացման ծրագրի հետկացման ծրագրի հետկացման ծրագրի հետ: : : : ՋրահեՋրահեՋրահեՋրահեռռռռացման  համակարգի կառուցումից ացման  համակարգի կառուցումից ացման  համակարգի կառուցումից ացման  համակարգի կառուցումից 
հետո միայն հնարավոր կլինի կատարել ասֆալտապատման  աշխատանքներհետո միայն հնարավոր կլինի կատարել ասֆալտապատման  աշխատանքներհետո միայն հնարավոր կլինի կատարել ասֆալտապատման  աշխատանքներհետո միայն հնարավոր կլինի կատարել ասֆալտապատման  աշխատանքներ    ::::Ներհամայնքային Ներհամայնքային Ներհամայնքային Ներհամայնքային 
փողոցների միայն բարեկարգումից հետո հնարավոր կլինի իրականացնել դրանց գիշերային փողոցների միայն բարեկարգումից հետո հնարավոր կլինի իրականացնել դրանց գիշերային փողոցների միայն բարեկարգումից հետո հնարավոր կլինի իրականացնել դրանց գիշերային փողոցների միայն բարեկարգումից հետո հնարավոր կլինի իրականացնել դրանց գիշերային 
լուսավորման համակարգի անցկացումը  բոլոր  փողոցնլուսավորման համակարգի անցկացումը  բոլոր  փողոցնլուսավորման համակարգի անցկացումը  բոլոր  փողոցնլուսավորման համակարգի անցկացումը  բոլոր  փողոցներումերումերումերում: : : :     
    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    բյուջենբյուջենբյուջենբյուջեն    
    

ԴիմելԴիմելԴիմելԴիմել    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությանըկառավարությանըկառավարությանըկառավարությանը, , , , կամկամկամկամ    ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇնննն        áõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇնննն`  `  `  `  
ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³կանկանկանկան    աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն    ստանալուստանալուստանալուստանալու    հարցովհարցովհարցովհարցով::::    
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ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    10101010    

    
ՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսական    հարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններ. . . . քաղաքաշինությունքաղաքաշինությունքաղաքաշինությունքաղաքաշինություն    

((((ՈլորտիՈլորտիՈլորտիՈլորտի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))    

Համայնքային  կենտրոնիՀամայնքային  կենտրոնիՀամայնքային  կենտրոնիՀամայնքային  կենտրոնի    շշշշենքիենքիենքիենքի    կառուցումկառուցումկառուցումկառուցում        
((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))        

ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս            համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        գյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարան    
((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հայտըհայտըհայտըհայտը    ներկայացնողներկայացնողներկայացնողներկայացնող    կազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունը, , , , ստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումը    կամկամկամկամ    խումբըխումբըխումբըխումբը))))    

    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝        77770,000.0 0,000.0 0,000.0 0,000.0 հազարհազարհազարհազար    դրամդրամդրամդրամ    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    կամկամկամկամ    գնվողգնվողգնվողգնվող    ապրանքըապրանքըապրանքըապրանքը    
        

€€€€    ԾառայություններիԾառայություններիԾառայություններիԾառայությունների    մատուցումմատուցումմատուցումմատուցում                €€€€    ՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկում                €€€€    ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ    
€€€€    ՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգում                €€€€    ՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնում                    €€€€    ԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնում                    €€€€    ՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինում                €€€€    ՆորըՆորըՆորըՆորը                €€€€    ԱյլԱյլԱյլԱյլ    
    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումը    

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    գյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանը, , , , ««««ԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութային    համալիրըհամալիրըհամալիրըհամալիրը» (» (» (» (գրադարանըգրադարանըգրադարանըգրադարանը,,,,            

երաժշտականերաժշտականերաժշտականերաժշտական    

խմբակըխմբակըխմբակըխմբակը) ) ) ) ևևևև    բուժկետըբուժկետըբուժկետըբուժկետը    ՝՝՝՝    չունենալչունենալչունենալչունենալովովովով    առանձինառանձինառանձինառանձին    շենքշենքշենքշենքերերերեր, , , , ժամանակավորապեսժամանակավորապեսժամանակավորապեսժամանակավորապես    տեղակայվածտեղակայվածտեղակայվածտեղակայված    ենենենեն    
համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    մանկապարտեզիմանկապարտեզիմանկապարտեզիմանկապարտեզի    շենքումշենքումշենքումշենքում, , , , որիորիորիորի    պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները    չենչենչենչեն    համապատասխանումհամապատասխանումհամապատասխանումհամապատասխանում    նշվածնշվածնշվածնշված    
հիմնարկներիհիմնարկներիհիմնարկներիհիմնարկների    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    բնույթինբնույթինբնույթինբնույթին    ևևևև    պահանջներինպահանջներինպահանջներինպահանջներին: : : : ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    չկաչկաչկաչկա    նաևնաևնաևնաև    մշակույթիմշակույթիմշակույթիմշակույթի    տունտունտունտուն, , , , 
որիորիորիորի    պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով    բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    կյանքըկյանքըկյանքըկյանքը, , , , կարեկարեկարեկարելիլիլիլի    էէէէ    ասելասելասելասել, , , , սառեցվածսառեցվածսառեցվածսառեցված    վիճակումվիճակումվիճակումվիճակում    էէէէ: : : : 
ՀամայնքՀամայնքՀամայնքՀամայնքիիիի    կենտրոնկենտրոնկենտրոնկենտրոնումումումում    անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ    էէէէ    կառուցելկառուցելկառուցելկառուցել    համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային    նորնորնորնոր    կենտրոնկենտրոնկենտրոնկենտրոն, , , , որտեղորտեղորտեղորտեղ    հնարավորհնարավորհնարավորհնարավոր    
կլիներկլիներկլիներկլիներ    տեղափոխելտեղափոխելտեղափոխելտեղափոխել    վերոնշյալվերոնշյալվերոնշյալվերոնշյալ    հիմնարկներհիմնարկներհիմնարկներհիմնարկներըըըը, , , , ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    նաևնաևնաևնաև    ստեղծելստեղծելստեղծելստեղծել    մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    տարբերտարբերտարբերտարբեր    խմբերխմբերխմբերխմբեր    ուուուու    
խմբակներխմբակներխմբակներխմբակներ, , , , կազմակերպելկազմակերպելկազմակերպելկազմակերպել    ևևևև    անցկացնելանցկացնելանցկացնելանցկացնել    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    ևևևև    մշակութամշակութամշակութամշակութայինյինյինյին    տարբերտարբերտարբերտարբեր    բնույթիբնույթիբնույթիբնույթի    
հանրայինհանրայինհանրայինհանրային    ծառայություններծառայություններծառայություններծառայություններ    ուուուու    միջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներ::::    

    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակներընպատակներընպատակներընպատակները        
ԲարձրացնելԲարձրացնելԲարձրացնելԲարձրացնել    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բնակչությանըբնակչությանըբնակչությանըբնակչությանը    հանրայինհանրայինհանրայինհանրային    ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների    մատուցմանմատուցմանմատուցմանմատուցման    

մակարդակըմակարդակըմակարդակըմակարդակը, , , , ակտիվացնելակտիվացնելակտիվացնելակտիվացնել    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների    մասնակցությունըմասնակցությունըմասնակցությունըմասնակցությունը    տեղականտեղականտեղականտեղական    

ինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանը,,,,    աշխուժացնելաշխուժացնելաշխուժացնելաշխուժացնել    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    ևևևև    մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    կյանքըկյանքըկյանքըկյանքը::::    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները        
1. ՁեռքՁեռքՁեռքՁեռք    բերելբերելբերելբերել    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մարզպետարանիմարզպետարանիմարզպետարանիմարզպետարանի    միջնորդությունըմիջնորդությունըմիջնորդությունըմիջնորդությունը    ևևևև    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության    

համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝    ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը    ներառելուներառելուներառելուներառելու    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    2015201520152015թթթթ. . . . պետականպետականպետականպետական    բյուջեբյուջեբյուջեբյուջեիիիի    նախագծնախագծնախագծնախագծումումումում::::    

2. ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    պպպպատվիրելատվիրելատվիրելատվիրել    ևևևև    ստանալստանալստանալստանալ    համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային    նորնորնորնոր    կենտրոնիկենտրոնիկենտրոնիկենտրոնի    կառկառկառկառուցմանուցմանուցմանուցման    նախագծանախագծանախագծանախագծա----
նախահաշվայիննախահաշվայիննախահաշվայիննախահաշվային    փաստաթղթերըփաստաթղթերըփաստաթղթերըփաստաթղթերը::::    

3. ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    ավագանուավագանուավագանուավագանու    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    կայացնելկայացնելկայացնելկայացնել    որոշումորոշումորոշումորոշում    հողհատկացմանհողհատկացմանհողհատկացմանհողհատկացման    մասին՝մասին՝մասին՝մասին՝    համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային    նորնորնորնոր    
կենտրոնկենտրոնկենտրոնկենտրոն    կառուցելուկառուցելուկառուցելուկառուցելու    համարհամարհամարհամար::::    

4. ՀՀՀՀՀՀՀՀ    քաղաքաշինությանքաղաքաշինությանքաղաքաշինությանքաղաքաշինության    նախարարությաննախարարությաննախարարությաննախարարության    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    կազմակերպելկազմակերպելկազմակերպելկազմակերպել    մրցույթ՝մրցույթ՝մրցույթ՝մրցույթ՝    համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային    
կենտրոնիկենտրոնիկենտրոնիկենտրոնի    կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման    շինարարականշինարարականշինարարականշինարարական    կազմակեկազմակեկազմակեկազմակերպություննրպություննրպություննրպությունն    ընտրելուընտրելուընտրելուընտրելու    համարհամարհամարհամար::::    
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5. ՎերահսկելՎերահսկելՎերահսկելՎերահսկել    համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային    նորնորնորնոր    կենտրոնիկենտրոնիկենտրոնիկենտրոնի    կառուցումըկառուցումըկառուցումըկառուցումը    ևևևև    հանձնումըհանձնումըհանձնումըհանձնումը    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    հաշվեկշռինհաշվեկշռինհաշվեկշռինհաշվեկշռին::::    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    ժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցը        
    ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի            իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման        ժամկետժամկետժամկետժամկետըըըը`  2015`  2015`  2015`  2015----2016201620162016թթթթթթթթ. . . .     
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ակնկալվողակնկալվողակնկալվողակնկալվող    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները        
• հհհհամայնքումամայնքումամայնքումամայնքում    կկառուցվիկկառուցվիկկառուցվիկկառուցվի    նորնորնորնոր    կենտրոնկենտրոնկենտրոնկենտրոն, , , , ոոոորտեղրտեղրտեղրտեղ    հնարավորհնարավորհնարավորհնարավոր    կլինիկլինիկլինիկլինի    տեղափոխելտեղափոխելտեղափոխելտեղափոխել    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    

գյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանը        ևևևև    ««««ԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութային    համալիրըհամալիրըհամալիրըհամալիրը»:»:»:»:    
• համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային    կենտրոնումկենտրոնումկենտրոնումկենտրոնում    կստեղծվենկստեղծվենկստեղծվենկստեղծվեն    ևևևև    կգործենկգործենկգործենկգործեն    մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    տարբերտարբերտարբերտարբեր    խմբերխմբերխմբերխմբեր    ուուուու    խմբակներ՝խմբակներ՝խմբակներ՝խմբակներ՝        

երեխաներիերեխաներիերեխաներիերեխաների, , , , երիտասարդներիերիտասարդներիերիտասարդներիերիտասարդների    ևևևև    մեծահասակներիմեծահասակներիմեծահասակներիմեծահասակների    ներգրավմամբներգրավմամբներգրավմամբներգրավմամբ,,,,    
• հհհհամայնքայինամայնքայինամայնքայինամայնքային    կենտրոնումկենտրոնումկենտրոնումկենտրոնում    կկազմակկկազմակկկազմակկկազմակերպվեներպվեներպվեներպվեն    ևևևև    կանցկացվենկանցկացվենկանցկացվենկանցկացվեն    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    ևևևև    մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    

տարբերտարբերտարբերտարբեր    բնույթիբնույթիբնույթիբնույթի    հանրայինհանրայինհանրայինհանրային    ծառայություններծառայություններծառայություններծառայություններ    ուուուու    միջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներ,,,,    
• կկկկբարձրանաբարձրանաբարձրանաբարձրանա    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բնակչությանըբնակչությանըբնակչությանըբնակչությանը    հանրայինհանրայինհանրայինհանրային    ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների    մատուցմանմատուցմանմատուցմանմատուցման    

մակարդակըմակարդակըմակարդակըմակարդակը, , , ,     
• կկկկբարելավվիբարելավվիբարելավվիբարելավվի    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների    մասնակցությունըմասնակցությունըմասնակցությունըմասնակցությունը    տեղականտեղականտեղականտեղական    ինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանը,,,,    
• կկկկաշխուժանաաշխուժանաաշխուժանաաշխուժանա    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    ևևևև    մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    կյանքըկյանքըկյանքըկյանքը::::    
    

    ԿապըԿապըԿապըԿապը    այլայլայլայլ    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    հետհետհետհետ            
ՀամայնքայինՀամայնքայինՀամայնքայինՀամայնքային    նորնորնորնոր    կենտրոնիկենտրոնիկենտրոնիկենտրոնի    կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման    ծրագիրնծրագիրնծրագիրնծրագիրն    անմիջականանմիջականանմիջականանմիջական    կապիկապիկապիկապի    մեջմեջմեջմեջ    էէէէ    գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում    հհհհամայնքի ամայնքի ամայնքի ամայնքի 
մանկապարտեզի պայմանների ընդլայնման մանկապարտեզի պայմանների ընդլայնման մանկապարտեզի պայմանների ընդլայնման մանկապարտեզի պայմանների ընդլայնման և բարելավման և բարելավման և բարելավման և բարելավման ծրագրի հետծրագրի հետծրագրի հետծրագրի հետ: : : : Համայնքային նոր Համայնքային նոր Համայնքային նոր Համայնքային նոր 
կենտրոնի կառուցումկենտրոնի կառուցումկենտրոնի կառուցումկենտրոնի կառուցումից հետո ից հետո ից հետո ից հետո այդտեղ կտեղափոխվեն համայնքի գյուղապետարանըայդտեղ կտեղափոխվեն համայնքի գյուղապետարանըայդտեղ կտեղափոխվեն համայնքի գյուղապետարանըայդտեղ կտեղափոխվեն համայնքի գյուղապետարանը    ևևևև    
««««ԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութայինԿրթամարզամշակութային    համալիրըհամալիրըհամալիրըհամալիրը»»»», , , , հնարավորություն կստեղծվի իրականացնելու համայնքի հնարավորություն կստեղծվի իրականացնելու համայնքի հնարավորություն կստեղծվի իրականացնելու համայնքի հնարավորություն կստեղծվի իրականացնելու համայնքի 
մանկապարտեզի ընդլայնման մանկապարտեզի ընդլայնման մանկապարտեզի ընդլայնման մանկապարտեզի ընդլայնման և բարելավման և բարելավման և բարելավման և բարելավման ծրագիրն ավելի մեծ տարածքում՝ ներգրավելով ավելի ծրագիրն ավելի մեծ տարածքում՝ ներգրավելով ավելի ծրագիրն ավելի մեծ տարածքում՝ ներգրավելով ավելի ծրագիրն ավելի մեծ տարածքում՝ ներգրավելով ավելի 
շատ թվով երեխաներիշատ թվով երեխաներիշատ թվով երեխաներիշատ թվով երեխաների: : : :     
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    բյուջենբյուջենբյուջենբյուջեն    
ԴԴԴԴիմելիմելիմելիմել    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությանըկառավարությանըկառավարությանըկառավարությանը, , , , կամկամկամկամ    ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇնննն        áõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇնննն`  `  `  `  
ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³կանկանկանկան    աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն    ստանալուստանալուստանալուստանալու    հարցովհարցովհարցովհարցով::::    
    
    
    

ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    11111111    
    

ԿրթությունԿրթությունԿրթությունԿրթություն    
((((ՈլորտիՈլորտիՈլորտիՈլորտի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))    

Համայնքի Համայնքի Համայնքի Համայնքի     մանկապարտեզի մանկապարտեզի մանկապարտեզի մանկապարտեզի     բակում  խաղահրապարակի  կառուցումբակում  խաղահրապարակի  կառուցումբակում  խաղահրապարակի  կառուցումբակում  խաղահրապարակի  կառուցում        
((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))        

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    մանկապարտեզմանկապարտեզմանկապարտեզմանկապարտեզ    
((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հայտըհայտըհայտըհայտը    ներկայացնողներկայացնողներկայացնողներկայացնող    կազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունը, , , , ստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումը    կամկամկամկամ    խումբըխումբըխումբըխումբը))))    

    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝        3333000000.0 00.0 00.0 00.0 հազարհազարհազարհազար    դրամդրամդրամդրամ    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    կամկամկամկամ    գնվողգնվողգնվողգնվող    ապրանքըապրանքըապրանքըապրանքը    
        

€€€€    ԾառայություններիԾառայություններիԾառայություններիԾառայությունների    մատուցումմատուցումմատուցումմատուցում                €€€€    ՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկում                €€€€    ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ            €€€€    ԳույքիԳույքիԳույքիԳույքի    ձեռքբերումձեռքբերումձեռքբերումձեռքբերում    

€€€€    ՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգում                €€€€    ՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնում                    €€€€    ԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնում                    €€€€    ՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինում                €€€€    ՆորըՆորըՆորըՆորը                €€€€    ԱյլԱյլԱյլԱյլ    
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ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումը    
ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    գործումգործումգործումգործում    էէէէ    նախադպրոցականնախադպրոցականնախադպրոցականնախադպրոցական    ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    հաստատությունը՝հաստատությունը՝հաստատությունը՝հաստատությունը՝    

