
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2018Թ.-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԸ 

 
1) Արդունաբերություն, ՓՄՁ, մասնավոր հատվածի զարգացում, Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաներ, զբոսաշրջություն 

ոլորտների տրամաբանական հենքը 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Կարևոր 
նախապայ-

մաններ 

Նպատակ 1. մարզիտնտեսականաճիապահովում՝ հանրապետական միջինի նկատմամբ 

Մարզի 
տնտեսությանվարման
ինտենսիվմեթոդներիկ
իրառում, 
աշխատատեղերիստեղ
ծում, 
աղքատությանկրճատո
ւմ` 

− մարզիմեկշնչիհաշվովՀՆԱ-իաճմինչեւ 65% 

− 2018թ.-ին նոր ստեղծված 
կազմակերպություններիթիվ-100 

− նոր աշխատատեղերի ստեղծում- 1131, որից 

արդյունաբերություն (հանքարդյունաբերություն, 
թեթև և այլն) - 847 

զբոսաշրջություն - 65 

    էներգետիկա – 30 

  ՏՏ–150 

գյուղվերամշակում - 39 

Մարզպետարանի աջակցությամբ ստեղծվող նոր 
աշխատատեղեր՝ 166 

- ժամանակավոր աշխատատեղերի թիվ 
(ենթակուցվածքներ, շինարարություն) - 685 

− ոչգյուղատնտեսականֆորմալզբաղվածներիթվ
ի ավելացում՝ 2 %-ով, 

− ՓՄՁ-կ կողմից թողարկվող արտադրանքի 
տեսակարար կշռի բարձրացում – 1.5%-ով 

− արդյունաբերական արտադրանքի 
արտահանման ծավալի ավելացում – 3% 

 

ԱՎԾ 
հաշվետվություննե

ր 
 
 

հարկային 
մարմինների 

կողմից 
տրամադրված 

տեղեկատվություն 

ԼՄ.Զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության  եւ 
վերլուծության 
բաժին 

Տարվա 
ընթացքում 

ԼՄ 2018թ.-ի 
գործունեությ
ան ծրագրի 
իրականացու
մ 



Ծրագիր 1. Ներդրումների ներգրավում 

Ներդրումային 
փաթեթների մշակում և 
ներկայացումներդրում
այինֆոնդերին։  

Մարզպետարանի 
աջակցությամբ 
մշակված ծրագրերի 
կազմում և 
ներկայացում 
ներդրողների։ 
 
Համայնքներիներդրում
այինծրագրերիմշակում
եւներկայացումդոնորն
երին 

Ներգրավվածընդհանուր ներդրումներ – 
19.61մլրդդրամ 

Ներդրումային փաթեթների թիվը -29, որից՝ 

Գործող ձեռնարկությունների ներդրումային 
ծրագրեր –7 

նոր ստեղծող ձեռնարկությունների ներդրումային 
ծրագրերին աջակցություն - 16 

Պայմանագրերի թիվ -14 

Մարզպետարանի աջակցությամբ ներգրավված 
ներդրումներ՝ 1.487մլրդ դրամ 

 

Ներդրումային զարգացման ծրագրեր (ՀՏԶ) - 7 

 

    

Ծրագիր2. Փոքր եւ միջին ձեռներեցության աջակցություն եւ գործունեության խթանում, կայուն եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծում 

1) ՓՄՁ-ի 
սուբյեկտներին 
տեղեկատվական, 
գործարար եւ 
ուսուցողական 
աջակցություն 
 

� Շուրջ 100 
գործողևսկսնակՓՄՁսուբյեկտներկմասնակցենդ
ասընթացներին 
� 1000-1200 ՓՄՁ-իսուբյեկտիկապահովվի 

2000-2500 անգամաջակցություն 
� Ձեռնարկատիրությաննառնչվողօրենսդրակա

նդաշտումկատարվածփոփոխություններիվերաբե
րյալկկազմակերպվեն 3-4 իրազեկում-
խորհրդատվություններ 

ՀՀՓՄՁԶԱԿ-
իգրասենյակ 

ԼՄԶարգացմանծր
ագրերի, 
զբոսաշրջությանեւվ
երլուծությանբաժին 

Տարվաընթ
ացքում 

Ծրագիր 



2) ՓՄՁ-ի 
սուբյեկտներին 
ուսուցողական, 
վարկային 
երաշխավորություններ
ի, ֆինանսական և 
ներդրումային 
աջակցություն 

� ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերվի 
շուրջ 10 գործող և սկսնակ ՓՄՁ-ի սուբյեկտի 
� 10 գործողՓՄՁ-ի 

սուբյեկտիվարկայիներաշխավորություններիտրա
մադրում 
� նոր աշխատատեղերի թիվ 15 (ենթադրվում է 

10*1.5=15) –ՓՄՁ ԶԱԿ-ի աջակցությամբ 
� աշխատատեղերի ստեղծում մասնավոր 

ներդրումների արդյունքում - 400 

ՀՀՓՄՁԶԱԿ-
իգրասենյակ 

 
Մասնավորներդրո

ղներ 

ԼՄԶարգացմանծր
ագրերի, 
զբոսաշրջությանեւվ
երլուծությանբաժին 

Տարվաընթ
ացքում 

 

3) ՓՄՁ-ի սուբյեկտների 
միջազգային 
համագործակցության 
ընդլայնման 
ապահովում 

10-15 ՓՄՁ սուբյեկտի միջազգայնացման 
ուղղությամբ աջակցության ցուցաբերում 

ՀՀՓՄՁԶԱԿ-
իգրասենյակ 

ԼՄԶարգացմանծր
ագրերի, 
զբոսաշրջությանեւվ
երլուծությանբաժին 

Տարվաընթ
ացքում 

 

4)«Հաջող սկիզբ» 
ծրագրի իրականացում 

� Իրատեսական գաղափար ունեցող 40-50 
սկսնակ գործարարների առնվազն 80 ժամ 
տևողությամբ ինտենսիվ 
դասընթացիմասնակցությունեւանհատական 
խորհրդատվության- մասնակիցներիթիվը 40-50 
� Շուկայի հասանելիության ծառայությունների 
փաթեթներ մատուցում առնվազն 40 սկսնակ և 
գործող ՓՄՁ-ներին 
� ենթադրամաշնորհների տրամադրում 8 փոքր 
և միջին ձեռնարկություններին նոր եւ կայուն 
աշխատատեղեր ստեղծելու համար (նոր 
աշխատատեղ – 8) 
� փորձի փոխանակման միջոցառումներ – 15 

ՀՀՓՄՁԶԱԿ-
իգրասենյակ 

ԼՄԶարգացմանծր
ագրերի, 
զբոսաշրջությանեւվ
երլուծությանբաժին 

Տարվաընթ
ացքում 

ԵՄ 
դրամաշնոր-
հային 
ծրագիր 

Ծրագիր3. Աշխատաշուկայում անմրցունակ եւ հաշմանդամություն ունեցող  անձանց աշխատատեղով ապահովում եւ ինտեգրում 
հասարակությանը 



1) Աշխատանքի 
տոնավաճառի 
կազմակերպում 
2) Սեզոնային 
զբաղվածության 
խթանման միջոցով 
գյուղ. տնտես. 
աջակցություն 
3) Աշխատաշուկայում 
անմրցունականձանց 
եւ հաշմանդամներին 
աշխատանքային 
ունակությունների և 
կարողությունների 
զարգացում եւ 
տեղավորում 
աշխատանքի 

� Բոլոր ծրագրերում ընդգրկված շահառուների 
ընդհանուր թիվը – 767 
 այդ թվում` 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը -68 
 
Ծրագրերի արդյունքում աշխատանքի 
տեղավորվածների թիվը - 273 

ՀՀ սոցիակալական 
ապահովության 

նախարարություն, 
Զբաղվածության 

կենտրոններ 

ԼՄ առողջ. եւ 
սոց.ապահով. 
վարչություն 
ԼՄԶարգացմանծր
ագրերի, 
զբոսաշրջությանեւվ
երլուծությանբաժին 

 
Տարվաընթ

ացքում 

2014թ-ի 
ապրիլի 17-ի N 
534-Ն 
կառ.որոշման 
իրականացում 

Նպատակ 4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացում 

ՏՏ ոլորտի 
զարգացման 
նախապայմանների 
ստեղծման 
շարունակականության 
ապահովում  

� նոր ձեռնարկությունների ստեղծում- 7 
� նոր աշխատատեղերի ստեղծում – 100 
� ճարտարագիտական համաժողով-
ցուցահանդեսի կազմակերպում 
� տուրիզմի հեքըթոնի կազմակերպում 

 
ՀՁԻ Հիմնադրամ 
 
ՎՏԿ 

ԼՄ զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության եւ 
վերլուծության 
բաժին 

տարվա 
ընթացքում 

ներդրումների 
ներգրավում, 
միջազգային 
կազմակերպու
թյուների եւ 
ձեռնարկու-
թյունների 
ներգրավում 

ՏՏ ոլորտի ներկայիս 
պահանջներին 
համապատասխան 
դպրոցական 
ուսումնական 
ծրագրերում 
բարեփոխման 
իրականացում 