մանկապարտեզըմանկապարտեզըմանկապարտեզըմանկապարտեզը, , , , որտեղորտեղորտեղորտեղ    ներկայումներկայումներկայումներկայում    հաճախումհաճախումհաճախումհաճախում    ենենենեն    44445 5 5 5 երեխաներերեխաներերեխաներերեխաներ՝՝՝՝    2 2 2 2 խումբխումբխումբխումբ,,,,    ևևևև    աշխատումաշխատումաշխատումաշխատում    ենենենեն    11111111    
աշխատաշխատաշխատաշխատողներողներողներողներ: : : : ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    մանկապարտեզիմանկապարտեզիմանկապարտեզիմանկապարտեզի    շենքըշենքըշենքըշենքը    հիմնականումհիմնականումհիմնականումհիմնականում    վերանորոգվածվերանորոգվածվերանորոգվածվերանորոգված    էէէէ, , , , միայնմիայնմիայնմիայն    կարիքկարիքկարիքկարիք    էէէէ    
զգացվումզգացվումզգացվումզգացվում    ընթացիկ վերանորոգընթացիկ վերանորոգընթացիկ վերանորոգընթացիկ վերանորոգմանմանմանման, , , , այնայնայնայն    ներկայումներկայումներկայումներկայում    բավարարբավարարբավարարբավարար    վիճակումվիճակումվիճակումվիճակում    էէէէ, , , , ապահովվածապահովվածապահովվածապահովված    էէէէ    
ջրամատակարարմամբջրամատակարարմամբջրամատակարարմամբջրամատակարարմամբ, , , , գույքովգույքովգույքովգույքով, , , , երեխաներիներեխաներիներեխաներիներեխաներին    անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ    պարագաներովպարագաներովպարագաներովպարագաներով, , , , խաղալիքներովխաղալիքներովխաղալիքներովխաղալիքներով: : : : 
ՄանկապարտեզըՄանկապարտեզըՄանկապարտեզըՄանկապարտեզը    ներկայումներկայումներկայումներկայում    գործգործգործգործումումումում    էէէէ    8888----ժամյաժամյաժամյաժամյա    աշխատակարգովաշխատակարգովաշխատակարգովաշխատակարգով, , , , երեխաներերեխաներերեխաներերեխաները  ը  ը  ը  ճճճճաշում են աշում են աշում են աշում են 
խաղասենյակներումխաղասենյակներումխաղասենյակներումխաղասենյակներում, , , , դդդդաաաա    բացատրվումբացատրվումբացատրվումբացատրվում    էէէէ    այնայնայնայն    հանգամանքովհանգամանքովհանգամանքովհանգամանքով, , , , որորորոր    մանկապարտեզիմանկապարտեզիմանկապարտեզիմանկապարտեզի    շենքումշենքումշենքումշենքում    ենենենեն    
տեղակայվածտեղակայվածտեղակայվածտեղակայված    նաևնաևնաևնաև    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    գյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանը,,,,    ««««Կրթամարզամշակութային համալիրըԿրթամարզամշակութային համալիրըԿրթամարզամշակութային համալիրըԿրթամարզամշակութային համալիրը»»»»    
((((գրադարանըգրադարանըգրադարանըգրադարանը, , , , երաժշտական խմբակըերաժշտական խմբակըերաժշտական խմբակըերաժշտական խմբակը))))        ևևևև    բուժկետըբուժկետըբուժկետըբուժկետը: : : : ՄանկապարտեզիՄանկապարտեզիՄանկապարտեզիՄանկապարտեզի    պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները    հնարավորհնարավորհնարավորհնարավոր    էէէէ    
ընդլայնեընդլայնեընդլայնեընդլայնելլլլ    միայնմիայնմիայնմիայն    համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային        կենտրոնիկենտրոնիկենտրոնիկենտրոնի    շենքիշենքիշենքիշենքի    կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման    դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում, , , , ուրուրուրուր    կարելիկարելիկարելիկարելի    կլինիկլինիկլինիկլինի    
տեղափոխելտեղափոխելտեղափոխելտեղափոխել    գյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարանըըըը        ևևևև        ««««Կրթամարզամշակութային համալիրըԿրթամարզամշակութային համալիրըԿրթամարզամշակութային համալիրըԿրթամարզամշակութային համալիրը»»»», , , ,         որտեղ  գործումորտեղ  գործումորտեղ  գործումորտեղ  գործում            է  է  է  է  
գրադարանը և երագրադարանը և երագրադարանը և երագրադարանը և երաժըշտական  խմբակըժըշտական  խմբակըժըշտական  խմբակըժըշտական  խմբակը::::    ԿարիքԿարիքԿարիքԿարիք    կակակակա        մանկապարտեզի  շենքի  բակումմանկապարտեզի  շենքի  բակումմանկապարտեզի  շենքի  բակումմանկապարտեզի  շենքի  բակում    
կառուցել  ավազայինկառուցել  ավազայինկառուցել  ավազայինկառուցել  ավազային    ևևևև    տեղադրել համապատասխանտեղադրել համապատասխանտեղադրել համապատասխանտեղադրել համապատասխան    խաղամիջոցների խաղահրապարակխաղամիջոցների խաղահրապարակխաղամիջոցների խաղահրապարակխաղամիջոցների խաղահրապարակ::::    
    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակներընպատակներընպատակներընպատակները    
• ԸնդլայնելԸնդլայնելԸնդլայնելԸնդլայնել                    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի                մանկապարտեզիմանկապարտեզիմանկապարտեզիմանկապարտեզի            պայմանները՝պայմանները՝պայմանները՝պայմանները՝            ավելացնելովավելացնելովավելացնելովավելացնելով            երեխաներիերեխաներիերեխաներիերեխաների                թիվըթիվըթիվըթիվը        ևևևև        

ապահովելապահովելապահովելապահովել        նրանցնրանցնրանցնրանց        հանգիստըհանգիստըհանգիստըհանգիստը:  :  :  :      
• ԲարելավելԲարելավելԲարելավելԲարելավել            երեխաներիերեխաներիերեխաներիերեխաների            նախադպրոցականնախադպրոցականնախադպրոցականնախադպրոցական            կրթոկրթոկրթոկրթությանւթյանւթյանւթյան        ևևևև        դաստիարակությանդաստիարակությանդաստիարակությանդաստիարակության        ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության    

մատուցմմատուցմմատուցմմատուցմանանանան    պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները::::    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    
1.1.1.1. ՁեռքՁեռքՁեռքՁեռք            բերելբերելբերելբերել            որևորևորևորև        էէէէ            դոնորդոնորդոնորդոնոր            կազմակերպությանկազմակերպությանկազմակերպությանկազմակերպության        համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    հետհետհետհետ    համատեղհամատեղհամատեղհամատեղ    

համաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելու                    ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը            ((((ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի            արժեքիարժեքիարժեքիարժեքի            համապատասխանաբարհամապատասխանաբարհամապատասխանաբարհամապատասխանաբար                90909090% % % %         ևևևև            10101010% % % % 
համհամհամհամամասնությամբամասնությամբամասնությամբամասնությամբ):):):):    

2.2.2.2. ՀամայնքայինՀամայնքայինՀամայնքայինՀամայնքային        կենտրոնիկենտրոնիկենտրոնիկենտրոնի    շենքիշենքիշենքիշենքի        կառուցումիցկառուցումիցկառուցումիցկառուցումից    ևևևև    շահագործումիցշահագործումիցշահագործումիցշահագործումից    հետոհետոհետոհետո    մանկապարտեզիմանկապարտեզիմանկապարտեզիմանկապարտեզի    շենքիցշենքիցշենքիցշենքից    
նորնորնորնոր        կենտրոնկենտրոնկենտրոնկենտրոն        տեղափոխելտեղափոխելտեղափոխելտեղափոխել    գյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանը,,,,    գրադարանըգրադարանըգրադարանըգրադարանը    , , , ,     իսկիսկիսկիսկ        բուժկետըբուժկետըբուժկետըբուժկետը        թողնելթողնելթողնելթողնել                    մանկամանկամանկամանկա----
տեզիտեզիտեզիտեզի    շենքումշենքումշենքումշենքում::::    

3.3.3.3. ՄանկապարտեզիՄանկապարտեզիՄանկապարտեզիՄանկապարտեզի    շենքիշենքիշենքիշենքի    ազատվածազատվածազատվածազատված    մոտմոտմոտմոտ    101010100 0 0 0 քմքմքմքմ    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում    իրականացնելիրականացնելիրականացնելիրականացնել    ընթացիկընթացիկընթացիկընթացիկ    նորոգմաննորոգմաննորոգմաննորոգման    
ևևևև    ներքիններքիններքիններքին    հարդարմանհարդարմանհարդարմանհարդարման    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ::::    

4.4.4.4. ՄանկապարտեզումՄանկապարտեզումՄանկապարտեզումՄանկապարտեզում        ստեղծելստեղծելստեղծելստեղծել                    խոհանոցայինխոհանոցայինխոհանոցայինխոհանոցային            ևևևև                ճճճճաշարանայինաշարանայինաշարանայինաշարանային                նորնորնորնոր        պայմաններպայմաններպայմաններպայմաններ,  ,  ,  ,  համդեհամդեհամդեհամդեսիսիսիսի        
դահլիճդահլիճդահլիճդահլիճ::::    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    ժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցը        
                        ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի            իրականացումըիրականացումըիրականացումըիրականացումը            նախատեսելնախատեսելնախատեսելնախատեսել        2012012012017777----2012012012018888թթթթթթթթ....    
    

    
    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ակնկալվողակնկալվողակնկալվողակնկալվող    աաաարդյունքներըրդյունքներըրդյունքներըրդյունքները        
• համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    զզզզգալիորենգալիորենգալիորենգալիորեն    կբարելավվկբարելավվկբարելավվկբարելավվենենենեն    նախադպրոցականնախադպրոցականնախադպրոցականնախադպրոցական    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության    ևևևև    դաստիարակությանդաստիարակությանդաստիարակությանդաստիարակության    

ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության    մատուցմմատուցմմատուցմմատուցմանանանան    շենքայինշենքայինշենքայինշենքային, , , , գույքայինգույքայինգույքայինգույքային    ևևևև    կրթականկրթականկրթականկրթական    պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները::::    
    

ԿապըԿապըԿապըԿապը    այլայլայլայլ    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    հետհետհետհետ            



    

35 

 

Համայնքի մանկապարտեզի պայմանների ընդլայնման և բարելավման Համայնքի մանկապարտեզի պայմանների ընդլայնման և բարելավման Համայնքի մանկապարտեզի պայմանների ընդլայնման և բարելավման Համայնքի մանկապարտեզի պայմանների ընդլայնման և բարելավման ծրագրծրագրծրագրծրագրիիիի    իրականացումնիրականացումնիրականացումնիրականացումն    
անանանանմիջականմիջականմիջականմիջական    կապիկապիկապիկապի    մեջմեջմեջմեջ    էէէէ    գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում    համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային        կենտրոնիկենտրոնիկենտրոնիկենտրոնի    կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման    ծրագրի հետծրագրի հետծրագրի հետծրագրի հետ: : : : Վերջին Վերջին Վերջին Վերջին 
ծրագրի իրականացման դեպքում միայն հնարավոր կլինի նոր շենք տեղափոխել համայնքի ծրագրի իրականացման դեպքում միայն հնարավոր կլինի նոր շենք տեղափոխել համայնքի ծրագրի իրականացման դեպքում միայն հնարավոր կլինի նոր շենք տեղափոխել համայնքի ծրագրի իրականացման դեպքում միայն հնարավոր կլինի նոր շենք տեղափոխել համայնքի 
գյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանըգյուղապետարանը,,,,    գրադարանըգրադարանըգրադարանըգրադարանը    , , , , հակառակ դեպքում հակառակ դեպքում հակառակ դեպքում հակառակ դեպքում սույն ծրագրի իրականացումը սույն ծրագրի իրականացումը սույն ծրագրի իրականացումը սույն ծրագրի իրականացումը նորիցնորիցնորիցնորից    
կհետաձգվիկհետաձգվիկհետաձգվիկհետաձգվի    հաջորդ տարիներհաջորդ տարիներհաջորդ տարիներհաջորդ տարիներ: : : :     
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    բյուջենբյուջենբյուջենբյուջեն    
    

ԴիմելԴիմելԴիմելԴիմել    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությանըկառավարությանըկառավարությանըկառավարությանը, , , , կամկամկամկամ    ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇնննն        áõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇնննն`  `  `  `  
ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³կանկանկանկան    աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն    ստանալուստանալուստանալուստանալու    հարցովհարցովհարցովհարցով::::    

        
    
    
    

ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    12121212    
    

ՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսական    հարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններ. . . . ՃանապարհայինՃանապարհայինՃանապարհայինՃանապարհային    տնտեսությունտնտեսությունտնտեսությունտնտեսություն    
((((ՈլորտիՈլորտիՈլորտիՈլորտի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))    

ՀեղեղատարիՀեղեղատարիՀեղեղատարիՀեղեղատարի        պահպանումպահպանումպահպանումպահպանում        ևևևև        նորինորինորինորի        կառուցումկառուցումկառուցումկառուցում    
((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))        

ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    գյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարան    
((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հայտըհայտըհայտըհայտը    ներկայացնողներկայացնողներկայացնողներկայացնող    կազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունը, , , , ստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումը    կամկամկամկամ    խումբըխումբըխումբըխումբը))))    

    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝        30000.0 30000.0 30000.0 30000.0 հազարհազարհազարհազար    դրամդրամդրամդրամ    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    կամկամկամկամ    գնվողգնվողգնվողգնվող    ապրանքըապրանքըապրանքըապրանքը    
        

€€€€    ԾառայություններիԾառայություններիԾառայություններիԾառայությունների    մատուցումմատուցումմատուցումմատուցում                €€€€    ՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկում                €€€€    ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ    
€€€€    ՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգում                €€€€    ՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնում                    €€€€    ԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնում                    €€€€    ՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինում                €€€€    ՆորըՆորըՆորըՆորը                €€€€    ԱյլԱյլԱյլԱյլ    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումը    
2000200020002000թթթթ----ինինինին        ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        կենտրոնականկենտրոնականկենտրոնականկենտրոնական        փողոցովփողոցովփողոցովփողոցով` 1 ` 1 ` 1 ` 1 փողոցփողոցփողոցփողոց        ևևևև        1 1 1 1 փողփողփողփող.  4 .  4 .  4 .  4 նրբնրբնրբնրբ.,.,.,.,    

530 530 530 530 մետրմետրմետրմետր        երկարությամբերկարությամբերկարությամբերկարությամբ        կառուցվելկառուցվելկառուցվելկառուցվել        էէէէ        հեղեղատարհեղեղատարհեղեղատարհեղեղատար:  :  :  :  ՏարինՏարինՏարինՏարին        2222----3  3  3  3  անգամանգամանգամանգամ        հեղեղատարիհեղեղատարիհեղեղատարիհեղեղատարի        
դիտահորերըդիտահորերըդիտահորերըդիտահորերը        մաքրվելմաքրվելմաքրվելմաքրվել        ևևևև        վերանորոգվելվերանորոգվելվերանորոգվելվերանորոգվել        էէէէ        գյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանի        միջոցներովմիջոցներովմիջոցներովմիջոցներով: : : : 2013201320132013----2014201420142014թթթթթթթթ. . . . 
համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        3 3 3 3 փողոցփողոցփողոցփողոցովովովով`̀̀̀    328328328328    մետրմետրմետրմետր        երկարությամբերկարությամբերկարությամբերկարությամբ                կառուցվելկառուցվելկառուցվելկառուցվել        էէէէ        հեղեղատարհեղեղատարհեղեղատարհեղեղատար: : : : ՀեղեղատարըՀեղեղատարըՀեղեղատարըՀեղեղատարը    
կառուցվելկառուցվելկառուցվելկառուցվել        էէէէ        գյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանի        միջոցներովմիջոցներովմիջոցներովմիջոցներով,  ,  ,  ,  որիորիորիորի                համարհամարհամարհամար                բյուջեիցբյուջեիցբյուջեիցբյուջեից            ցախսվելցախսվելցախսվելցախսվել            էէէէ        18551954185519541855195418551954    դրամդրամդրամդրամ        
ևևևև        ««««ԿարմիրԿարմիրԿարմիրԿարմիր    ԽաչիԽաչիԽաչիԽաչի»  »  »  »  ընկերությանընկերությանընկերությանընկերության        կողմիցկողմիցկողմիցկողմից        հեղեղատարիհեղեղատարիհեղեղատարիհեղեղատարի        կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման        համարհամարհամարհամար        ներներներներ    էէէէ    դրվելդրվելդրվելդրվել    32 32 32 32 տոննատոննատոննատոննա    
ցեմենտցեմենտցեմենտցեմենտ: : : : 2016201620162016թթթթ----ինինինին        ապրիլապրիլապրիլապրիլ    ամսիցամսիցամսիցամսից    սկսվելսկսվելսկսվելսկսվել    էէէէ    2 2 2 2 փողոցիփողոցիփողոցիփողոցի    1111----ինինինին    փուլիփուլիփուլիփուլի    ((((դպրոցդպրոցդպրոցդպրոց    բարձրացողբարձրացողբարձրացողբարձրացող    
ճանապարհիճանապարհիճանապարհիճանապարհի))))հեղեղատարիհեղեղատարիհեղեղատարիհեղեղատարի    կառուցումըկառուցումըկառուցումըկառուցումը    համհամհամհամայնքապետարանիայնքապետարանիայնքապետարանիայնքապետարանի    միջոցներովմիջոցներովմիջոցներովմիջոցներով` 6` 6` 6` 6898626898626898626898626::::    
                                        ՆախատեսվումՆախատեսվումՆախատեսվումՆախատեսվում    էէէէ    շարունակելշարունակելշարունակելշարունակել            հեղեղատարներիհեղեղատարներիհեղեղատարներիհեղեղատարների        կառուցումըկառուցումըկառուցումըկառուցումը        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        գրեթեգրեթեգրեթեգրեթե        բոլորբոլորբոլորբոլոր        
փփփփողոցներումողոցներումողոցներումողոցներում,  ,  ,  ,  որպեսզիորպեսզիորպեսզիորպեսզի        պաշտպանենքպաշտպանենքպաշտպանենքպաշտպանենք        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        ազգաբնակչությանազգաբնակչությանազգաբնակչությանազգաբնակչության        սեփականությունըսեփականությունըսեփականությունըսեփականությունը            
հեղեղումներիցհեղեղումներիցհեղեղումներիցհեղեղումներից        ևևևև        սելավներիցսելավներիցսելավներիցսելավներից:   :   :   :   ՀեղեղատարներիՀեղեղատարներիՀեղեղատարներիՀեղեղատարների        կառուցկառուցկառուցկառուցումըումըումըումը        խիստխիստխիստխիստ        անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ        էէէէ        հետագահետագահետագահետագա        
ճանապարհաշինությանճանապարհաշինությանճանապարհաշինությանճանապարհաշինության`  `  `  `  ասֆալտապատմանասֆալտապատմանասֆալտապատմանասֆալտապատման        համարհամարհամարհամար:  :  :  :  ՅուրաքանչյուրՅուրաքանչյուրՅուրաքանչյուրՅուրաքանչյուր        տարիտարիտարիտարի,  2,  2,  2,  2----3 3 3 3 անգամանգամանգամանգամ        
գյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանիգյուղապետարանի        կողմիցկողմիցկողմիցկողմից        կատարվումկատարվումկատարվումկատարվում        էէէէ        ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային        ճանապարհներիճանապարհներիճանապարհներիճանապարհների        բարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգման        աշաշաշաշ----    
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ԽատանքներԽատանքներԽատանքներԽատանքներ,  ,  ,  ,  սակայնսակայնսակայնսակայն        հերթականհերթականհերթականհերթական        սելավներիսելավներիսելավներիսելավների        ևևևև        հեղեղումներիհեղեղումներիհեղեղումներիհեղեղումների        հեհեհեհետևանքովտևանքովտևանքովտևանքով        ճանապարհներըճանապարհներըճանապարհներըճանապարհները        
դադադադառռռռնումնումնումնում        եմեմեմեմ        անանցանելիանանցանելիանանցանելիանանցանելի::::    
    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակներընպատակներընպատակներընպատակները    
    