Համակարգչային գիտությունառարկայի 
ներդրում մարզի 151 հանրակրթական 
դպրոցներում  

 
ՀՁԻ Հիմնադրամ 
 
Լոռու 
մարզպետարան 

ԼՄ զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության եւ 
վերլուծության 
բաժին 
ԼՄ կրթության 
վարչություն 

տարվա 
ընթացքում 

ֆինանսական 
ռեսուրսների 
ներգրավում 



Մարզի համայնքներում 
երիտասարդների եւ 
դպրոցահասակ 
երեխաներին 
տեղեկատվական 
տեխնոլգիաների 
կիրառման 
հնարավորությունների 
ապահովում 

� ՍՄԱՐԹ կենտրոնի հիմնում – 50 
աշխատատեղով 
� մարզի հանրակրթական դպրոցներում 
Սմարթ դասասենյակների ավելացում 6-ով  
 

ՀՄՀ 
 
Լոռու 
մարզպետարան 

ԼՄ զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության եւ 
վերլուծության 
բաժին 
 
ԼՄ կրթության 
վարչություն 

տարվա 
ընթացքում 

համագոր-
ծակցության 
ապահովում 
Լոռու 
մարզպետա-
րանի եւ 
միջազգային 
կազմակեր-
պությունների 
միջեւ, 
ներդրումների 
ներգրավում 

Նպատակ5. Լոռու մարզի  զբոսաշրջային գրավչության բարձրացում, զբոսաշրջիկների թվի ավելացում եւ դրանց 2-3 օր առնվազն մարզում 
պահելու հնարվորությունների ստեղծելու 

1) Մարզի 
համայնքների եւ 
տարածշրջանի 
գրավչությունը 
բարձրացնելու 
ծրագրերի 
իրականացում 

� մարզի 7 համայնքների գրավչության 
բարձրացում 
� ենթակառուցվածքների ստեղծում - 2 
�  մարզի ջրային եւ կենդանական ռեսուրսների 

գնահատում եւ պահպանում – 2 ծրագիր 
� 16-19 նոր աշխատատեղերի ստեղծում 
� զբոսաշրջիկների թվի ավելացում 20%-ով 
 

Լոռի տուրիզմի 
զարգացման 
հիմնադրամի 
Թումանյան 

աշխարհ 
զբոսաշրջության 

գրասենյակ 

ԼՄ զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության եւ 
վերլուծության 
բաժնի պետ 

տարվա 
ընթացքում 

մշակված  
ծրագրերի 
առկայութուն, 
ֆինանսակա
ն 
ներդրումներ
ի 
ներգրավում 

2) Վանաձոր 
համայնքի 
գրավչության 
բարձրացում, 
ենթակառուցվածքների 
ստեղծում 

� համայնքիկանաչտարածքներիբարեկարգումեւ
ավելացում- 2 այգի, 1 զբոսայգի 
� նոր զբոսայգու հիմնում  
� ձմեռային սպորտաձեւերի զարգացման համար 

ենթակառույցի ստեղծում - 1 
� արհեստական լճերի տարածքի բարեկարգում 
� նոր աշխատատեղերի թիվը - 100 

Վանաձորի 
համայնքապետար

ան 

ԼՄԶարգացմանծր
ագրերի, 
զբոսաշրջությանեւվ
երլուծությանբաժին 

 ծրագրերի եւ 
նախագծերի 
առկայութուն, 
ֆինանսա-
կան ներդը-
րումների 
ներգրավում 

3) ՀՀԼոռումարզո
ւմ 
«ճամփեզրյակայանի» 
տարածաշրջանայինտ
նտեսականզարգացմա
ննուղղվածբազմաֆուն
կցիոնալկառույցիկառո
ւցումևգործարկում 

� նոր տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծում - 1 
� տեղականապրանքներիցուցահանդես-

տոնավաճառների, փառատոնների, 
վարպետացդասերիկազմակերպում - 6 
� փոքրևմիջինձեռնարկություններինԹիրախայի

նենթադրամաշնորհներիհասանելություն - 8 
 

ՓՄՁ ԶԱԿ-ի 
գրասենյակ 

ԼՄԶարգացմանծր
ագրերի, 
զբոսաշրջությանեւվ
երլուծությանբաժին 

տարվա 
ընթացքում 

բիզնես 
ծրագրերի 
առկայություն 
շահառուների 
ներգրավում 

 



 
3. Գյուղատնտեսության ոլորտի տրամաբանական հենքը 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքներիցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետար
անի 

պատասխանա
տու օղակ 

Ժամկետ 
Կարևոր 

նախապայմա
ններ 

Նպատակ. Ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում 

 

Գյուղոլորտում ներդրումների ծավալը 
4406.0մլն դրամ 

նոր աշխատատեղեր - 1984 

Փոքր տնտեսությունների թիվ-587 

Միջին տնտեսությունների թիվ -198 Խոշոր 
տնտեսությունների թիվ - 37 

նոր գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում-4 

2017թ.-ի համեմատությամբ 2018թ.-ին 
մշակվող վարելահողերի թիվը կավելանա –-

5% ( 2104հա) 

ԱՎԾ 

Համայնքներ 

Այցելություններ 

ԼՄ 
Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 

I-IV 

եռամսյակ 

Ֆինանս., 
մարդկային և 

տեխնիկ. 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Մարզում այգիների 
ստեղծում 

այգիների տարածքների ընդլայնում (այդ 

թվում բնապահապանական ծրագրերով) – 

213.5հա 

ինտեսիվ այգիներ-1.5հա 

հակակարկտային ցանցով 

ցանցապատվատված այգիներ-1.5հա 

վարկային պայմանագրերի թիվ -1 

ստեղծված նոր աշխատատեղեր – 25  

Անտառվերականգ
նումնիրականացր
ածկազմակերպութ
յանկողմիցտրամա
դրածտեղեկատվու
թյուն,մոնիտորինգ 

«Էյ-Թի-Փի» 
բարեգործականհի
մնադրամ 

ԼոռիԲերի 
ներդրումային 
ծրագիր 

ԼՄ 
Գյուղ.ևբնապա
հ.վարչությանբ
նապահպանութ
յանբաժին 
Զարգ.ծրագրեր
ի, 
զբոսաշրջությա
ն եւ 
վերլուծության 
բաժին 

I-IV եռամս-
յակներ 

Անտառտնկմա
ն, 
ինչպեսնաևնա
խկինումիրկող
միցհիմնադրվ
ածանտառմշա
կույթներիխնա
մքի, 
ցանկապատիվ
երանորոգման
աշխատանքնե
ր 
 
Ներդրումների 
ներգրավում 

Ոռոգման համակարգի  Ըստ մարզային հողային հաշվեկշռի մարզի 
ոռոգելի գյուղատնտեսական նշանակության 

Մարզպետարանի 
աշխատակազմի 

ԼՄ 
Գյուղատնտ. և 

 Ֆինանսակա
ն և 



Ամփոփ նկարագիր Արդյունքներիցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետար
անի 

պատասխանա
տու օղակ 

Ժամկետ 
Կարևոր 

նախապայմա
ններ 

Նպատակ. Ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում 

 

Գյուղոլորտում ներդրումների ծավալը 
4406.0մլն դրամ 

նոր աշխատատեղեր - 1984 

Փոքր տնտեսությունների թիվ-587 

Միջին տնտեսությունների թիվ -198 Խոշոր 
տնտեսությունների թիվ - 37 

նոր գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում-4 

2017թ.-ի համեմատությամբ 2018թ.-ին 
մշակվող վարելահողերի թիվը կավելանա –-

5% ( 2104հա) 

ԱՎԾ 

Համայնքներ 

Այցելություններ 

ԼՄ 
Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 

I-IV 

եռամսյակ 

Ֆինանս., 
մարդկային և 

տեխնիկ. 
ռեսուրսների 
առկայություն 

բարելավումը 

ա)ոռոգման 
համակարգերի 
կառավարման 
կառուցվածքի 
կատարելագործում և 
տեխնիկական վիճակի 
բարելավում, 

բ)միջտնտեսային և 
ներտնտեսային 
ջրանցքների 
հիմնանորոգում, 

գ)ոռոգման ցանցերի 
նորոգում և 
համապատասխանեցու
մ ներկա 
պահանջներին, 

դ)ջրանցքների 
մաքրման 

հողերի մակերեսը կազմում է 9613,9հա 
 
 
Ոռոգելի հողատարածքների ավելացում - 
353հա-ով (0.6%-ով) 
ոռոգոլի մակերես-2294հա 
 
Մաքրված զրանցքներ - 47.6կմ 
 
Նորոգված ՀՏԿ-ներ - 18 
 
Նորոգված պոմպակայան - 30 
 
Նորոգված  մեքենամեխանիզատորներ - 5 

ԳևԲՎ 
հաշվետվություն 

 

 

ՀՀ ՏԿԶՆ  

 

Լոռի ՋՕԸ 

 

Գետիկ 
տեղամաս 

 

 «Լոռու ջրանցք» 
տեղամաս 

 

Բնապահպ. 
վարչություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018թ. 