ԲարձրացնելԲարձրացնելԲարձրացնելԲարձրացնել    ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային    կենտրոնականկենտրոնականկենտրոնականկենտրոնական    փողոցներովփողոցներովփողոցներովփողոցներով    երթևեկությաներթևեկությաներթևեկությաներթևեկության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    
մակարդակը՝մակարդակը՝մակարդակը՝մակարդակը՝    դարձնելովդարձնելովդարձնելովդարձնելով    դրանքդրանքդրանքդրանք    անցանելիանցանելիանցանելիանցանելի    ուուուու    հարմարավետհարմարավետհարմարավետհարմարավետ    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների, , , , 
զբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկների    ևևևև    տրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտային    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    համարհամարհամարհամար::::        
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    
ՁեռքՁեռքՁեռքՁեռք            բերելբերելբերելբերել        որևէորևէորևէորևէ        դոնորդոնորդոնորդոնոր        կազմակերպությանկազմակերպությանկազմակերպությանկազմակերպության        համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        հետհետհետհետ    համատեղհամատեղհամատեղհամատեղ    
համաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելու                ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը            ((((ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի            արժեքիարժեքիարժեքիարժեքի                համապատասխանաբարհամապատասխանաբարհամապատասխանաբարհամապատասխանաբար        90%   90%   90%   90%   ևևևև            10% 10% 10% 10% 
համամասնությամբհամամասնությամբհամամասնությամբհամամասնությամբ):):):):    

    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    ժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցը        
    
                        ԾրագիրըԾրագիրըԾրագիրըԾրագիրը        նախատեսվումնախատեսվումնախատեսվումնախատեսվում        էէէէ        շարունակելշարունակելշարունակելշարունակել        2012012012016666----2012012012018888թթթթթթթթ....    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ակնկալվողակնկալվողակնկալվողակնկալվող    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները        
    
                    2016201620162016----2018201820182018թթթթթթթթ. . . . ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    բբբբարձրացնելարձրացնելարձրացնելարձրացնել    ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային    կենտրոնականկենտրոնականկենտրոնականկենտրոնական    փողոցներովփողոցներովփողոցներովփողոցներով    
երթևեկությաներթևեկությաներթևեկությաներթևեկության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մակարդակը՝մակարդակը՝մակարդակը՝մակարդակը՝    դարձնելովդարձնելովդարձնելովդարձնելով    դրանքդրանքդրանքդրանք    անցանելիանցանելիանցանելիանցանելի    ուուուու    հարմարավետհարմարավետհարմարավետհարմարավետ    
համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների, , , , զբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկների    ևևևև    տրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտային    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    համարհամարհամարհամար::::        
    

                        պաշտպանենքպաշտպանենքպաշտպանենքպաշտպանենք                        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի                        ազգաբնակչությանազգաբնակչությանազգաբնակչությանազգաբնակչության                        սեփականությունըսեփականությունըսեփականությունըսեփականությունը                        հեղեղումներիցհեղեղումներիցհեղեղումներիցհեղեղումներից                        ևևևև        
    սելավներիցսելավներիցսելավներիցսելավներից    
    

                        ԿապըԿապըԿապըԿապը    այլայլայլայլ    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    հետհետհետհետ            
    
        ՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքային    փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների        հհհհեղեղատարիեղեղատարիեղեղատարիեղեղատարի        կառուցմկառուցմկառուցմկառուցմանանանան    ծրագրի իրածրագրի իրածրագրի իրածրագրի իրականացումն կանացումն կանացումն կանացումն անմիջականանմիջականանմիջականանմիջական    

    կապիկապիկապիկապի    մեջմեջմեջմեջ    էէէէ    գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում    այդայդայդայդ        փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների    ջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացման    կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման,,,,ասֆալտապատմանասֆալտապատմանասֆալտապատմանասֆալտապատման    ևևևև    բարեկարգբարեկարգբարեկարգբարեկարգ----
մանմանմանման    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    հետհետհետհետ: : : : Ներհամայնքային Ներհամայնքային Ներհամայնքային Ներհամայնքային     փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների        միայն միայն միայն միայն     պատշաճպատշաճպատշաճպատշաճ        մակարդակով մակարդակով մակարդակով մակարդակով 
բարեկարգումից բարեկարգումից բարեկարգումից բարեկարգումից         հետոհետոհետոհետո            իմաստիմաստիմաստիմաստ            կունենակունենակունենակունենա            դրանց դրանց դրանց դրանց             գիշերայինգիշերայինգիշերայինգիշերային                լուսավորլուսավորլուսավորլուսավորության ության ության ության             համակարգերի համակարգերի համակարգերի համակարգերի 
անցկացումըանցկացումըանցկացումըանցկացումը,,,,        հակառակ հակառակ հակառակ հակառակ     դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում        ներհամայնքային փողոցները չեն ստանա ամբողջական գեղեցիկ ներհամայնքային փողոցները չեն ստանա ամբողջական գեղեցիկ ներհամայնքային փողոցները չեն ստանա ամբողջական գեղեցիկ ներհամայնքային փողոցները չեն ստանա ամբողջական գեղեցիկ 
ու գրավիչ տեսքու գրավիչ տեսքու գրավիչ տեսքու գրավիչ տեսք: : : :     
    
    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    բյուջենբյուջենբյուջենբյուջեն    
    
            ԴիմելԴիմելԴիմելԴիմել    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությանըկառավարությանըկառավարությանըկառավարությանը, , , , կամկամկամկամ    ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇնննն        áõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇնննն`  `  `  `  

ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³կանկանկանկան    աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն    ստստստստանալուանալուանալուանալու    հարցովհարցովհարցովհարցով::::    
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                                                                                                                                                                                                                                    ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    11113333    

    
ՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսական    հարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններ. . . . ՃանապարհայինՃանապարհայինՃանապարհայինՃանապարհային    տնտեսությունտնտեսությունտնտեսությունտնտեսություն    

((((ՈլորՈլորՈլորՈլորտիտիտիտի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))    

Ներհամայնքային Ճանապարհների և փողոցների Ներհամայնքային Ճանապարհների և փողոցների Ներհամայնքային Ճանապարհների և փողոցների Ներհամայնքային Ճանապարհների և փողոցների գիշերայգիշերայգիշերայգիշերային լուսավորության համակարգի ին լուսավորության համակարգի ին լուսավորության համակարգի ին լուսավորության համակարգի 
անցկացումանցկացումանցկացումանցկացում        բոլորբոլորբոլորբոլոր        փողոցներումփողոցներումփողոցներումփողոցներում    

((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))        

ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    գյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարան    
((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հայտըհայտըհայտըհայտը    ներկայացնողներկայացնողներկայացնողներկայացնող    կազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունը, , , , ստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումը    կամկամկամկամ    խումբըխումբըխումբըխումբը))))    

    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ընդհանընդհանընդհանընդհանուրուրուրուր    արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝        5555000000.0 00.0 00.0 00.0 հազարհազարհազարհազար    դրամդրամդրամդրամ    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    կամկամկամկամ    գնվողգնվողգնվողգնվող    ապրանքըապրանքըապրանքըապրանքը    
        

€€€€    ԾառայություններիԾառայություններիԾառայություններիԾառայությունների    մատուցումմատուցումմատուցումմատուցում                €€€€    ՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկում                €€€€    ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ    
€€€€    ՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգում                €€€€    ՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնում                    €€€€    ԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնում                    €€€€    ՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինում                €€€€    ՆորըՆորըՆորըՆորը                €€€€    ԱյլԱյլԱյլԱյլ    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումը    
ՆերհամայնքայիՆերհամայնքայիՆերհամայնքայիՆերհամայնքայինննն    ճանապարհներճանապարհներճանապարհներճանապարհներըըըը    ևևևև        փողոցներփողոցներփողոցներփողոցներըըըը        հագեցածհագեցածհագեցածհագեցած    չենչենչենչեն    գիշերայինգիշերայինգիշերայինգիշերային    լուսավորությանլուսավորությանլուսավորությանլուսավորության    

համակարգովհամակարգովհամակարգովհամակարգով, , , , որըորըորըորը    որոշակիորոշակիորոշակիորոշակի    վտանգվտանգվտանգվտանգ, , , , անհարմարություններանհարմարություններանհարմարություններանհարմարություններ    ուուուու    դժվարություններդժվարություններդժվարություններդժվարություններ    էէէէ    առաջացնումառաջացնումառաջացնումառաջացնում    
հետիոտներիհետիոտներիհետիոտներիհետիոտների    ևևևև    տրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտային    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    համարհամարհամարհամար: 201: 201: 201: 2013333թթթթ. . . . ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային    
կենտրոնականկենտրոնականկենտրոնականկենտրոնական    փողոցներըփողոցներըփողոցներըփողոցները        մասմասմասմասամբամբամբամբ        վվվվերազիներազիներազիներազինվվվվելելելել    ենենենեն        գիշերայինգիշերայինգիշերայինգիշերային    լուսավորությանլուսավորությանլուսավորությանլուսավորության    համակարգովհամակարգովհամակարգովհամակարգով::::    

ՓՓՓՓողոցողոցողոցողոցներներներներիիիի    բարեկարգումիցբարեկարգումիցբարեկարգումիցբարեկարգումից    ևևևև    ասֆալտապատումիցասֆալտապատումիցասֆալտապատումիցասֆալտապատումից    հետոհետոհետոհետո    անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ    էէէէ    դրանքդրանքդրանքդրանք    վերազինելվերազինելվերազինելվերազինել    
գիշերայինգիշերայինգիշերայինգիշերային    լուսավորությանլուսավորությանլուսավորությանլուսավորության    համակարգովհամակարգովհամակարգովհամակարգով::::    
    

    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակներընպատակներընպատակներընպատակները    

ԲարձրացնելԲարձրացնելԲարձրացնելԲարձրացնել    ննններհամայնքայիներհամայնքայիներհամայնքայիներհամայնքային    կենտրոնականկենտրոնականկենտրոնականկենտրոնական    փողոցփողոցփողոցփողոցներներներներովովովով    երթևեերթևեերթևեերթևեկությանկությանկությանկության    անվտանգությանվտանգությանվտանգությանվտանգությանանանան    
մակարդակըմակարդակըմակարդակըմակարդակը՝՝՝՝    դարձդարձդարձդարձնելովնելովնելովնելով    դրանքդրանքդրանքդրանք    լուսավորլուսավորլուսավորլուսավոր, , , , գեղեցիկգեղեցիկգեղեցիկգեղեցիկ    ուուուու    հարմարավետհարմարավետհարմարավետհարմարավետ    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բնակիչներբնակիչներբնակիչներբնակիչներիիիի, , , , 
զբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկների    ևևևև    տրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտային    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    համարհամարհամարհամար::::        
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    
1.1.1.1. ՁեռքՁեռքՁեռքՁեռք            բերելբերելբերելբերել        որևէորևէորևէորևէ        դոնորդոնորդոնորդոնոր        կազմակերպությանկազմակերպությանկազմակերպությանկազմակերպության        համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        հետհետհետհետ    համատեղհամատեղհամատեղհամատեղ    

համաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելու                ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը            ((((ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի            արժեքիարժեքիարժեքիարժեքի                համապատասխանաբարհամապատասխանաբարհամապատասխանաբարհամապատասխանաբար        90909090% % % %         ևևևև            10101010% % % % 
համամասնությամբհամամասնությամբհամամասնությամբհամամասնությամբ):):):):    

2.2.2.2.     2012012012017777թթթթ. . . . պպպպատվիրելատվիրելատվիրելատվիրել    ևևևև    պատրաստելպատրաստելպատրաստելպատրաստել    ննններհամայնքայիներհամայնքայիներհամայնքայիներհամայնքային        թիվթիվթիվթիվ        2, 4, 5, 62, 4, 5, 62, 4, 5, 62, 4, 5, 6    փողոցփողոցփողոցփողոցներիներիներիների, , , ,         նրբանցքներինրբանցքներինրբանցքներինրբանցքների            ևևևև        
փակուղիներիփակուղիներիփակուղիներիփակուղիների            միակողմանիմիակողմանիմիակողմանիմիակողմանի            արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին                լուսավորությանլուսավորությանլուսավորությանլուսավորության            համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի        անցկացմանանցկացմանանցկացմանանցկացման            աշխաաշխաաշխաաշխա----
տտտտանքներիանքներիանքներիանքների            նախագծանախագծանախագծանախագծա----նախահաշվայիննախահաշվայիննախահաշվայիննախահաշվային        փաստաթղթերըփաստաթղթերըփաստաթղթերըփաստաթղթերը՝՝՝՝    նախատեսելովնախատեսելովնախատեսելովնախատեսելով            մետաղյամետաղյամետաղյամետաղյա        հենասյուհենասյուհենասյուհենասյու----
ներներներներ            4.5 4.5 4.5 4.5 մմմմ    բարձրությամբբարձրությամբբարձրությամբբարձրությամբ, , , ,         70 70 70 70 մմմմմմմմ    տրամագծովտրամագծովտրամագծովտրամագծով,,,,        իրարիցիրարիցիրարիցիրարից        40 40 40 40 մմմմ        հեռավորությամբհեռավորությամբհեռավորությամբհեռավորությամբ, , , ,         յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր    
հենասյանհենասյանհենասյանհենասյան    վրավրավրավրա՝՝՝՝                    1111        լուսայինլուսայինլուսայինլուսային                        սարքավորումսարքավորումսարքավորումսարքավորում                    ևևևև                էլեկտրահաղորդալարէլեկտրահաղորդալարէլեկտրահաղորդալարէլեկտրահաղորդալարերերերեր՝՝՝՝            10101010    մմմմմմմմ                հաստուհաստուհաստուհաստու----
թյամբթյամբթյամբթյամբ, , , ,         3333    կմկմկմկմ    երկարությամբերկարությամբերկարությամբերկարությամբ::::    
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3.3.3.3. ՀամագործակցելՀամագործակցելՀամագործակցելՀամագործակցել        ևևևև            կկկկնքելնքելնքելնքել            պայմանագիրպայմանագիրպայմանագիրպայմանագիր    ««««ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    էլեկտրացանցերէլեկտրացանցերէլեկտրացանցերէլեկտրացանցեր»»»»    ՓԲԸՓԲԸՓԲԸՓԲԸ    ««««ԴեբեդԴեբեդԴեբեդԴեբեդ»»»»    մասնամասնամասնամասնա----
ճյուղիճյուղիճյուղիճյուղի        հետ՝հետ՝հետ՝հետ՝        տրամադրելուտրամադրելուտրամադրելուտրամադրելու        փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների        արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին        լուսավորությանլուսավորությանլուսավորությանլուսավորության        համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի        անցկացմանանցկացմանանցկացմանանցկացման    
աշխատանքներնաշխատանքներնաշխատանքներնաշխատանքներն    իրականացնիրականացնիրականացնիրականացնողողողող    մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական    ((((տեխնիկականտեխնիկականտեխնիկականտեխնիկական) ) ) ) խուխուխուխումբմբմբմբ::::    

4.4.4.4. ՁեռքՁեռքՁեռքՁեռք    բերելբերելբերելբերել    արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին    լուսավորությանլուսավորությանլուսավորությանլուսավորության    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    հենասյուներըհենասյուներըհենասյուներըհենասյուները,,,,    լուսայինլուսայինլուսայինլուսային    սարքավորումներըսարքավորումներըսարքավորումներըսարքավորումները    
ևևևև    էլեկտրահաղորդալարերըէլեկտրահաղորդալարերըէլեկտրահաղորդալարերըէլեկտրահաղորդալարերը::::        

5.5.5.5. ԻԻԻԻրականացնելրականացնելրականացնելրականացնել                    վերոհիշյալվերոհիշյալվերոհիշյալվերոհիշյալ                    ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային                    փողոցփողոցփողոցփողոցներներներներիիիի                արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին                        լուսավորությանլուսավորությանլուսավորությանլուսավորության    
համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի            անցկացանցկացանցկացանցկացմանմանմանման            աշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքները        ևևևև        մինչևմինչևմինչևմինչև        2012012012017777թթթթ. . . . դեկտեմդեկտեմդեկտեմդեկտեմմբերիմբերիմբերիմբերի    1111----ըըըը        այնայնայնայն            հանձնելհանձնելհանձնելհանձնել    
շահագործմանշահագործմանշահագործմանշահագործման::::    