տեխնիկակա
նռեսուրսների
առկայություն 

 

2018թ. 
ոռոգմանաշխ
ատանքներիկ
ազմակերպմ
ան և 
իրականացմ
անհամար 
ՀՀպետ. 
բյուջեից ՋՕՏ-
երինհատկաց
վողգումարիչ
ափըկկազմիմ
ոտ                     
34 մլն. 878 
հազ. 



Ամփոփ նկարագիր Արդյունքներիցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետար
անի 

պատասխանա
տու օղակ 

Ժամկետ 
Կարևոր 

նախապայմա
ններ 

Նպատակ. Ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում 

 

Գյուղոլորտում ներդրումների ծավալը 
4406.0մլն դրամ 

նոր աշխատատեղեր - 1984 

Փոքր տնտեսությունների թիվ-587 

Միջին տնտեսությունների թիվ -198 Խոշոր 
տնտեսությունների թիվ - 37 

նոր գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում-4 

2017թ.-ի համեմատությամբ 2018թ.-ին 
մշակվող վարելահողերի թիվը կավելանա –-

5% ( 2104հա) 

ԱՎԾ 

Համայնքներ 

Այցելություններ 

ԼՄ 
Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 

I-IV 

եռամսյակ 

Ֆինանս., 
մարդկային և 

տեխնիկ. 
ռեսուրսների 
առկայություն 

աշխատանքներ 
(ձեռքով և 
մեխանիզմով), 

ե)հիդրոտեխնիկական 
կառույցների նորոգում, 

զ)պոմպակայանների և 
մեքենամեխանիզատոր
-ների նորոգում: 

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային 
տնտեսության 
պետական 
կոմիտե 

ՀՀդրամ: 

Խոզաբուծության 

զարգացում 

Բոզոյան ՍՊԸ –ի կողմից խոզաբուծական 
տնտեսության ստեղծում,որը կբերի՝ 

ա/.նոր աշխատատեղերի ստեղծում-50, 

բ/.տեղական արտադրության խոզի մսի 
ծավալների ավելացում – 600տ 

 գ/.մարզում խոզերի բարձրարժեք տոհմային 
ցեղերի բուծում 

Բոզոյան ՍՊԸ ԼՄ 
Գյուղատնտե-
սության և 
Բնապահպանու
թյան 
վարչություն 

I-IV եռամսյակ Ֆինանսակա
նռեսուրսների
առկայություն 



Ամփոփ նկարագիր Արդյունքներիցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետար
անի 

պատասխանա
տու օղակ 

Ժամկետ 
Կարևոր 

նախապայմա
ններ 

Նպատակ. Ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում 

 

Գյուղոլորտում ներդրումների ծավալը 
4406.0մլն դրամ 

նոր աշխատատեղեր - 1984 

Փոքր տնտեսությունների թիվ-587 

Միջին տնտեսությունների թիվ -198 Խոշոր 
տնտեսությունների թիվ - 37 

նոր գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում-4 

2017թ.-ի համեմատությամբ 2018թ.-ին 
մշակվող վարելահողերի թիվը կավելանա –-

5% ( 2104հա) 

ԱՎԾ 

Համայնքներ 

Այցելություններ 

ԼՄ 
Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 

I-IV 

եռամսյակ 

Ֆինանս., 
մարդկային և 

տեխնիկ. 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Ոչխարաբուծության 
զարգացում 

Ստեփանավանի տարածաշրջանում 
ոչխարաբուծական տնտեսության հիմնում 

ա) նոր աշխատատեղերի ստեղծում – 70 

բ) անասնագլխաքանակի ավելացում -   10000 
գլխով ավելացում 

գ) ոչխարի մսի արտադրության ծավալների 
ավելացում- 400տ տարեկան 

«Տերտերյան 
Տրեյդ» ՍՊԸ 

   

Թռչնաբուծության 

զարգացում 

 

 

 

 

Անասնաբուժական 
ծառայության որակի և 

Սպիտակի թռչնաբուծական ֆաբրիկայում 
ինկուբատորային արտադրամասի կառուցում, 
որը կբերի՝ 

ա/.նոր աշխատատեղեր (կանխատեսող՝  
ավելացում10-ով) 

Կգործարկվի Գյուղատնտեսության 
զարգացման հիմնադրամի  ծրագրի 
արդյունում Մեծ Պարնի համայնքում հիմնված  
անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնը, 
որը կբերի՝ 

Սպիտակի 
թռչնաբուծական 
ֆաբրիկա 

 

 

 

 

Գյուղատնտեսությ

ԼՄ 
Գյուղատնտե-
սության և 
Բնապահպանու
թյան 
վարչություն 

 

 

ԼՄ 
Գյուղատնտե-

I-IV եռամսյակ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Iեռամսյակ 

ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

 

 

 

 

Վերապատր



Ամփոփ նկարագիր Արդյունքներիցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետար
անի 