    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    ժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցը        
                        ԾրագիրըԾրագիրըԾրագիրըԾրագիրը        նախատեսվումնախատեսվումնախատեսվումնախատեսվում        էէէէ        անցկացնելանցկացնելանցկացնելանցկացնել        2016201620162016----2017201720172017թթթթթթթթ....    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ակնկալվողակնկալվողակնկալվողակնկալվող    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները        
• 2012012012016666թթթթ. . . . ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում            ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային            փողոցփողոցփողոցփողոցներներներներումումումում        կանցկացվիկանցկացվիկանցկացվիկանցկացվի        գիշերայիգիշերայիգիշերայիգիշերայինննն            լուսավորությանլուսավորությանլուսավորությանլուսավորության    

համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ,,,,    
• փողոցփողոցփողոցփողոցներըներըներըներըըըըը            կդառնակդառնակդառնակդառնանննն    լուսավորլուսավորլուսավորլուսավոր, , , , անվտանգանվտանգանվտանգանվտանգ    ուուուու    գեղեցիկգեղեցիկգեղեցիկգեղեցիկ՝՝՝՝    ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես            համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի            բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների                ուուուու    

տրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտային        միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների, , , , այնպեսայնպեսայնպեսայնպես        էլէլէլէլ        համայնքհամայնքհամայնքհամայնքումումումում    հյուրնկալվհյուրնկալվհյուրնկալվհյուրնկալվողողողող    զբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկների    համարհամարհամարհամար,,,,    
• ձեռքձեռքձեռքձեռք    կբերվիկբերվիկբերվիկբերվի    համապատասխհամապատասխհամապատասխհամապատասխանանանան    փորձփորձփորձփորձ, , , , որիորիորիորի    հիմանհիմանհիմանհիման    վրավրավրավրա    հետագահետագահետագահետագա    տարիներինտարիներինտարիներինտարիներին    կնախատեսվենկնախատեսվենկնախատեսվենկնախատեսվեն    ևևևև    

կիրականացվենկիրականացվենկիրականացվենկիրականացվեն    ներհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքայիններհամայնքային    մնացածմնացածմնացածմնացած    փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների    գիշերայիգիշերայիգիշերայիգիշերայինննն    լուսավորությանլուսավորությանլուսավորությանլուսավորության        համակարհամակարհամակարհամակար----
գերիգերիգերիգերի    անցկացմանանցկացմանանցկացմանանցկացման    աշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքները::::    

    

            ԿապըԿապըԿապըԿապը    այլայլայլայլ    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    հետհետհետհետ            
ՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքայինՆերհամայնքային    փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների    գիշերայինգիշերայինգիշերայինգիշերային    լուսավորությլուսավորությլուսավորությլուսավորության համակարգի անցկացման ծրագրի ան համակարգի անցկացման ծրագրի ան համակարգի անցկացման ծրագրի ան համակարգի անցկացման ծրագրի 
իրականացումն իրականացումն իրականացումն իրականացումն անմիջականանմիջականանմիջականանմիջական    կապիկապիկապիկապի    մեջմեջմեջմեջ    էէէէ    գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում    այդայդայդայդ    փողոցներփողոցներփողոցներփողոցներիիիի    ջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացման    
կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման,,,,ասֆալտապատմանասֆալտապատմանասֆալտապատմանասֆալտապատման    ևևևև    բարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգման    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    հետհետհետհետ: : : : Ներհամայնքային Ներհամայնքային Ներհամայնքային Ներհամայնքային 
փողոցների միայն փողոցների միայն փողոցների միայն փողոցների միայն պատշաճ մակարդակով պատշաճ մակարդակով պատշաճ մակարդակով պատշաճ մակարդակով բարեկարգումից հետո բարեկարգումից հետո բարեկարգումից հետո բարեկարգումից հետո իմաստիմաստիմաստիմաստ    կկկկունենաունենաունենաունենա    դրանց դրանց դրանց դրանց 
արտաքին լուսավորարտաքին լուսավորարտաքին լուսավորարտաքին լուսավորությությությության համակարգան համակարգան համակարգան համակարգերերերերի անցկացումըի անցկացումըի անցկացումըի անցկացումը, , , , հակառակ դեպքում ներհամայնքայինհակառակ դեպքում ներհամայնքայինհակառակ դեպքում ներհամայնքայինհակառակ դեպքում ներհամայնքային    
փողոցները չեն ստանա ամբողջական գեղեցիկ ու գրավիչ տեսքփողոցները չեն ստանա ամբողջական գեղեցիկ ու գրավիչ տեսքփողոցները չեն ստանա ամբողջական գեղեցիկ ու գրավիչ տեսքփողոցները չեն ստանա ամբողջական գեղեցիկ ու գրավիչ տեսք: : : :     
    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    բյուջենբյուջենբյուջենբյուջեն    
    
            ԴիմելԴիմելԴիմելԴիմել    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությանըկառավարությանըկառավարությանըկառավարությանը, , , , կամկամկամկամ    ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇնննն        áõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇնննն`  `  `  `  

ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³կանկանկանկան    աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն    ստանալուստանալուստանալուստանալու    հարցովհարցովհարցովհարցով::::    

        
    
    
    

                                                                                                                                                                                                                                            ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    14141414    
    

ՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսական    հարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններ. . . . ԳերեզմանատանԳերեզմանատանԳերեզմանատանԳերեզմանատան    ցանկապատումցանկապատումցանկապատումցանկապատում    
((((ՈլորտիՈլորտիՈլորտիՈլորտի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))    

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ        ՑԱՆԿԱՊԱՏԻՑԱՆԿԱՊԱՏԻՑԱՆԿԱՊԱՏԻՑԱՆԿԱՊԱՏԻ        ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԿԱՌՈՒՑՈՒՄԿԱՌՈՒՑՈՒՄԿԱՌՈՒՑՈՒՄ    
((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))        

ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    գյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարան    
((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հայտըհայտըհայտըհայտը    ներկայացնողներկայացնողներկայացնողներկայացնող    կազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունը, , , , ստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումը    կամկամկամկամ    խումբըխումբըխումբըխումբը))))    



    

39 

 

    
ԾրԾրԾրԾրագրիագրիագրիագրի    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝        10101010000.0 000.0 000.0 000.0 հազարհազարհազարհազար    դրամդրամդրամդրամ    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    կամկամկամկամ    գնվողգնվողգնվողգնվող    ապրանքըապրանքըապրանքըապրանքը    
        

€€€€    ԾառայություններիԾառայություններիԾառայություններիԾառայությունների    մատուցումմատուցումմատուցումմատուցում                €€€€    ՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկում                €€€€    ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ    
€€€€    ՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգում                €€€€    ՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնում                    €€€€    ԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնում                    €€€€    ՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինում                €€€€    ՆորըՆորըՆորըՆորը                €€€€    ԱյլԱյլԱյլԱյլ    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումը    
                                                    ՀամայնքըՀամայնքըՀամայնքըՀամայնքը        ունիունիունիունի        բացբացբացբաց        գերեզմանատունգերեզմանատունգերեզմանատունգերեզմանատուն,  ,  ,  ,  որըորըորըորը                ցանկապատվածցանկապատվածցանկապատվածցանկապատված        էէէէ        եղելեղելեղելեղել            բարակբարակբարակբարակ            մետաղյամետաղյամետաղյամետաղյա        
ցանցովցանցովցանցովցանցով,  ,  ,  ,  սակայնսակայնսակայնսակայն        տարիներիտարիներիտարիներիտարիների        ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում        այդայդայդայդ        ցանկապատըցանկապատըցանկապատըցանկապատը        ոչնչացվելոչնչացվելոչնչացվելոչնչացվել        էէէէ::::    
ԸնտանիԸնտանիԸնտանիԸնտանի                կենդանիներըկենդանիներըկենդանիներըկենդանիները            առանցառանցառանցառանց                արգելքիարգելքիարգելքիարգելքի    ներխուժումներխուժումներխուժումներխուժում        ենենենեն        գերեզմանատունգերեզմանատունգերեզմանատունգերեզմանատուն        ևևևև        վնասվնասվնասվնաս        հասցնումհասցնումհասցնումհասցնում        
շշշշիրիմներինիրիմներինիրիմներինիրիմներին        ,  ,  ,  ,  որըորըորըորը        տեղիքտեղիքտեղիքտեղիք        էէէէ        տալիստալիստալիստալիս        ազգաբնակչությանազգաբնակչությանազգաբնակչությանազգաբնակչության        դժգոհությանըդժգոհությանըդժգոհությանըդժգոհությանը:  :  :  :  ԱնհրաժեշտԱնհրաժեշտԱնհրաժեշտԱնհրաժեշտ        էէէէ        կառուցելկառուցելկառուցելկառուցել    
հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական        բետոնեբետոնեբետոնեբետոնե        հիմքովհիմքովհիմքովհիմքով        ևևևև        քարեքարեքարեքարե        պատովպատովպատովպատով            ցանկապատցանկապատցանկապատցանկապատ    ::::    
    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակներընպատակներընպատակներընպատակները    
                        ԱնհնարինԱնհնարինԱնհնարինԱնհնարին        դարձնելդարձնելդարձնելդարձնել        ընտանիընտանիընտանիընտանի        կենդանիներիկենդանիներիկենդանիներիկենդանիների        մուտքըմուտքըմուտքըմուտքը        գերեզմանատունգերեզմանատունգերեզմանատունգերեզմանատուն    
                            ԱպահովելԱպահովելԱպահովելԱպահովել        շիրիմնեշիրիմնեշիրիմնեշիրիմներիրիրիրի        պահպանությունըպահպանությունըպահպանությունըպահպանությունը        ևևևև        մաքրությունըմաքրությունըմաքրությունըմաքրությունը    
    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    
                        ԿազմելԿազմելԿազմելԿազմել        նախագծանախագծանախագծանախագծա----նախահաշվայիննախահաշվայիննախահաշվայիննախահաշվային        փաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթեր    

ՁեռքՁեռքՁեռքՁեռք                բերելբերելբերելբերել        որևէորևէորևէորևէ            դոնորդոնորդոնորդոնոր        կազմակերպությանկազմակերպությանկազմակերպությանկազմակերպության        համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        հետհետհետհետ    համատեղհամատեղհամատեղհամատեղ    
համաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելու                ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը            ((((ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի            արժեքիարժեքիարժեքիարժեքի                համապատասխանաբարհամապատասխանաբարհամապատասխանաբարհամապատասխանաբար        90%   90%   90%   90%   ևևևև            10% 10% 10% 10% 
համամասնությամբհամամասնությամբհամամասնությամբհամամասնությամբ):):):):    

    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    ժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցը        
                        ԾրագիրըԾրագիրըԾրագիրըԾրագիրը        նախատեսվումնախատեսվումնախատեսվումնախատեսվում        էէէէ        անցկացնելանցկացնելանցկացնելանցկացնել        2012012012017777----2012012012018888թթթթթթթթ....    
    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ակնկալվողակնկալվողակնկալվողակնկալվող    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները        
                    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի        գերեզմանատանգերեզմանատանգերեզմանատանգերեզմանատան        պահպանությունպահպանությունպահպանությունպահպանություն        ևևևև        մաքրությունմաքրությունմաքրությունմաքրություն    
                    ՇիրիմներիՇիրիմներիՇիրիմներիՇիրիմների        պահպանությունպահպանությունպահպանությունպահպանություն    
    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    բբբբյուջենյուջենյուջենյուջեն    
    
            ԴիմելԴիմելԴիմելԴիմել    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությանըկառավարությանըկառավարությանըկառավարությանը, , , , կամկամկամկամ    ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇնննն        áõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇնննն`  `  `  `  

ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³կանկանկանկան    աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն    ստանալուստանալուստանալուստանալու    հարցովհարցովհարցովհարցով::::    
    

    
    

                                                                                                                                                                                                                                            ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    11115555    
    

ՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսական    հարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններ. . . . ԳյուղատնտեսությանԳյուղատնտեսությանԳյուղատնտեսությանԳյուղատնտեսության        զարգացումզարգացումզարգացումզարգացում    
((((ՈլորտիՈլորտիՈլորտիՈլորտի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))    

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ                ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԶԱՐԳԱՑՈՒՄԶԱՐԳԱՑՈՒՄԶԱՐԳԱՑՈՒՄ    
    ((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը))))        



    

40 

 

ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    գյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարանգյուղապետարան    
((((ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հայտըհայտըհայտըհայտը    ներկայացնողներկայացնողներկայացնողներկայացնող    կազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունը, , , , ստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումըստորաբաժանումը    կամկամկամկամ    խումբըխումբըխումբըխումբը))))    

    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝արժեքը՝        30303030000.0 000.0 000.0 000.0 հազարհազարհազարհազար    դրամդրամդրամդրամ    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    կամկամկամկամ    գնվողգնվողգնվողգնվող    ապրանքըապրանքըապրանքըապրանքը    
        

€€€€    ԾառայություններիԾառայություններիԾառայություններիԾառայությունների    մատուցումմատուցումմատուցումմատուցում                €€€€    ՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկումՍպասարկում                €€€€    ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ    

€€€€    ՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգումՎերանորոգում                €€€€    ՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնումՎերականգնում                    €€€€    ԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնումԸնդլայնում                    €€€€    ՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինումՓոխարինում                €€€€    ՆորըՆորըՆորըՆորը                €€€€    ԱյլԱյլԱյլԱյլ    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    հիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումըհիմնավորումը    
                                        ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս            համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում                գյուղատնտեսությունգյուղատնտեսությունգյուղատնտեսությունգյուղատնտեսությունըըըը            զարգացածզարգացածզարգացածզարգացած                չչչչէէէէ,  ,  ,  ,  վարելահողերըվարելահողերըվարելահողերըվարելահողերը                    չմշակելուչմշակելուչմշակելուչմշակելու        
պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով                վերվերվերվեր            ենենենեն            ածվելածվելածվելածվել                խոտհարքներիխոտհարքներիխոտհարքներիխոտհարքների,  ,  ,  ,  իսկիսկիսկիսկ                աաաարրրրոտավայրերըոտավայրերըոտավայրերըոտավայրերը            հեռագնահեռագնահեռագնահեռագնա                ենենենեն:     :     :     :     ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի        
սեփականսեփականսեփականսեփական            խոտհարքներըխոտհարքներըխոտհարքներըխոտհարքները                գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում            ենենենեն            գյուղիցգյուղիցգյուղիցգյուղից                20 20 20 20 կմկմկմկմ. . . . հեռավորությանհեռավորությանհեռավորությանհեռավորության            վրավրավրավրա,  ,  ,  ,  որըորըորըորը        մեծմեծմեծմեծ                դժվադժվադժվադժվա----
րություննրություննրություննրությունն        էէէէ        ներկայացնումներկայացնումներկայացնումներկայացնում        այայայայնննն        օգտագործելօգտագործելօգտագործելօգտագործել        նպատակայիննպատակայիննպատակայիննպատակային        նշանակությաննշանակությաննշանակությաննշանակության:  :  :  :  
ԳյուղատնտեսությունըԳյուղատնտեսությունըԳյուղատնտեսությունըԳյուղատնտեսությունը                ևևևև                անասնապահությունըանասնապահությունըանասնապահությունըանասնապահությունը                համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում                համարվումհամարվումհամարվումհամարվում            էէէէ            ոչոչոչոչ        եկամտաբերեկամտաբերեկամտաբերեկամտաբեր::::    
ԳյԳյԳյԳյուղապետարանըուղապետարանըուղապետարանըուղապետարանը        խորհրդայինխորհրդայինխորհրդայինխորհրդային        տարիներիցտարիներիցտարիներիցտարիներից            մինչմինչմինչմինչ        օրսօրսօրսօրս        չիչիչիչի        ունեցելունեցելունեցելունեցել        գյուղտեխնիկագյուղտեխնիկագյուղտեխնիկագյուղտեխնիկա,  ,  ,  ,  որորորոր            կարողակարողակարողակարողա----
նանանանա        աջակցիաջակցիաջակցիաջակցի        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        բնակիչնբնակիչնբնակիչնբնակիչներիներիներիներին,  ,  ,  ,  մշակելումշակելումշակելումշակելու        իրենցիրենցիրենցիրենց        սեփականսեփականսեփականսեփական        հողերըհողերըհողերըհողերը::::    
                                    ՀամայնքայինՀամայնքայինՀամայնքայինՀամայնքային            սեփականությամբսեփականությամբսեփականությամբսեփականությամբ            գյուղտեխնիկայիգյուղտեխնիկայիգյուղտեխնիկայիգյուղտեխնիկայի            ձեռքբերումըձեռքբերումըձեռքբերումըձեռքբերումը        կօգնիկօգնիկօգնիկօգնի        գյուղացունգյուղացունգյուղացունգյուղացուն        գյուղագյուղագյուղագյուղա----
տնտեսությանտնտեսությանտնտեսությանտնտեսության        աշխատանքներումաշխատանքներումաշխատանքներումաշխատանքներում::::    
    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակներընպատակներընպատակներընպատակները    
                            ԶարգացնելԶարգացնելԶարգացնելԶարգացնել        գյուղատնտեսությունըգյուղատնտեսությունըգյուղատնտեսությունըգյուղատնտեսությունը            ևևևև            անասնապահությունըանասնապահությունըանասնապահությունըանասնապահությունը    
                            ՀաՀաՀաՀամայնքումմայնքումմայնքումմայնքում        բարելավելբարելավելբարելավելբարելավել        հողիհողիհողիհողի        մշակությանմշակությանմշակությանմշակության        աշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքները    
                            ԱջակցելԱջակցելԱջակցելԱջակցել        գյուղացունգյուղացունգյուղացունգյուղացուն        գյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսականգյուղատնտեսական        աշխատանքներումաշխատանքներումաշխատանքներումաշխատանքներում    
                                