պատասխանա
տու օղակ 

Ժամկետ 
Կարևոր 

նախապայմա
ններ 

Նպատակ. Ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում 

 

Գյուղոլորտում ներդրումների ծավալը 
4406.0մլն դրամ 

նոր աշխատատեղեր - 1984 

Փոքր տնտեսությունների թիվ-587 

Միջին տնտեսությունների թիվ -198 Խոշոր 
տնտեսությունների թիվ - 37 

նոր գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում-4 

2017թ.-ի համեմատությամբ 2018թ.-ին 
մշակվող վարելահողերի թիվը կավելանա –-

5% ( 2104հա) 

ԱՎԾ 

Համայնքներ 

Այցելություններ 

ԼՄ 
Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 

I-IV 

եռամսյակ 

Ֆինանս., 
մարդկային և 

տեխնիկ. 
ռեսուրսների 
առկայություն 

սպասարկման 
մակարդակի 
բարձրացում 

 

 

ա/.նոր աշխատատեղերիստեղծում -2 

բ/ տարածաշրջանի անասնաբուժական 
ծառայության սպասարկման որակի 
բարձրացում (շահառուների թիվը՝  44 
013բնակիչ) 

գ/ կենդանիների արհեստական 
սերմնավորման աշխատանքների 
սպասարկման միջոցով տարածաշրջանի 
գյուղ. կենդանիների տոհմային գենոֆոնդի 
բարելավում 

ան զարգացման 
հիմնադրամ 

սության և 
Բնապահպանու
թյան 
վարչություն 

 աստված 
մասնագետնե
րի 
առկայություն 

Նոր սպանդանոցների 
հիմնում և գործարկում 

Սպիտակի և Ստեփանավանի 
տարածաշրջաններում կհիմնվեն նոր 2 
սպանդանոցներ և կգործարկվի Տաշիր 
համայնքում կառուցված սպանդանոցը, որը 
կբերի՝ 

 սանիտարահիգենիկ պահանջներին 
համապատասխան պայմաններում սպանդի 
իրականացում 

ՀՀ Սննդամթերքի 
Անվտանգության 
ծառայություն  

 

 

ՀՀ  ՓՄՁ ՁԱԿ 

ԼՄ Գյուղ. և 
Բնապահպանու
թյան 
վարչություն 

I-IV եռամսյակ Սպանդանոցն
երը հիմնող 
շահառուների
և ներդրման 
միջոցների 
առկայություն 



Ամփոփ նկարագիր Արդյունքներիցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետար
անի 

պատասխանա
տու օղակ 

Ժամկետ 
Կարևոր 

նախապայմա
ններ 

Նպատակ. Ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում 

 

Գյուղոլորտում ներդրումների ծավալը 
4406.0մլն դրամ 

նոր աշխատատեղեր - 1984 

Փոքր տնտեսությունների թիվ-587 

Միջին տնտեսությունների թիվ -198 Խոշոր 
տնտեսությունների թիվ - 37 

նոր գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում-4 

2017թ.-ի համեմատությամբ 2018թ.-ին 
մշակվող վարելահողերի թիվը կավելանա –-

5% ( 2104հա) 

ԱՎԾ 

Համայնքներ 

Այցելություններ 

ԼՄ 
Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 

I-IV 

եռամսյակ 

Ֆինանս., 
մարդկային և 

տեխնիկ. 
ռեսուրսների 
առկայություն 

սպանդանոցների նախատեսվող հզորություն – 
21000տոննա տարեկան 

Կաթի հավաքման 
կետերի հիմնում 

ԱՄՆ Միջազգային զարգացման 
գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ԱՐԴԻ  ծրագրի 
շրջանակներում կհիմնվի Արջուտ համայնքում 
կաթի հավաքման կետ -1 

ԱՐԴԻ ծրագիր ԼՄ 
Գյուղ.ևԲնապա
հպանության 
վարչություն 

Մինչև 2018թ. 
ավարտը 
կիրականացվի 
ծրագիրը 

 

Ծրագրիիրակ
անացմաննպ
աստավորպա
յմաններ 

 

Գործող  
սառնարանային 
տնտեսությունների 
արտադրության 
ծավալների ավելացում 

Կավելացվի Շնող. Մեծ Այրում համայնքներում 
գործող և ՌոզֆռուտՍՊԸ-ի կողմից հիմնված 
սառնարանային տնտեսությունների 
արտադրաթյան ծավալները և կհիմնվեն նոր 
սառնարանային տնտեսություններ, որը կբերի՝ 