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    

ՁեռքՁեռքՁեռքՁեռք            բերելբերելբերելբերել        որևէորևէորևէորևէ        դոնորդոնորդոնորդոնոր        կազմակերպությանկազմակերպությանկազմակերպությանկազմակերպության        համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝համաձայնությունը՝        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        հետհետհետհետ    համատեղհամատեղհամատեղհամատեղ    
համաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելուհամաֆինանսավորելու                ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը            ((((ծծծծրագրիրագրիրագրիրագրի            արժեքիարժեքիարժեքիարժեքի                համապատասխանաբարհամապատասխանաբարհամապատասխանաբարհամապատասխանաբար        90%   90%   90%   90%   ևևևև            10% 10% 10% 10% 
համամասնությամբհամամասնությամբհամամասնությամբհամամասնությամբ):):):):    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    ժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցըժամանակացույցը        
                        ԾրագիրըԾրագիրըԾրագիրըԾրագիրը        նախատեսվումնախատեսվումնախատեսվումնախատեսվում        էէէէ        անցկացնելանցկացնելանցկացնելանցկացնել        2012012012017777----2012012012019999թթթթ....    
    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ակնկալվողակնկալվողակնկալվողակնկալվող    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները        
                    ԾրագիրնԾրագիրնԾրագիրնԾրագիրն        իրականացնելուցիրականացնելուցիրականացնելուցիրականացնելուց        հետոհետոհետոհետո        համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում        կզարգանակզարգանակզարգանակզարգանա        գյուղատնգյուղատնգյուղատնգյուղատնտեսությունըտեսությունըտեսությունըտեսությունը    
                    ԱշխատատեղերիԱշխատատեղերիԱշխատատեղերիԱշխատատեղերի        ստեղծումստեղծումստեղծումստեղծում    
                    ԱրտագաղթիԱրտագաղթիԱրտագաղթիԱրտագաղթի        նվազեցումնվազեցումնվազեցումնվազեցում    
                    ԲնակիչներիԲնակիչներիԲնակիչներիԲնակիչների        սոցիալսոցիալսոցիալսոցիալ----տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական        վիճակիվիճակիվիճակիվիճակի    բարելավումբարելավումբարելավումբարելավում    
    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    բյուջենբյուջենբյուջենբյուջեն    
            ԴիմելԴիմելԴիմելԴիմել    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությանըկառավարությանըկառավարությանըկառավարությանը, , , , կամկամկամկամ    ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇնննն        áõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇáõ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇնննն`  `  `  `  

ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³ýÇÝ³Ýë³կանկանկանկան    աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն    ստանալուստանալուստանալուստանալու    հարցովհարցովհարցովհարցով::::    
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Հիմք ընդունելով Հիմք ընդունելով Հիմք ընդունելով Հիմք ընդունելով վերևում վերևում վերևում վերևում կատարված վերլուծությունը և ակատարված վերլուծությունը և ակատարված վերլուծությունը և ակատարված վերլուծությունը և ամփոփելով մփոփելով մփոփելով մփոփելով ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ում ում ում ում 

ներառված համայնքի առաջնահերթ և ֆինանսապես ապահովված ներառված համայնքի առաջնահերթ և ֆինանսապես ապահովված ներառված համայնքի առաջնահերթ և ֆինանսապես ապահովված ներառված համայնքի առաջնահերթ և ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և ընդհանուր և ընդհանուր և ընդհանուր և ոլորտային ոլորտային ոլորտային ոլորտային 

ծրագրերծրագրերծրագրերծրագրերըըըը,,,,    որտեղ որտեղ որտեղ որտեղ թվարկված են թվարկված են թվարկված են թվարկված են 2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . ընթացքում իրականացման ենթակա բոլոր ընթացքում իրականացման ենթակա բոլոր ընթացքում իրականացման ենթակա բոլոր ընթացքում իրականացման ենթակա բոլոր 

ոլորտային ծրագրերի անվանումնեոլորտային ծրագրերի անվանումնեոլորտային ծրագրերի անվանումնեոլորտային ծրագրերի անվանումներըրըրըրը, , , , քանակական ծավալներըքանակական ծավալներըքանակական ծավալներըքանակական ծավալները, , , , արժեքներըարժեքներըարժեքներըարժեքները    ((((ծախսերըծախսերըծախսերըծախսերը)))), , , , 

կատարման տարիները և ֆինանսավորման աղբյուրները՝ ըստ ծրագրերի կատարման տարիները և ֆինանսավորման աղբյուրները՝ ըստ ծրագրերի կատարման տարիները և ֆինանսավորման աղբյուրները՝ ըստ ծրագրերի կատարման տարիները և ֆինանսավորման աղբյուրները՝ ըստ ծրագրերի որոշված որոշված որոշված որոշված 

առաջնահերթություններիառաջնահերթություններիառաջնահերթություններիառաջնահերթությունների::::    Այստեղ պետք է հաշվի առնելԱյստեղ պետք է հաշվի առնելԱյստեղ պետք է հաշվի առնելԱյստեղ պետք է հաշվի առնել    այն հանգամանքըայն հանգամանքըայն հանգամանքըայն հանգամանքը, , , , որ  որ  որ  որ  

առաջնահերթ համարվող ընդհանուր և ոլորտային առաջին առաջնահերթ համարվող ընդհանուր և ոլորտային առաջին առաջնահերթ համարվող ընդհանուր և ոլորտային առաջին առաջնահերթ համարվող ընդհանուր և ոլորտային առաջին 7777    ծրագրերի ծախսերն ծրագրերի ծախսերն ծրագրերի ծախսերն ծրագրերի ծախսերն 

ամբողամբողամբողամբողջությամբ ջությամբ ջությամբ ջությամբ ընթացիկ բնույթի ենընթացիկ բնույթի ենընթացիկ բնույթի ենընթացիկ բնույթի են    ((((վարչական բյուջեի ծախսերվարչական բյուջեի ծախսերվարչական բյուջեի ծախսերվարչական բյուջեի ծախսեր)))), , , , ապա մնացած ապա մնացած ապա մնացած ապա մնացած 8888    

ծրագրերի ծախսերը կամ ծրագրերի ծախսերը կամ ծրագրերի ծախսերը կամ ծրագրերի ծախսերը կամ ամբողջովին ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով են ամբողջովին ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով են ամբողջովին ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով են ամբողջովին ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով են ((((կապիտալ կապիտալ կապիտալ կապիտալ 

բնույթի կամ ֆոնդային բյուջեի ծախսերբնույթի կամ ֆոնդային բյուջեի ծախսերբնույթի կամ ֆոնդային բյուջեի ծախսերբնույթի կամ ֆոնդային բյուջեի ծախսեր), ), ), ), կամ դրանց կամ դրանց կամ դրանց կամ դրանց մի մասնմի մասնմի մասնմի մասն    ընթացիկ բնույթիընթացիկ բնույթիընթացիկ բնույթիընթացիկ բնույթի    ենենենեն, , , , իսկ իսկ իսկ իսկ 

մյուս մասը՝ կապիտալ բնույթիմյուս մասը՝ կապիտալ բնույթիմյուս մասը՝ կապիտալ բնույթիմյուս մասը՝ կապիտալ բնույթի, , , , կախվածկախվածկախվածկախված    ոլորտային ոլորտային ոլորտային ոլորտային ծրագրծրագրծրագրծրագրերումերումերումերում    աշխատանքների աշխատանքների աշխատանքների աշխատանքների 

կատարման բնույթիցկատարման բնույթիցկատարման բնույթիցկատարման բնույթից::::        

2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . ընթացքում համայնքում ծրագրվում է իրականացնել ընթացքում համայնքում ծրագրվում է իրականացնել ընթացքում համայնքում ծրագրվում է իրականացնել ընթացքում համայնքում ծրագրվում է իրականացնել 211.000.0211.000.0211.000.0211.000.0    հազհազհազհազ. . . . դրամ դրամ դրամ դրամ 

ընդհանուր արժողությամբ ծրագրերընդհանուր արժողությամբ ծրագրերընդհանուր արժողությամբ ծրագրերընդհանուր արժողությամբ ծրագրեր::::    

Համայնքի Համայնքի Համայնքի Համայնքի 2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ում ներառված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ում ներառված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ում ներառված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ում ներառված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի 

ֆինանսական ամբողջական ապֆինանսական ամբողջական ապֆինանսական ամբողջական ապֆինանսական ամբողջական ապահովվածությունը և իրատեսականությունը մեծապես ահովվածությունը և իրատեսականությունը մեծապես ահովվածությունը և իրատեսականությունը մեծապես ահովվածությունը և իրատեսականությունը մեծապես 

կախված կլինի  համայնքի արդյունավետ համագործակցությունից պետության և դոնոր կախված կլինի  համայնքի արդյունավետ համագործակցությունից պետության և դոնոր կախված կլինի  համայնքի արդյունավետ համագործակցությունից պետության և դոնոր կախված կլինի  համայնքի արդյունավետ համագործակցությունից պետության և դոնոր 

կազմակերպությունների հետ՝ ապահովելու վերջիններիս կողմից ակնկալվող կազմակերպությունների հետ՝ ապահովելու վերջիններիս կողմից ակնկալվող կազմակերպությունների հետ՝ ապահովելու վերջիններիս կողմից ակնկալվող կազմակերպությունների հետ՝ ապահովելու վերջիններիս կողմից ակնկալվող 

ֆինանսական ներդրումները ՀԶՔԾֆինանսական ներդրումները ՀԶՔԾֆինանսական ներդրումները ՀԶՔԾֆինանսական ներդրումները ՀԶՔԾ----ում ներառված համապատասխան ոլորտային ում ներառված համապատասխան ոլորտային ում ներառված համապատասխան ոլորտային ում ներառված համապատասխան ոլորտային 

ծրագրեծրագրեծրագրեծրագրերումրումրումրում::::    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ՀՀՀՀամայնքիամայնքիամայնքիամայնքի    տարածականտարածականտարածականտարածական    զարգացումըզարգացումըզարգացումըզարգացումը    սահմանողսահմանողսահմանողսահմանող` ` ` ` քաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինական    ծրագրայինծրագրայինծրագրայինծրագրային    

փաստաթղթերիփաստաթղթերիփաստաթղթերիփաստաթղթերի    մշակմանմշակմանմշակմանմշակման    կամկամկամկամ    դրանցդրանցդրանցդրանց    փոփոխմանփոփոխմանփոփոխմանփոփոխման    ((((լրացմանլրացմանլրացմանլրացման) ) ) ) մասինմասինմասինմասին    դրույթներդրույթներդրույթներդրույթներ    
    

ՔանիՔանիՔանիՔանի    որորորոր    համայնքըհամայնքըհամայնքըհամայնքը    չունիչունիչունիչունի    իրիրիրիր    տարածականտարածականտարածականտարածական    զարգացզարգացզարգացզարգացումըումըումըումը    սահմանող՝սահմանող՝սահմանող՝սահմանող՝    

քաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինական    ծրագրայինծրագրայինծրագրայինծրագրային    փաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթեր    ((((գլխավորգլխավորգլխավորգլխավոր    հատակագիծհատակագիծհատակագիծհատակագիծ, , , , գոտիավորմանգոտիավորմանգոտիավորմանգոտիավորման 

նախագիծնախագիծնախագիծնախագիծ, , , , ընթացիկընթացիկընթացիկընթացիկ    քաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինական    քարտեզքարտեզքարտեզքարտեզ, , , , քաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինական    կադաստրկադաստրկադաստրկադաստր, , , , 

քաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինական    կանոնադրությկանոնադրությկանոնադրությկանոնադրություուուունննն    ևևևև    այլնայլնայլնայլն), ), ), ), իսկիսկիսկիսկ    այդայդայդայդ    փաստաթղթերիփաստաթղթերիփաստաթղթերիփաստաթղթերի    նախագծմաննախագծմաննախագծմաննախագծման    

((((մշակմանմշակմանմշակմանմշակման) ) ) ) պատվիրատունպատվիրատունպատվիրատունպատվիրատուն, , , , համաձայնհամաձայնհամաձայնհամաձայն    <<<<ՔաղաքաշինոՔաղաքաշինոՔաղաքաշինոՔաղաքաշինությանւթյանւթյանւթյան    մասինմասինմասինմասին> > > > ՀՀՀՀՀՀՀՀ    օրենքիօրենքիօրենքիօրենքի, , , , համայնքնհամայնքնհամայնքնհամայնքն    

էէէէ, , , , քառամյաքառամյաքառամյաքառամյա    ժամանակահատվածումժամանակահատվածումժամանակահատվածումժամանակահատվածում    նախատեսվումնախատեսվումնախատեսվումնախատեսվում    էէէէ    համագործակցությունհամագործակցությունհամագործակցությունհամագործակցություն    ծավալելծավալելծավալելծավալել    

ՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանում    գործողգործողգործողգործող    նախագծայիննախագծայիննախագծայիննախագծային    ինստիտուտներիինստիտուտներիինստիտուտներիինստիտուտների    հետ՝հետ՝հետ՝հետ՝    կազմելուկազմելուկազմելուկազմելու    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    

((((բնակավայրիբնակավայրիբնակավայրիբնակավայրի) ) ) ) գլխավորգլխավորգլխավորգլխավոր    հատակագծիհատակագծիհատակագծիհատակագծի    մշակմանմշակմանմշակմանմշակման    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    նախահաշիվընախահաշիվընախահաշիվընախահաշիվը: : : : ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    

գլխավորգլխավորգլխավորգլխավոր    հատակհատակհատակհատակագծիագծիագծիագծի    մշակմանմշակմանմշակմանմշակման    նախահաշվայիննախահաշվայիննախահաշվայիննախահաշվային    արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    հաշվարկելուցհաշվարկելուցհաշվարկելուցհաշվարկելուց    հետոհետոհետոհետո    միջոցներմիջոցներմիջոցներմիջոցներ    

կձեռնարկվեն՝կձեռնարկվեն՝կձեռնարկվեն՝կձեռնարկվեն՝    հայթայթելուհայթայթելուհայթայթելուհայթայթելու    պահանջվողպահանջվողպահանջվողպահանջվող    գումարըգումարըգումարըգումարը    ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման    արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին    

աղբյուրներիցաղբյուրներիցաղբյուրներիցաղբյուրներից    ((((պետությունպետությունպետությունպետություն, , , , միջազգայինմիջազգայինմիջազգայինմիջազգային    ևևևև    տեղականտեղականտեղականտեղական    դոնորդոնորդոնորդոնոր    կազմակերպություններկազմակերպություններկազմակերպություններկազմակերպություններ, , , , 
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մասնավորմասնավորմասնավորմասնավոր    ներդրողներներդրողներներդրողներներդրողներ), ), ), ), քանիքանիքանիքանի    որորորոր    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բյուջետայինբյուջետայինբյուջետայինբյուջետային    միջոցնմիջոցնմիջոցնմիջոցներիերիերիերի    ներկայիսներկայիսներկայիսներկայիս    սուղսուղսուղսուղ    

վիճակնվիճակնվիճակնվիճակն    առայժմառայժմառայժմառայժմ    թույլթույլթույլթույլ    չիչիչիչի    տալիստալիստալիստալիս    կատարելկատարելկատարելկատարել    նմանատիպնմանատիպնմանատիպնմանատիպ    ծախսերըծախսերըծախսերըծախսերը    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բյուջեիցբյուջեիցբյուջեիցբյուջեից: : : :     

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    համարհամարհամարհամար    անչափանչափանչափանչափ    կարևորկարևորկարևորկարևոր    այսայսայսայս    հարցիհարցիհարցիհարցի    լուծմանլուծմանլուծմանլուծման    այլընտրանքայինայլընտրանքայինայլընտրանքայինայլընտրանքային    տարբերակտարբերակտարբերակտարբերակ    

էէէէ    դիտարկվումդիտարկվումդիտարկվումդիտարկվում    մոտմոտմոտմոտ    ապագայումապագայումապագայումապագայում    ՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանում    ծրագրվողծրագրվողծրագրվողծրագրվող    վարչատարածքայինվարչատարածքայինվարչատարածքայինվարչատարածքային    

բարեփոխումներիբարեփոխումներիբարեփոխումներիբարեփոխումների    շրջանակներումշրջանակներումշրջանակներումշրջանակներում    խխխխոշորացվողոշորացվողոշորացվողոշորացվող    համայնքներիհամայնքներիհամայնքներիհամայնքների    կազմումկազմումկազմումկազմում    ընդգրկվածընդգրկվածընդգրկվածընդգրկված    

բնակավայրերիբնակավայրերիբնակավայրերիբնակավայրերի    քաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինականքաղաքաշինական    ծրագրայինծրագրայինծրագրայինծրագրային    փաստաթղթերիփաստաթղթերիփաստաթղթերիփաստաթղթերի    նախագծումընախագծումընախագծումընախագծումը, , , , քննարկումըքննարկումըքննարկումըքննարկումը, , , , 

հաստատումըհաստատումըհաստատումըհաստատումը    ևևևև    կիրառումը՝կիրառումը՝կիրառումը՝կիրառումը՝    խոշորացվողխոշորացվողխոշորացվողխոշորացվող    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    հաշվինհաշվինհաշվինհաշվին::::    

        

ՇրջակաՇրջակաՇրջակաՇրջակա    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    պահպանմաննպահպանմաննպահպանմաննպահպանմանն    ուղղվածուղղվածուղղվածուղղված    նախատեսվողնախատեսվողնախատեսվողնախատեսվող    միջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներ    
    

2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . ընթացքում ընթացքում ընթացքում ընթացքում համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    սեփականությունսեփականությունսեփականությունսեփականություն    համարվողհամարվողհամարվողհամարվող    հողերիհողերիհողերիհողերի, , , , անտառայինանտառայինանտառայինանտառային    

ևևևև    ջրայինջրայինջրայինջրային    տարածքներիտարածքներիտարածքներիտարածքների, , , , ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    նաևնաևնաևնաև    բնությանբնությանբնությանբնության    ևևևև    շրջակաշրջակաշրջակաշրջակա    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    պահպանությանպահպանությանպահպանությանպահպանության    

ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում    նախատեսվումնախատեսվումնախատեսվումնախատեսվում    էէէէ    կազմակերպելկազմակերպելկազմակերպելկազմակերպել    ևևևև    իրականացնելիրականացնելիրականացնելիրականացնել    հետևյալհետևյալհետևյալհետևյալ    միջոցառումները՝միջոցառումները՝միջոցառումները՝միջոցառումները՝        