ա/ ստեղծված տնտեսությունների թիվ - 2 

ԱՄՆ Միջազգային 
զարգացման 
գործակալության 
/ԱՄՆ ՄԶԳ/"ԱՐԴԻ  
ծրագր և ՀՀ ՓՄՁ 
ԶԱԿ 

ԼՄ Գյուղ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 

2018թ.IV- 
եռամսյակ 

 

ֆինանսական 
և 
տեխնիկակա
նմիջոցներիա
ռկայություն 



Ամփոփ նկարագիր Արդյունքներիցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետար
անի 

պատասխանա
տու օղակ 

Ժամկետ 
Կարևոր 

նախապայմա
ններ 

Նպատակ. Ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում 

 

Գյուղոլորտում ներդրումների ծավալը 
4406.0մլն դրամ 

նոր աշխատատեղեր - 1984 

Փոքր տնտեսությունների թիվ-587 

Միջին տնտեսությունների թիվ -198 Խոշոր 
տնտեսությունների թիվ - 37 

նոր գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում-4 

2017թ.-ի համեմատությամբ 2018թ.-ին 
մշակվող վարելահողերի թիվը կավելանա –-

5% ( 2104հա) 

ԱՎԾ 

Համայնքներ 

Այցելություններ 

ԼՄ 
Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 

I-IV 

եռամսյակ 

Ֆինանս., 
մարդկային և 

տեխնիկ. 
ռեսուրսների 
առկայություն 

և ստեղծում   բ/ սառնարանային մթերքների արտահանման 
ծավալների ավելացում 

գ) սառնարանային տնտեսությունների 
հզորությունը – 400 տոննա 

Գյուղատնտեսական 
վարկերի 
սուբսիդավորում 
(Գյուղատնտեսական 
Զարգացման 
Հիմնադրամի 
իրականացող ծրագիր) 

 

հավաստագրերի քանակ - 359 

Գյուղատնտեսությ
ան զարգացման 
հիմնադրամ 

ԼՄ 
Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 
վարչություն 

I-IV եռամսյակ Վարկերիհաս
անելի-
ությունգյուղա
ցիա-
կանտնտե-
սություններին 
և ձեռնարկու-
թյուններին 

Գյուղատնտեսական 
տնտեսությունների 
հիմնում, տեխնիկայի 
ձեռքբերում 

 ԱՄՆ Միջազգային 
զարգացման 
գործակալության, 
համայնքներ 

ԼՄ 
Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 
վարչություն 

տարեկան Վարկերիհաս
անելի-
ությունգյուղա
ցիա-
կանտնտե-
սություններին 
և ձեռնարկու-



Ամփոփ նկարագիր Արդյունքներիցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետար
անի 

պատասխանա
տու օղակ 

Ժամկետ 
Կարևոր 

նախապայմա
ններ 

Նպատակ. Ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում 

 

Գյուղոլորտում ներդրումների ծավալը 
4406.0մլն դրամ 

նոր աշխատատեղեր - 1984 

Փոքր տնտեսությունների թիվ-587 

Միջին տնտեսությունների թիվ -198 Խոշոր 
տնտեսությունների թիվ - 37 

նոր գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում-4 

2017թ.-ի համեմատությամբ 2018թ.-ին 
մշակվող վարելահողերի թիվը կավելանա –-

5% ( 2104հա) 

ԱՎԾ 

Համայնքներ 

Այցելություններ 

ԼՄ 
Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 

I-IV 

եռամսյակ 

Ֆինանս., 
մարդկային և 

տեխնիկ. 
ռեսուրսների 
առկայություն 

թյուններին 

 
 
4. Բնապահպանության ոլորտի տրամաբանական հենքը 

Ամփոփնկարագիր 
Արդյունքային 

ցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետա-
րանիպատասխ
ա-նատուօղակ 

ժամկետ 
Կարևորնախ

ապայմ-
աններ 

«Ընկերություններիկողմից
վճարվողբնապահպ.վճար
ներինպատակայինօգտա-
գործմանմասին» 
ՀՀօրենքիհամաձայնպետ
ա-կանբյուջեիցհատկաց-
վածգումարներիմիջոցովվ
նասակարազդեցությանեն

շրջակամիջավայրիբարելավում, 
բնակչությանառողջությանամրապնդումևվերա
կանգնում 

Համայնքներիկողմ
իցիրականացվածծ
րագրերիվերաբերյ
ալտեղեկատվությո
ւն, մոնիտորինգ 

ԼՄ 
Գյուղատնտ.ևբն
ապահպ.վարչու
թյանբնապահպ
անությանբաժի
ն 

I-IV եռամս-
յակներ 

ՀՀպետականբ
յուջեիցնախատ
եսվումէտրամ
ադրել182 մլն. 
643.2 հազ. 
դրամ 



թարկվողմարզիհամայնքն
երիկողմիցբնապահպ.ուա
ռողջ.ծրագրերիիրականա
ցում 

Մարզումկոշտկենցաղայի
նթափոններիկառավարմ
անհամակարգի ներդրում 

Ստեղծված նոր սանիտարական աղբավայր- 1 
 
Թափոններիհավաքման, 
տեղափոխմանևտեղադրմանմասնագիտացվ
ածնորմեքենա-մեխանիզմներիառկայություն: 
 