• համագործակցելհամագործակցելհամագործակցելհամագործակցել            ՎանաձորՎանաձորՎանաձորՎանաձորիիիի        անտառտնտեսությանանտառտնտեսությանանտառտնտեսությանանտառտնտեսության        հեհեհեհետտտտ՝՝՝՝            համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի            անտառայինանտառայինանտառայինանտառային    

ֆոնդիֆոնդիֆոնդիֆոնդի        պահպանությունըպահպանությունըպահպանությունըպահպանությունը, , , , մասնավորապես՝մասնավորապես՝մասնավորապես՝մասնավորապես՝    անտառումանտառումանտառումանտառում        ձմեռնամուտիձմեռնամուտիձմեռնամուտիձմեռնամուտի        սանիտարասանիտարասանիտարասանիտարա----

կանկանկանկան        հատումներըհատումներըհատումներըհատումները, , , ,     սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված    նորմերիննորմերիննորմերիննորմերին    համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան    պատշաճպատշաճպատշաճպատշաճ        մակարդամակարդամակարդամակարդա----

կովկովկովկով    իրականացնելուիրականացնելուիրականացնելուիրականացնելու    համարհամարհամարհամար,,,,    

• լայնլայնլայնլայն        բացատրականբացատրականբացատրականբացատրական        աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք        կատարելկատարելկատարելկատարել        բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության            հետ՝հետ՝հետ՝հետ՝    կենցաղայինկենցաղայինկենցաղայինկենցաղային        աղաղաղաղբըբըբըբը    

չթափելուչթափելուչթափելուչթափելու        դրադրադրադրա        համարհամարհամարհամար    չնախատեսվածչնախատեսվածչնախատեսվածչնախատեսված    վայրերումվայրերումվայրերումվայրերում, , , , զերծզերծզերծզերծ    մնալումնալումնալումնալու    բնությանբնությանբնությանբնության        ևևևև    շրջակաշրջակաշրջակաշրջակա    

միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    աղտոտումիցաղտոտումիցաղտոտումիցաղտոտումից        ուուուու    վնասումիցվնասումիցվնասումիցվնասումից,,,,    

• տարածաշրջանիտարածաշրջանիտարածաշրջանիտարածաշրջանի    այլայլայլայլ    համայնքներիհամայնքներիհամայնքներիհամայնքների    հետհետհետհետ    ծավալելծավալելծավալելծավալել    միջհամայնքայինմիջհամայնքայինմիջհամայնքայինմիջհամայնքային    համագործակցուհամագործակցուհամագործակցուհամագործակցու----

թյուն՝թյուն՝թյուն՝թյուն՝        լուծելուլուծելուլուծելուլուծելու        ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր        աղբավայրիաղբավայրիաղբավայրիաղբավայրի, , , , աղբահանությանաղբահանությանաղբահանությանաղբահանության        ևևևև    սանիտարականսանիտարականսանիտարականսանիտարական        մամամամաքրքրքրքր----

մանմանմանման    ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների    կազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպման    ևևևև    մատուցմանմատուցմանմատուցմանմատուցման    հարցերըհարցերըհարցերըհարցերը,,,,    

• սահմանելսահմանելսահմանելսահմանել            վերահսկողությունվերահսկողությունվերահսկողությունվերահսկողություն            համայնքինհամայնքինհամայնքինհամայնքին            տտտտեխնիկեխնիկեխնիկեխնիկականականականական            ջրիջրիջրիջրի            մատակարարմանմատակարարմանմատակարարմանմատակարարման    

ջրայինջրայինջրայինջրային            ավազանում՝ավազանում՝ավազանում՝ավազանում՝        արգելելուարգելելուարգելելուարգելելու        անասուններիանասուններիանասուններիանասունների        մուտքնմուտքնմուտքնմուտքն            ավազանավազանավազանավազան, , , ,         կանխարգելելուկանխարգելելուկանխարգելելուկանխարգելելու    

բնությանբնությանբնությանբնության    ևևևև    շրջակաշրջակաշրջակաշրջակա    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    աղտոտումըաղտոտումըաղտոտումըաղտոտումը    ևևևև    վնասուվնասուվնասուվնասումըմըմըմը, , , , ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    նաևնաևնաևնաև    սուրսուրսուրսուր    վարակիչվարակիչվարակիչվարակիչ    

հիվանդություններիհիվանդություններիհիվանդություններիհիվանդությունների    առաջացմանառաջացմանառաջացմանառաջացման    ևևևև    տարածմանտարածմանտարածմանտարածման    վտանգըվտանգըվտանգըվտանգը    համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում,,,,    

• սահմանելսահմանելսահմանելսահմանել        վերահսկողությունվերահսկողությունվերահսկողությունվերահսկողություն    համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    գործողգործողգործողգործող    քարիքարիքարիքարի    վերամշակմանվերամշակմանվերամշակմանվերամշակման        արտադրաարտադրաարտադրաարտադրա----

մասերիմասերիմասերիմասերի, , , ,     քարհանքքարհանքքարհանքքարհանք        շահագործողներիշահագործողներիշահագործողներիշահագործողների        գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության        նկատմամբ՝նկատմամբ՝նկատմամբ՝նկատմամբ՝        ուղղվածուղղվածուղղվածուղղված            բնուբնուբնուբնու----

թյանթյանթյանթյան    ևևևև    շրջակաշրջակաշրջակաշրջակա    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    պահպանմանըպահպանմանըպահպանմանըպահպանմանը,,,,    

• յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր            տարիտարիտարիտարի            գարնանըգարնանըգարնանըգարնանը        համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում        կազմակերպելկազմակերպելկազմակերպելկազմակերպել            2222----3 3 3 3 շաբաթօրյակներ՝շաբաթօրյակներ՝շաբաթօրյակներ՝շաբաթօրյակներ՝    

իրականացնելուիրականացնելուիրականացնելուիրականացնելու    բնությանբնությանբնությանբնության    ևևևև    շրջակաշրջակաշրջակաշրջակա    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    մաքրությանմաքրությանմաքրությանմաքրության, , , , ծառատնկմանծառատնկմանծառատնկմանծառատնկման    ևևևև        ծաղծաղծաղծաղ----

կկկկատնկատնկատնկատնկմանմանմանման            աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ, , , ,         ներգրավելովներգրավելովներգրավելովներգրավելով            նաևնաևնաևնաև            երիտասարդներիներիտասարդներիներիտասարդներիներիտասարդներին            ևևևև                դպրոցադպրոցադպրոցադպրոցա----

կաններինկաններինկաններինկաններին::::    
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ՀամայնքՀամայնքՀամայնքՀամայնքումումումում    գործարարգործարարգործարարգործարար    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    բարելավմաննբարելավմաննբարելավմաննբարելավմանն    ուղղվածուղղվածուղղվածուղղված    միջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներ    

    
ՉնայածՉնայածՉնայածՉնայած    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    օրենօրենօրենօրենսսսսդրությամբդրությամբդրությամբդրությամբ    ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----երներներներն    այսայսայսայս    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում    պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր    լիազորություններլիազորություններլիազորություններլիազորություններ    

համարյահամարյահամարյահամարյա    թեթեթեթե    չունենչունենչունենչունեն, , , , այնուամենայնիվայնուամենայնիվայնուամենայնիվայնուամենայնիվ, , , , համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----երըերըերըերը    շահագրգռվածշահագրգռվածշահագրգռվածշահագրգռված    ենենենեն    համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    

գործարարգործարարգործարարգործարար    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    բարելավմամբբարելավմամբբարելավմամբբարելավմամբ    ևևևև    պատրաստակամպատրաստակամպատրաստակամպատրաստակամ    ենենենեն    ըստըստըստըստ    ամենայնիամենայնիամենայնիամենայնի    օժանդակելօժանդակելօժանդակելօժանդակել    

այսայսայսայս    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում    ցանկացածցանկացածցանկացածցանկացած    նորնորնորնոր    նախաձեռնությաննախաձեռնությաննախաձեռնությաննախաձեռնության, , , , քանիքանիքանիքանի    որորորոր    այնայնայնայն    մեծապեսմեծապեսմեծապեսմեծապես    կնպաստիկնպաստիկնպաստիկնպաստի    

համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    նորնորնորնոր    աշխատատեղերիաշխատատեղերիաշխատատեղերիաշխատատեղերի    ստեղծմանըստեղծմանըստեղծմանըստեղծմանը, , , , բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    եկամուտներիեկամուտներիեկամուտներիեկամուտների    ավելացմանըավելացմանըավելացմանըավելացմանը    

ևևևև    վճարունակությանվճարունակությանվճարունակությանվճարունակության    բարձրացմանըբարձրացմանըբարձրացմանըբարձրացմանը, , , , համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բյուջետայինբյուջետայինբյուջետայինբյուջետային    սեփականսեփականսեփականսեփական    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    

հավաքագրմանհավաքագրմանհավաքագրմանհավաքագրման    մակարդամակարդամակարդամակարդակիկիկիկի    բարձրացմանըբարձրացմանըբարձրացմանըբարձրացմանը    ևևևև    ծավալիծավալիծավալիծավալի    մեծացմանըմեծացմանըմեծացմանըմեծացմանը, , , , ևևևև, , , , այսայսայսայս    ամենիամենիամենիամենի    

արդյունքում՝արդյունքում՝արդյունքում՝արդյունքում՝    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    զարգացմանըզարգացմանըզարգացմանըզարգացմանը::::    

ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    գործարարգործարարգործարարգործարար    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    բարելավմաննբարելավմաննբարելավմաննբարելավմանն    ուղղված՝ուղղված՝ուղղված՝ուղղված՝    2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    

նախատեսվումնախատեսվումնախատեսվումնախատեսվում    էէէէ    իրականացնելիրականացնելիրականացնելիրականացնել    հետևյալհետևյալհետևյալհետևյալ    միջոցառումները՝միջոցառումները՝միջոցառումները՝միջոցառումները՝    

                            *     *     *     *     ըստըստըստըստ    ամենայնիամենայնիամենայնիամենայնի    աջակցելաջակցելաջակցելաջակցել    համայնքոհամայնքոհամայնքոհամայնքումւմւմւմ    գործողգործողգործողգործող    արտադրականարտադրականարտադրականարտադրական    ձեռնարկություններին՝ձեռնարկություններին՝ձեռնարկություններին՝ձեռնարկություններին՝        

                                                աստիճանաբարաստիճանաբարաստիճանաբարաստիճանաբար        ընդլայնելուընդլայնելուընդլայնելուընդլայնելու        բազալտիբազալտիբազալտիբազալտի        վերամշակմանվերամշակմանվերամշակմանվերամշակման    ևևևև        քարեքարեքարեքարե        սալիկներիսալիկներիսալիկներիսալիկների    արտաարտաարտաարտա----    

                                                դրությանդրությանդրությանդրության    ծավալներըծավալներըծավալներըծավալները    ևևևև    ավելացնելուավելացնելուավելացնելուավելացնելու    աշխատատեղերիաշխատատեղերիաշխատատեղերիաշխատատեղերի    քանակըքանակըքանակըքանակը, , , ,     

                        *     *     *     *     համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում                խթանելխթանելխթանելխթանել            անասնապահականանասնապահականանասնապահականանասնապահական, , , , թռչնաթռչնաթռչնաթռչնապահպահպահպահականականականական            ևևևև                մեղվամեղվամեղվամեղվապահպահպահպահականականականական        

                                                մմմմթերքներիթերքներիթերքներիթերքների        ((((մասնավորապես՝կաթիմասնավորապես՝կաթիմասնավորապես՝կաթիմասնավորապես՝կաթի, , , , մսիմսիմսիմսի, , , , ձվիձվիձվիձվի, , , , մեղրիմեղրիմեղրիմեղրի) ) ) )     արտադրությանարտադրությանարտադրությանարտադրության, , , , հանձնմանհանձնմանհանձնմանհանձնման        ևևևև        

                                                վերամշակմանվերամշակմանվերամշակմանվերամշակման    արտադրամասերիարտադրամասերիարտադրամասերիարտադրամասերի    ստեղծումըստեղծումըստեղծումըստեղծումը, , , , գործարկումըգործարկումըգործարկումըգործարկումը    ևևևև    զարգացումըզարգացումըզարգացումըզարգացումը, , , ,     

• համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում        կազմակերպելկազմակերպելկազմակերպելկազմակերպել    ևևևև        աստիճանականաստիճանականաստիճանականաստիճանական        զարգացնելզարգացնելզարգացնելզարգացնել        տնայինտնայինտնայինտնային        պայմաններուպայմաններուպայմաններուպայմաններումմմմ    

բնականբնականբնականբնական    հյութերիհյութերիհյութերիհյութերի    արտադրությունըարտադրությունըարտադրությունըարտադրությունը    ևևևև    իրացումըիրացումըիրացումըիրացումը, , , ,     

• համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում            խթանելխթանելխթանելխթանել            առևտրիառևտրիառևտրիառևտրի            ևևևև            ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների        փոքրփոքրփոքրփոքր        ուուուու    միջինմիջինմիջինմիջին        նորնորնորնոր        կետերիկետերիկետերիկետերի    

բացումըբացումըբացումըբացումը, , , ,         բնակչությանըբնակչությանըբնակչությանըբնակչությանը                ևևևև            հյուրերինհյուրերինհյուրերինհյուրերին                պատշաճպատշաճպատշաճպատշաճ            մակարդակովմակարդակովմակարդակովմակարդակով                սպասարկումը՝սպասարկումը՝սպասարկումը՝սպասարկումը՝    

պաշտպանելովպաշտպանելովպաշտպանելովպաշտպանելով        դրանցդրանցդրանցդրանց        սեփականատերերիսեփականատերերիսեփականատերերիսեփականատերերի        իրավունքներըիրավունքներըիրավունքներըիրավունքները        ևևևև        շահերըշահերըշահերըշահերը, , , ,     

• համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում                    դնելդնելդնելդնել                    էկոտուրիզմիէկոտուրիզմիէկոտուրիզմիէկոտուրիզմի                ենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքների                ստեղծմանստեղծմանստեղծմանստեղծման                հիմքերը՝հիմքերը՝հիմքերը՝հիմքերը՝    

ապահովելուապահովելուապահովելուապահովելու        զբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկներիզբոսաշրջիկների            գիշերակացըգիշերակացըգիշերակացըգիշերակացը        տնայինտնայինտնայինտնային        պայմաններումպայմաններումպայմաններումպայմաններում, , , , հասարակահասարակահասարակահասարակա----

կանկանկանկան    սնունդըսնունդըսնունդըսնունդը, , , , սպասարկումըսպասարկումըսպասարկումըսպասարկումը, , , , համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան        ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների            պատշաճպատշաճպատշաճպատշաճ        մամամամա----

կարդակովկարդակովկարդակովկարդակով    մատուցումըմատուցումըմատուցումըմատուցումը, , , ,     

• աստիճանաբարաստիճանաբարաստիճանաբարաստիճանաբար    բարեկարգելբարեկարգելբարեկարգելբարեկարգել    և և և և ասֆալտապատել ասֆալտապատել ասֆալտապատել ասֆալտապատել ննններհամայնքայիներհամայնքայիներհամայնքայիներհամայնքային    ճանապարհներըճանապարհներըճանապարհներըճանապարհները    

ևևևև            փողոցներըփողոցներըփողոցներըփողոցները, , , ,         անցկացնելանցկացնելանցկացնելանցկացնել            գիշերայգիշերայգիշերայգիշերայինինինին            լուսավորությանլուսավորությանլուսավորությանլուսավորության    համակարգերհամակարգերհամակարգերհամակարգեր, , , ,     տեղադրելտեղադրելտեղադրելտեղադրել    

ճանապարհայինճանապարհայինճանապարհայինճանապարհային                նշաններ՝նշաններ՝նշաններ՝նշաններ՝                    նպաստելունպաստելունպաստելունպաստելու                համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում                գործարարգործարարգործարարգործարար                    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    

բարելավմանըբարելավմանըբարելավմանըբարելավմանը    ևևևև    բիզնեսիբիզնեսիբիզնեսիբիզնեսի    զարգացմազարգացմազարգացմազարգացմանընընընը,,,,    

• համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային                նորնորնորնոր                կենտրոնումկենտրոնումկենտրոնումկենտրոնում            տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան            2 2 2 2 անգամանգամանգամանգամ            կազմակերպելկազմակերպելկազմակերպելկազմակերպել            համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    

գործարարներիգործարարներիգործարարներիգործարարների                հանդիպումներհանդիպումներհանդիպումներհանդիպումներ, , , ,                     կլորկլորկլորկլոր----սեղանսեղանսեղանսեղան                    քննարկումներքննարկումներքննարկումներքննարկումներ, , , ,                     ցուցահանդեսցուցահանդեսցուցահանդեսցուցահանդես----

վաճառքներվաճառքներվաճառքներվաճառքներ, , , , փորձիփորձիփորձիփորձի        փոխանակմանփոխանակմանփոխանակմանփոխանակման        ևևևև    այլայլայլայլ        միջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներ::::    
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ԱղետներիԱղետներիԱղետներիԱղետների    ռիսկիռիսկիռիսկիռիսկի    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    մոտեմոտեմոտեմոտեցումներցումներցումներցումներ    
    

ՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքումՀամայնքում    աղետներիաղետներիաղետներիաղետների    ռիսկիռիսկիռիսկիռիսկի    կառավարմաննկառավարմաննկառավարմաննկառավարմանն    ուղղված՝ուղղված՝ուղղված՝ուղղված՝    2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . ըըըընթացքումնթացքումնթացքումնթացքում    

                                նախատեսվումնախատեսվումնախատեսվումնախատեսվում    էէէէ    իրականացնելիրականացնելիրականացնելիրականացնել    հետևյալհետևյալհետևյալհետևյալ    միջոցառումները՝միջոցառումները՝միջոցառումները՝միջոցառումները՝    

•••• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության        իմացությանիմացությանիմացությանիմացության,,,,        հմտություններիհմտություններիհմտություններիհմտությունների,,,,            գիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքների            մակարդակիմակարդակիմակարդակիմակարդակի    

ուսումնասիրումուսումնասիրումուսումնասիրումուսումնասիրում        ևևևև    համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    առկաառկաառկաառկա    ռեսուրսնեռեսուրսնեռեսուրսնեռեսուրսներիրիրիրի    բացահայտբացահայտբացահայտբացահայտուուուումմմմ, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    հնարավորհնարավորհնարավորհնարավոր    

էէէէ    ուղուղուղուղղղղղելելելել        աղետներիաղետներիաղետներիաղետների        ռիսկիռիսկիռիսկիռիսկի    նվազեցմանընվազեցմանընվազեցմանընվազեցմանը        նպաստողնպաստողնպաստողնպաստող        համայնքահամայնքահամայնքահամայնքայինյինյինյին            միջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումների    

պլանավորմաննպլանավորմաննպլանավորմաննպլանավորմանն        ուուուու        իրականացմանըիրականացմանըիրականացմանըիրականացմանը,,,,    

•••• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    խխխխոցելիությանոցելիությանոցելիությանոցելիության    ևևևև    կարողություններիկարողություններիկարողություններիկարողությունների    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում, , , , ներառյալներառյալներառյալներառյալ    այդայդայդայդ        գործընթագործընթագործընթագործընթա----

ցիցիցիցի        կազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպման        ևևևև        իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման        խմբիխմբիխմբիխմբի        ձևձևձևձևավորումըավորումըավորումըավորումը, , , ,         նախապատրաստականնախապատրաստականնախապատրաստականնախապատրաստական    

աշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքները, , , ,     տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների        հավաքագրումըհավաքագրումըհավաքագրումըհավաքագրումը        ևևևև        հետազոտումը՝հետազոտումը՝հետազոտումը՝հետազոտումը՝        համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան    

գործիքներիգործիքներիգործիքներիգործիքների            ևևևև        մեթոդներիմեթոդներիմեթոդներիմեթոդների        ընտրությամբընտրությամբընտրությամբընտրությամբ, , , ,     վերլուծականվերլուծականվերլուծականվերլուծական        աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների                իիիիրագորրագորրագորրագոր----

ծումըծումըծումըծումը՝՝՝՝            յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր            փուլումփուլումփուլումփուլում            ձեռնարկվողձեռնարկվողձեռնարկվողձեռնարկվող        քայլերիքայլերիքայլերիքայլերի        ևևևև        ակնկալվողակնկալվողակնկալվողակնկալվող            արդյունքնեարդյունքնեարդյունքնեարդյունքներիրիրիրի    

ամրագրմամբամրագրմամբամրագրմամբամրագրմամբ    ևևևև    ձևակերպմամբձևակերպմամբձևակերպմամբձևակերպմամբ,,,,    

•••• համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում        աղետներիաղետներիաղետներիաղետների        ռիսկիռիսկիռիսկիռիսկի    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    գործողություններիգործողություններիգործողություններիգործողությունների    ևևևև    միջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումների    

պլանիպլանիպլանիպլանի    կազմումկազմումկազմումկազմում    ևևևև    իրականացումիրականացումիրականացումիրականացում, , , ,     

•••• համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում                աղետներիաղետներիաղետներիաղետների                ռիսկիռիսկիռիսկիռիսկի                կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման                կանխարգելիչկանխարգելիչկանխարգելիչկանխարգելիչ                միջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումների    

կազմակերպումկազմակերպումկազմակերպումկազմակերպում    ևևևև    իրականացումիրականացումիրականացումիրականացում::::    

    

    
ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    կոմուկոմուկոմուկոմունալնալնալնալ    ենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքների    զարգացմաննզարգացմաննզարգացմաննզարգացմանն    ուղղվածուղղվածուղղվածուղղված    միջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներ    

    
ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    կոմունալկոմունալկոմունալկոմունալ    ենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքներիենթակառուցվածքների    զարգացմաննզարգացմաննզարգացմաննզարգացմանն    ուղղված՝ուղղված՝ուղղված՝ուղղված՝    2012012012016666----19191919թթթթթթթթ. . . . 

ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    նախատեսվումնախատեսվումնախատեսվումնախատեսվում    էէէէ    իրականացնելիրականացնելիրականացնելիրականացնել    հետևյալհետևյալհետևյալհետևյալ    աշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքները    ևևևև    միջոցառումները՝միջոցառումները՝միջոցառումները՝միջոցառումները՝    

• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        սեփականությունսեփականությունսեփականությունսեփականություն        համարվողհամարվողհամարվողհամարվող    կոմունալկոմունալկոմունալկոմունալ    ենթակառուցվաենթակառուցվաենթակառուցվաենթակառուցվածքներիծքներիծքներիծքների        պահպապահպապահպապահպա----

նումնումնումնում, , , , շահագործումշահագործումշահագործումշահագործում, , , , ըստըստըստըստ    հնարավորությունների՝հնարավորությունների՝հնարավորությունների՝հնարավորությունների՝    նորոգումնորոգումնորոգումնորոգում    ևևևև    զարգացումզարգացումզարգացումզարգացում,,,,    

• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի կոմունալկոմունալկոմունալկոմունալ տնտեսությանտնտեսությանտնտեսությանտնտեսության աշխատանքիաշխատանքիաշխատանքիաշխատանքի    կազմակերպումկազմակերպումկազմակերպումկազմակերպում,    

• վերահսկողությունվերահսկողությունվերահսկողությունվերահսկողություն    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բնակչությանըբնակչությանըբնակչությանըբնակչությանը    պետականպետականպետականպետական    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման        ևևևև    տեղականտեղականտեղականտեղական    

ինքնակառավարմանինքնակառավարմանինքնակառավարմանինքնակառավարման                մարմիններիմարմիններիմարմիններիմարմինների, , , ,     մասնավորմասնավորմասնավորմասնավոր            կազմակերպոկազմակերպոկազմակերպոկազմակերպություններիւթյուններիւթյուններիւթյունների            կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    

մատուցվողմատուցվողմատուցվողմատուցվող            կոմունալկոմունալկոմունալկոմունալ        ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների            ((((ջրամատակարարումջրամատակարարումջրամատակարարումջրամատակարարում            ևևևև            ջրահեռացումջրահեռացումջրահեռացումջրահեռացում, , , , 

գազամատակարարումգազամատակարարումգազամատակարարումգազամատակարարում,,,,        էլեկտրամատակարարումէլեկտրամատակարարումէլեկտրամատակարարումէլեկտրամատակարարում, , , ,     աղբահանությունաղբահանությունաղբահանությունաղբահանություն            ևևևև                սանիտասանիտասանիտասանիտա----

րականրականրականրական    մաքրումմաքրումմաքրումմաքրում, , , , բնակավայրիբնակավայրիբնակավայրիբնակավայրի    բարեկարգումբարեկարգումբարեկարգումբարեկարգում    ևևևև    կանաչապատումկանաչապատումկանաչապատումկանաչապատում, , , , գերեզմանատներիգերեզմանատներիգերեզմանատներիգերեզմանատների 
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գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության        կազմկազմկազմկազմակերպումակերպումակերպումակերպում  ևևևև դրանցդրանցդրանցդրանց պահպանումպահպանումպահպանումպահպանում    ևևևև    այլնայլնայլնայլն) ) ) ) շրջանակիշրջանակիշրջանակիշրջանակի    աստիճաաստիճաաստիճաաստիճա----

նականնականնականնական    ընդլայնմանընդլայնմանընդլայնմանընդլայնման    ևևևև    որակիորակիորակիորակի    անշեղանշեղանշեղանշեղ    բարձրացմանբարձրացմանբարձրացմանբարձրացման    նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ,,,,    

• համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    հանգստիհանգստիհանգստիհանգստի վայրերիվայրերիվայրերիվայրերի, , , , խաղահրապարակներիխաղահրապարակներիխաղահրապարակներիխաղահրապարակների, , , , կանաչկանաչկանաչկանաչ    տարածքներիտարածքներիտարածքներիտարածքների խնամքիխնամքիխնամքիխնամքի 

ևևևև պահպանությանպահպանությանպահպանությանպահպանության    կազմակերպումկազմակերպումկազմակերպումկազմակերպում::::    

    

ՏեղականՏեղականՏեղականՏեղական    ինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանը    բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների    մասնակցությաննմասնակցությաննմասնակցությաննմասնակցությանն    ուղուղուղուղղվածղվածղվածղված    

միջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներ    

    
ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների    մասնակցությունըմասնակցությունըմասնակցությունըմասնակցությունը    տեղականտեղականտեղականտեղական    ինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանը    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում    

նախատեսվումնախատեսվումնախատեսվումնախատեսվում    էէէէ    իրականացնելիրականացնելիրականացնելիրականացնել    հետևյալհետևյալհետևյալհետևյալ    միջոցառումները՝միջոցառումները՝միջոցառումները՝միջոցառումները՝    

• տեղականտեղականտեղականտեղական            ինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանը            բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների            մասնակցությանմասնակցությանմասնակցությանմասնակցության        կարգիկարգիկարգիկարգի            մշակումմշակումմշակումմշակում, , , , 

հանրայինհանրայինհանրայինհանրային    քննարկումքննարկումքննարկումքննարկում, , , , համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ավագանուավագանուավագանուավագանու    կողմկողմկողմկողմիցիցիցից    քննարկումքննարկումքննարկումքննարկում    ևևևև    հաստատումհաստատումհաստատումհաստատում,,,,    

գործողությանգործողությանգործողությանգործողության    մեջմեջմեջմեջ    դնումդնումդնումդնում,,,,    

•••• հհհհամայնքիամայնքիամայնքիամայնքի        բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    իրազեկիրազեկիրազեկիրազեկվածվածվածվածությանությանությանության        բարձրացումբարձրացումբարձրացումբարձրացում՝՝՝՝        ՀՀՀՀՀՀՀՀ        տեղականտեղականտեղականտեղական            ինքնակաինքնակաինքնակաինքնակա----

ռավարմանռավարմանռավարմանռավարման                        ոլորտիոլորտիոլորտիոլորտի                օրենսդրությանօրենսդրությանօրենսդրությանօրենսդրության                ևևևև                համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի                ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----երիերիերիերի                գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    

վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ    ,,,,    

•••• հհհհամայնքիամայնքիամայնքիամայնքի        կարիքներիկարիքներիկարիքներիկարիքների        ևևևև    հիմնախնդիրնեհիմնախնդիրնեհիմնախնդիրնեհիմնախնդիրներիրիրիրի    պարբերականպարբերականպարբերականպարբերական    քննարկումքննարկումքննարկումքննարկում, , , , վերլուծումվերլուծումվերլուծումվերլուծում            ևևևև    

գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում՝՝՝՝        ֆոկուսֆոկուսֆոկուսֆոկուս----խխխխուուուումբմբմբմբ        քննարկումներիքննարկումներիքննարկումներիքննարկումների,,,,    համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային    հանդիպումներիհանդիպումներիհանդիպումներիհանդիպումների, , , , ժողովժողովժողովժողով----

ներիներիներիների        ևևևև        բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների    հետհետհետհետ    անմիջականանմիջականանմիջականանմիջական    շփումներիշփումներիշփումներիշփումների    ևևևև    երկխոսություններիերկխոսություններիերկխոսություններիերկխոսությունների    միջոցովմիջոցովմիջոցովմիջոցով,,,,        

•••• բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների        ներգրավումներգրավումներգրավումներգրավում        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի    ևևևև    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    մասնակմասնակմասնակմասնակցայինցայինցայինցային    

պլանավորմանպլանավորմանպլանավորմանպլանավորման, , , ,             իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման,,,,                    մշտադիտարկմանմշտադիտարկմանմշտադիտարկմանմշտադիտարկման                ևևևև                գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման                    գոգոգոգործընրծընրծընրծըն----

թացներումթացներումթացներումթացներում,,,,        

•••• հհհհամայնքիամայնքիամայնքիամայնքի            բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների            շահերիշահերիշահերիշահերի        պաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանություն    ևևևև    համախմբումհամախմբումհամախմբումհամախմբում    ((((մոբիլիզացիամոբիլիզացիամոբիլիզացիամոբիլիզացիա))))՝՝՝՝    

համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        որոշակիորոշակիորոշակիորոշակի        խնդիրներիխնդիրներիխնդիրներիխնդիրների    լուծմանլուծմանլուծմանլուծման, , , , հանրայինհանրայինհանրայինհանրային    ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների    մատուցմանմատուցմանմատուցմանմատուցման    

շուրջշուրջշուրջշուրջ,,,,        

•••• համայհամայհամայհամայնքինքինքինքի        ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----երիերիերիերի        ((((ղեկավարղեկավարղեկավարղեկավար, , , ,     ավագանիավագանիավագանիավագանի),),),),    աաաաշխատշխատշխատշխատակազմիակազմիակազմիակազմի, , , ,     ակտիվակտիվակտիվակտիվ            բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների    

շարունակականշարունակականշարունակականշարունակական            կրթումկրթումկրթումկրթում        ևևևև        վերապատրաստումվերապատրաստումվերապատրաստումվերապատրաստում        տեղականտեղականտեղականտեղական                ինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանը    

բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    մասնակցմասնակցմասնակցմասնակցությանությանությանության    բնագավառումբնագավառումբնագավառումբնագավառում::::    

    

    

6.6.6.6. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ     ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ 
ՕՏԱՐՄԱՆ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸՕՏԱՐՄԱՆ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸՕՏԱՐՄԱՆ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸՕՏԱՐՄԱՆ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ    
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ՀամայնՀամայնՀամայնՀամայնքիքիքիքի    սեփականությունսեփականությունսեփականությունսեփականություն    համարվողհամարվողհամարվողհամարվող    հողամասերի  օտարման հողամասերի  օտարման հողամասերի  օտարման հողամասերի  օտարման էէէէ    ընդգրկելընդգրկելընդգրկելընդգրկել    

համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    սեփականությունսեփականությունսեփականությունսեփականություն    համարվողհամարվողհամարվողհամարվող    հողամասերհողամասերհողամասերհողամասերիիիի    2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . օտարմանօտարմանօտարմանօտարման    քառամյաքառամյաքառամյաքառամյա    

ծրագրումծրագրումծրագրումծրագրում    ((((աղյուսակաղյուսակաղյուսակաղյուսակ    7777): ): ): ): ԱյդԱյդԱյդԱյդ    նպատակովնպատակովնպատակովնպատակով    օրենքով  սահմանված  կարգով օրենքով  սահմանված  կարգով օրենքով  սահմանված  կարգով օրենքով  սահմանված  կարգով     կներկայացվենկներկայացվենկներկայացվենկներկայացվեն    

համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ավագանուավագանուավագանուավագանու    քննարկմանըքննարկմանըքննարկմանըքննարկմանը    ևևևև    հաստատմանը՝հաստատմանը՝հաստատմանը՝հաստատմանը՝    ուղղակիուղղակիուղղակիուղղակի    վաճառքով կամ վաճառքով կամ վաճառքով կամ վաճառքով կամ 

աճուրդայինաճուրդայինաճուրդայինաճուրդային    եղանակովեղանակովեղանակովեղանակով    օտարելուօտարելուօտարելուօտարելու    համարհամարհամարհամար: : : :     

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    7777. . . . ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    սեփականությունսեփականությունսեփականությունսեփականություն    համարվողհամարվողհամարվողհամարվող        հողամասերիհողամասերիհողամասերիհողամասերի    2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . օտարմանօտարմանօտարմանօտարման    քառամյաքառամյաքառամյաքառամյա    
ծրագիրծրագիրծրագիրծրագիր    

    

ՀՀՀՀ////
հհհհ    

ՇենքիՇենքիՇենքիՇենքի,,,,    
շինությանշինությանշինությանշինության,,,,    
հողամասիհողամասիհողամասիհողամասի    
անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    

ՀասցենՀասցենՀասցենՀասցեն    ՏարածքըՏարածքըՏարածքըՏարածքը////    
մակերեսըմակերեսըմակերեսըմակերեսը    

((((մմմմ2222))))    
    

ՎիճակիՎիճակիՎիճակիՎիճակի    
գգգգնահատանահատանահատանահատա----

կանըկանըկանըկանը    

ԱյլԱյլԱյլԱյլ    
բբբբնութագրիչնութագրիչնութագրիչնութագրիչ----

ներներներներ    
2222010101016666    2012012012017777    2012012012018888    2012012012019999    

1111....    ԳյուղԳյուղԳյուղԳյուղ. . . . նշաննշաննշաննշան....    
հողահողահողահողատեսքտեսքտեսքտեսք    

գգգգ....    ԴարպասԴարպասԴարպասԴարպաս    50505050            20202020.0.0.0.0    10.010.010.010.0    11110000.0.0.0.0    11110.00.00.00.0    

                                        

    

    

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ    

    
Համաձայն տեղական ինքնակառավարման բնագավառի ՀՀ օրենսդրությանՀամաձայն տեղական ինքնակառավարման բնագավառի ՀՀ օրենսդրությանՀամաձայն տեղական ինքնակառավարման բնագավառի ՀՀ օրենսդրությանՀամաձայն տեղական ինքնակառավարման բնագավառի ՀՀ օրենսդրության, , , , ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ն ն ն ն 

հանդիսանում է համայնքի գալիք չորս տարիների բյուջեների ձևավորման ծրագրային հանդիսանում է համայնքի գալիք չորս տարիների բյուջեների ձևավորման ծրագրային հանդիսանում է համայնքի գալիք չորս տարիների բյուջեների ձևավորման ծրագրային հանդիսանում է համայնքի գալիք չորս տարիների բյուջեների ձևավորման ծրագրային 

հիմքըհիմքըհիմքըհիմքը: : : : ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ումումումում    2016201620162016----11119999թթթթթթթթ. . . . համարհամարհամարհամար    նախատեսվածնախատեսվածնախատեսվածնախատեսված    ոլորտայինոլորտայինոլորտայինոլորտային    ծրագրերըծրագրերըծրագրերըծրագրերը, , , , համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային    

ծառայություններըծառայություններըծառայություններըծառայությունները    ևևևև    միջոցառումներըմիջոցառումներըմիջոցառումներըմիջոցառումները    հիմքհիմքհիմքհիմք    կկկկհանդիսանհանդիսանհանդիսանհանդիսանաաաանննն    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    այդայդայդայդ    տարիներիտարիներիտարիներիտարիների    

բյուջեներիբյուջեներիբյուջեներիբյուջեների    կազմմանկազմմանկազմմանկազմման, , , , ընդունմանընդունմանընդունմանընդունման    ևևևև    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    հհհհամարամարամարամար: : : : ԳԳԳԳործնականումործնականումործնականումործնականում, , , , ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    

իրականացումըիրականացումըիրականացումըիրականացումը    կկկկհանգհանգհանգհանգիիիի    հիմնականումհիմնականումհիմնականումհիմնականում    ((((չհաշվածչհաշվածչհաշվածչհաշված    ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման    այլայլայլայլ    աղբյուրներիաղբյուրներիաղբյուրներիաղբյուրների    

հաշվինհաշվինհաշվինհաշվին    նախատեսվածնախատեսվածնախատեսվածնախատեսված    ծրագրերըծրագրերըծրագրերըծրագրերը, , , , ծառայություններըծառայություններըծառայություններըծառայությունները    ևևևև    միջոցառումներըմիջոցառումներըմիջոցառումներըմիջոցառումները) ) ) ) համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    գալիքգալիքգալիքգալիք    

չորսչորսչորսչորս    տարիներիտարիներիտարիներիտարիների    բյուջեներիբյուջեներիբյուջեներիբյուջեների    մշակմանըմշակմանըմշակմանըմշակմանը    ևևևև    կատարմանըկատարմանըկատարմանըկատարմանը: : : : ՀետևաբարՀետևաբարՀետևաբարՀետևաբար, , , , հհհհամայնքի ամայնքի ամայնքի ամայնքի 2012012012016666----11119999թթթթթթթթ. . . . 

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----նննն    ամբողջական ամբողջական ամբողջական ամբողջական ծավալով ծավալով ծավալով ծավալով իրականացնիրականացնիրականացնիրականացնելուելուելուելու    հարցը հարցը հարցը հարցը մեծապես մեծապես մեծապես մեծապես կախված կախված կախված կախված կլինիկլինիկլինիկլինի    

համհամհամհամայնքի այնքի այնքի այնքի առաջիկա չորս տարիների բյուջեներառաջիկա չորս տարիների բյուջեներառաջիկա չորս տարիների բյուջեներառաջիկա չորս տարիների բյուջեներումումումում    նախատեսնախատեսնախատեսնախատեսվող մուտքերի վող մուտքերի վող մուտքերի վող մուտքերի ((((հատկապես՝ հատկապես՝ հատկապես՝ հատկապես՝ 

սեփականսեփականսեփականսեփական) ) ) ) փաստացիփաստացիփաստացիփաստացի    կատարկատարկատարկատարմմմման մակարդակիցան մակարդակիցան մակարդակիցան մակարդակից, , , , ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    նանանանաև դրանց խնայողաբար ու և դրանց խնայողաբար ու և դրանց խնայողաբար ու և դրանց խնայողաբար ու 

արդյունավետ ծարդյունավետ ծարդյունավետ ծարդյունավետ ծախսախսախսախսումիցումիցումիցումից::::    

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ի ի ի ի իրականացումը շատ բանով պայմանավորված կլինի նաև իրականացումը շատ բանով պայմանավորված կլինի նաև իրականացումը շատ բանով պայմանավորված կլինի նաև իրականացումը շատ բանով պայմանավորված կլինի նաև այն բանայն բանայն բանայն բանիցիցիցից, , , , թե թե թե թե 

համայնքի ՏԻՄհամայնքի ՏԻՄհամայնքի ՏԻՄհամայնքի ՏԻՄ----երին ինչքաներին ինչքաներին ինչքաներին ինչքանով ով ով ով կհաջողվի կհաջողվի կհաջողվի կհաջողվի նպատակային ևնպատակային ևնպատակային ևնպատակային և    արդյունավետ արդյունավետ արդյունավետ արդյունավետ 

համագործակցություն ծավալել ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան համագործակցություն ծավալել ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան համագործակցություն ծավալել ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան համագործակցություն ծավալել ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան 

մարմիններիմարմիններիմարմիններիմարմինների    ((((հատկապես՝ ՀՀ Լոռու մարզպետարանիհատկապես՝ ՀՀ Լոռու մարզպետարանիհատկապես՝ ՀՀ Լոռու մարզպետարանիհատկապես՝ ՀՀ Լոռու մարզպետարանի)))), , , , ՀՀՀՀՀՀՀՀ----ումումումում    ((((մասնավորապես՝ ՀՀ Լոռու մասնավորապես՝ ՀՀ Լոռու մասնավորապես՝ ՀՀ Լոռու մասնավորապես՝ ՀՀ Լոռու 

մարզումմարզումմարզումմարզում))))    գործող գործող գործող գործող միջազգային և տեղական միջազգային և տեղական միջազգային և տեղական միջազգային և տեղական դոնորդոնորդոնորդոնոր, , , , մասնավոր և քաղաքացիական մասնավոր և քաղաքացիական մասնավոր և քաղաքացիական մասնավոր և քաղաքացիական 
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հասարակությահասարակությահասարակությահասարակության կազմակերպություններին կազմակերպություններին կազմակերպություններին կազմակերպությունների, , , , անհատ գործարարներիանհատ գործարարներիանհատ գործարարներիանհատ գործարարների    հետ՝ համայնքային հետ՝ համայնքային հետ՝ համայնքային հետ՝ համայնքային 

տնտեսությունում ապահովելու ՀԶՔԾտնտեսությունում ապահովելու ՀԶՔԾտնտեսությունում ապահովելու ՀԶՔԾտնտեսությունում ապահովելու ՀԶՔԾ----ով պլանավորված ներդրումները և միջոցներըով պլանավորված ներդրումները և միջոցներըով պլանավորված ներդրումները և միջոցներըով պլանավորված ներդրումները և միջոցները:  :  :  :      

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ումումումում    կամկամկամկամ    տվյալտվյալտվյալտվյալ    տարվատարվատարվատարվա    բյուջեումբյուջեումբյուջեումբյուջեում    ներառվածներառվածներառվածներառված    ծրագրերծրագրերծրագրերծրագրերըըըը    կամ կամ կամ կամ 

ծառայություններծառայություններծառայություններծառայությունները պատշաճ մակարդակովը պատշաճ մակարդակովը պատշաճ մակարդակովը պատշաճ մակարդակով    իրականացնելուիրականացնելուիրականացնելուիրականացնելու    համարհամարհամարհամար,,,,    նախատեսնախատեսնախատեսնախատեսվվվվումումումում    էէէէ, , , , որորորոր    

յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր    ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի    կամկամկամկամ    ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության    համարհամարհամարհամար    կկկկսահմանվենսահմանվենսահմանվենսահմանվեն    ևևևև    կգնահատկգնահատկգնահատկգնահատվենվենվենվեն    դրանովդրանովդրանովդրանով    

նախատեսվածնախատեսվածնախատեսվածնախատեսված    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    կատարմանկատարմանկատարմանկատարման    որոշակիորոշակիորոշակիորոշակի    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ, , , , որոնցորոնցորոնցորոնց    միջոցովմիջոցովմիջոցովմիջոցով    էլէլէլէլ    

մոնիթորինգիմոնիթորինգիմոնիթորինգիմոնիթորինգի    կենթարկվիկենթարկվիկենթարկվիկենթարկվի    ևևևև    կգնահատվիկգնահատվիկգնահատվիկգնահատվի    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    առաջընթացըառաջընթացըառաջընթացըառաջընթացը    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ով սահմանված՝ ով սահմանված՝ ով սահմանված՝ ով սահմանված՝ 

համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    միջնաժամկետմիջնաժամկետմիջնաժամկետմիջնաժամկետ    նպատակնենպատակնենպատակնենպատակներինրինրինրին    հասնելուհասնելուհասնելուհասնելու    գործումգործումգործումգործում::::    

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ի կառավարման հանձնաժողովը ի կառավարման հանձնաժողովը ի կառավարման հանձնաժողովը ի կառավարման հանձնաժողովը տարին երկու անգամ կիրականացնի ՀԶՔԾտարին երկու անգամ կիրականացնի ՀԶՔԾտարին երկու անգամ կիրականացնի ՀԶՔԾտարին երկու անգամ կիրականացնի ՀԶՔԾ----ի ի ի ի 

տվյալ տարվա համայնքային ծրագրերի և ծառայությունների ներքին մշտադիտարկում տվյալ տարվա համայնքային ծրագրերի և ծառայությունների ներքին մշտադիտարկում տվյալ տարվա համայնքային ծրագրերի և ծառայությունների ներքին մշտադիտարկում տվյալ տարվա համայնքային ծրագրերի և ծառայությունների ներքին մշտադիտարկում 

((((մոնիթորինգմոնիթորինգմոնիթորինգմոնիթորինգ), ), ), ), որի արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ղեկավարինորի արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ղեկավարինորի արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ղեկավարինորի արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ղեկավարին, , , , վերջինվերջինվերջինվերջինիիիիսսսս    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    

էլ՝ համայնքի էլ՝ համայնքի էլ՝ համայնքի էլ՝ համայնքի ավագանուն՝ ի գիտությունավագանուն՝ ի գիտությունավագանուն՝ ի գիտությունավագանուն՝ ի գիտություն::::    

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը 

կիրականացնեն համապատասխանաբար համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանինկիրականացնեն համապատասխանաբար համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանինկիրականացնեն համապատասխանաբար համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանինկիրականացնեն համապատասխանաբար համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: : : : 

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    ներքիններքիններքիններքին    վերահսկողությանվերահսկողությանվերահսկողությանվերահսկողության    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    կներկայացվենկներկայացվենկներկայացվենկներկայացվեն    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ավագանուն՝ավագանուն՝ավագանուն՝ավագանուն՝    իիիի    

գիտությունգիտությունգիտությունգիտություն::::    

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    իրակաիրակաիրակաիրականացմաննացմաննացմաննացման    յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր    տարվատարվատարվատարվա    ևևևև    քառամյաքառամյաքառամյաքառամյա    ժամկետիժամկետիժամկետիժամկետի    ավարտինավարտինավարտինավարտին    

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    հանձնաժողովիհանձնաժողովիհանձնաժողովիհանձնաժողովի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    կկատարվիկկատարվիկկատարվիկկատարվի    դրադրադրադրա    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    կամկամկամկամ    քառամյաքառամյաքառամյաքառամյա    

գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում՝ ՀԶՔԾ՝ ՀԶՔԾ՝ ՀԶՔԾ՝ ՀԶՔԾ----ում ներառված ծրագրերիում ներառված ծրագրերիում ներառված ծրագրերիում ներառված ծրագրերի, , , , ծառայությունների և ծառայությունների և ծառայությունների և ծառայությունների և աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    

կատարմանկատարմանկատարմանկատարման    ցուցանիշներիցուցանիշներիցուցանիշներիցուցանիշների    սահմանմանսահմանմանսահմանմանսահմանման    ևևևև    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    միջոցովմիջոցովմիջոցովմիջոցով: : : :     

ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    տատատատարեկանրեկանրեկանրեկան    կամկամկամկամ    քառամյաքառամյաքառամյաքառամյա    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    հիմանհիմանհիմանհիման    վրավրավրավրա    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ    

կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    հանձնաժողովհանձնաժողովհանձնաժողովհանձնաժողովըըըը    կկկկկազմկազմկազմկազմիիիի    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    կամկամկամկամ    քառամյաքառամյաքառամյաքառամյա    

հաշվետվությունըհաշվետվությունըհաշվետվությունըհաշվետվությունը    ևևևև    կկկկներկայացններկայացններկայացններկայացնիիիի    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ղեկավարինղեկավարինղեկավարինղեկավարին: : : : ԱյդԱյդԱյդԱյդ    հաշվետվությանհաշվետվությանհաշվետվությանհաշվետվության    նպատակնպատակնպատակնպատակըըըը    

կլինիկլինիկլինիկլինի՝՝՝՝    վերվերվերվեր    հանելհանելհանելհանել    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    առանցքայինառանցքայինառանցքայինառանցքային    սոցիալսոցիալսոցիալսոցիալ----տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական    զարգացումներըզարգացումներըզարգացումներըզարգացումները    մեկմեկմեկմեկ    կամկամկամկամ    

չորսչորսչորսչորս    տարվատարվատարվատարվա    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում, , , , բացահայտելբացահայտելբացահայտելբացահայտել    բացթողումներըբացթողումներըբացթողումներըբացթողումները, , , , թերություններըթերություններըթերություններըթերությունները    ևևևև    շեղումներըշեղումներըշեղումներըշեղումները    

հաստատվածհաստատվածհաստատվածհաստատված    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իցիցիցից::::        

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    ղեկավարըղեկավարըղեկավարըղեկավարը,,,,    մինչևմինչևմինչևմինչև    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    իրականացիրականացիրականացիրականացմանմանմանման    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    կամկամկամկամ    քառամյաքառամյաքառամյաքառամյա    

հաշվետվությունըհաշվետվությունըհաշվետվությունըհաշվետվությունը    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ավագանունավագանունավագանունավագանուն    ներկայացնելըներկայացնելըներկայացնելըներկայացնելը,,,,    կկկկկազմակերպիկազմակերպիկազմակերպիկազմակերպի    ևևևև    կկկկանցկացնիանցկացնիանցկացնիանցկացնի    դդդդրարարարա    

աշխատանքային և աշխատանքային և աշխատանքային և աշխատանքային և հանրայինհանրայինհանրայինհանրային    բացբացբացբաց    քննարկումներքննարկումներքննարկումներքննարկումներ    15151515----օրյաօրյաօրյաօրյա    ժամկետում՝ժամկետում՝ժամկետում՝ժամկետում՝    այդայդայդայդ    մասինմասինմասինմասին    

իրազեկելովիրազեկելովիրազեկելովիրազեկելով    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բնակչությանըբնակչությանըբնակչությանըբնակչությանը, , , , համայնքումհամայնքումհամայնքումհամայնքում    գործողգործողգործողգործող    պետականպետականպետականպետական, , , , քաղաքացիականքաղաքացիականքաղաքացիականքաղաքացիական    

հասարակությանհասարակությանհասարակությանհասարակության    ևևևև    մասնավորմասնավորմասնավորմասնավոր    հատվածներիհատվածներիհատվածներիհատվածների    կազմակերպություններինկազմակերպություններինկազմակերպություններինկազմակերպություններին, , , , շահագրգիռշահագրգիռշահագրգիռշահագրգիռ    այլայլայլայլ    

անձանցանձանցանձանցանձանց::::    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    ղեկավարըղեկավարըղեկավարըղեկավարը    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    իրաիրաիրաիրականացկանացկանացկանացմանմանմանման    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    կամկամկամկամ    քառամյաքառամյաքառամյաքառամյա    

հաշվետվությունըհաշվետվությունըհաշվետվությունըհաշվետվությունը, , , , դրադրադրադրա    հանրայինհանրայինհանրայինհանրային    քննարկումներիքննարկումներիքննարկումներիքննարկումների    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    հանրությունիցհանրությունիցհանրությունիցհանրությունից    

ստացվածստացվածստացվածստացված    ևևևև    ընդունվածընդունվածընդունվածընդունված    դիտողություններիդիտողություններիդիտողություններիդիտողությունների    ուուուու    առաջարկություններիառաջարկություններիառաջարկություններիառաջարկությունների    վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ    



    

48 

 

տեղեկանքըտեղեկանքըտեղեկանքըտեղեկանքը    ևևևև    կիցկիցկիցկից    այլայլայլայլ    փաստաթղթերըփաստաթղթերըփաստաթղթերըփաստաթղթերը, , , , օրենքովօրենքովօրենքովօրենքով    սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված    կարգովկարգովկարգովկարգով, , , , կկկկներկայացնիներկայացնիներկայացնիներկայացնի    

համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ավավավավագանուագանուագանուագանու    քննարկմանըքննարկմանըքննարկմանըքննարկմանը: : : :     

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    ավագանինավագանինավագանինավագանին    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    կամ քառամյա կամ քառամյա կամ քառամյա կամ քառամյա 

հաշվետվությունըհաշվետվությունըհաշվետվությունըհաշվետվությունը    կկկկքննարկիքննարկիքննարկիքննարկի    օրենքովօրենքովօրենքովօրենքով    ևևևև    ավագանուավագանուավագանուավագանու    կանոնակարգովկանոնակարգովկանոնակարգովկանոնակարգով    սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված    կարգովկարգովկարգովկարգով    և և և և 

կկկկկայացնիկայացնիկայացնիկայացնի    համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան    որոշումորոշումորոշումորոշում::::    

ՀիմնվելովՀիմնվելովՀիմնվելովՀիմնվելով    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    հաշվետվությանհաշվետվությանհաշվետվությանհաշվետվության    վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ    

համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    աաաավագանուվագանուվագանուվագանու    կայացրածկայացրածկայացրածկայացրած    որոշմանորոշմանորոշմանորոշման    վրավրավրավրա, , , , ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----իիիի    վերանայմանվերանայմանվերանայմանվերանայման    անհրաժեշտությանանհրաժեշտությանանհրաժեշտությանանհրաժեշտության    

դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում, , , , հհհհամայնքիամայնքիամայնքիամայնքի    ղեկավարըղեկավարըղեկավարըղեկավարը    ՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾՀԶՔԾ----ումումումում    փոփոխություններփոփոխություններփոփոխություններփոփոխություններ    ուուուու    լրացումներլրացումներլրացումներլրացումներ    կատարելուկատարելուկատարելուկատարելու    

վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ    իրիրիրիր    ևևևև////կամկամկամկամ    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ավագանուավագանուավագանուավագանու    անդամներիցանդամներիցանդամներիցանդամներից    ստացվածստացվածստացվածստացված    բոլորբոլորբոլորբոլոր    

առաջարկություններըառաջարկություններըառաջարկություններըառաջարկությունները, , , , օրենքովօրենքովօրենքովօրենքով    սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված    կարգովկարգովկարգովկարգով, , , , ներկայաներկայաներկայաներկայացնիցնիցնիցնի    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ավագանուավագանուավագանուավագանու    

քննարկմանըքննարկմանըքննարկմանըքննարկմանը    ևևևև    հաստատմանըհաստատմանըհաստատմանըհաստատմանը::::    
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