«Կոշտկենցաղային
թափոններիհամակ
ողմանիկառավարմ
անհամակարգ, 
Վանաձոր, 
Հայաստան» 
ծրագիր,   
Վանաձորհամայնք 

ԼՄ 
Քաղաքաշին.վ
արչություն, 
հողաշինության 
 
ԼՄ 
հողօգտագործ-
մանբաժին,  
 
ԼՄ 
գյուղատնտես.և
բնապահպ.վար
չությանբնապա
հպանությանբա
ժին 

Ըստնախնական
պայմանավորվա
ծությանշինարա
րությանսկիզբըկ
տրվի 2018թ. 

Ֆինանս.կազմ
ակերպ.առկայ
ություն: 
ՀՀկառ.կողմից
ընդունվածՀՀ 
2017-2036թթ. 
կոշտկենց.թա
փոն.կառ.զարգ
ացմանռազմ. 
ևԼՄկոշտկենց
ա-
ղայինթափոն-
ներիկառա-
վարմանհայեց
ակարգիառկայ
ություն: 

Մարզի համայնքներում 
աղբահանության 
իրականացում 

համայնքների թիվը – 42 ( 104 բնակավայրով) 
շահագործվող աղբավայրերի թիվ-7 
փակաված աղբավայրերի թիվ-2 
կնքած պայմանագրեր –2627 
հավաքագրվող գումարը- 353.96մլն դրամ 
 

համայնքների 
նախատեսված 
բյուջեներ, ՏԱՊ-երի 
մոնիտորինգի 
հաշվետվություններ 

ԼՄ 
ֆինանսական  
ՏԻ եւ  ՀԳՄ 
Քաղաքաշինութ
յան 
վարչություններ 

տարվա 
ընթացքում 

համայնքների 
բնակիչներից 
եւ գործող 
իրավաբանակ
ան անձանցից 
գումարների 
հավաքագրում  

5. Սոցիալական ոլորտ տրամաբանական հենքը (Կրթություն, մշակույթի եւ սպորտ, առողջապահություն, 
սոցիալական ապահովություն) 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 

պատասխանա-
ժամկետ 

կարևոր 

նախապայ-



տու օղակ մաններ 

Նպատակ 1.  Մարզի կրթականհաստատություններիկառավարմանարդյունավետությանև որակի բարելավում 

Նախակրթարանների թիվը 

ավելացնելու 

հնարավորության 

ուսումնասիրություն         և 

իրականացում 

Ստեղծված նոր նախակրթարաններ - 5 

Ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

ընդգրկվածությանաճ 140-ով դպրոցահեն 

նախակրթարաններում երեխաների 

հաճախումների ավելացում: 

ԿԳՆՀանրակրթա

կան դպրոցներ 

ԼՄ կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

տարվա 

ընթացքում 

Համապատ

ասխան 

տարածքի եւ 

երեխաների 

առկայությու

ն: 

Մարզում«Սմարթ» 

դասարանների հիմնում 

դպրոցներում 

Մարզկենտրոնում  և 

տարածաշրջանային 

կենտրոններում 

բարձրակարգ 

մասնագետներով 

համալրված դպրոցների 

առանձնացում և օնլայ 

ն(առցանց) դասերի 

կազմակերպում գյուղական 

համայնքների դպրոցների 

հետ: 

Ուսումնական գործընթացում 

տեղեկատվական-հաղորդակցման 

տեխնոլոգիաների՝ որպես ուսուցման և 

դասավանդման միջոցի կիրառում:  

Սմարթ նոր դասասենյակների թիվ - 6 

Վերապատրաստումների քանակ -- 6 

Վերապատրաստված ուսուցիչների քանակ -90 

Շահառուների թիվ - 1807 

ՀՀ-ում գործող միջազգային կառույցների հետ 

համագործակցության ամրագրում – 1 

համաձայնագիր 

ԿԳՆ 

Հանրակրթական 

դպրոցներ 

Համայնքապետար

աններ 

Դիլիջանի 

միջազգաին 

դպրոց 

 

Հայաստանի 

Մանուկներ 

Հիմնադրամ 

ԼՄ կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

ԼՄ զարգացման 

ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և 

վերլուծության 

բաժին 

ԼՄ քաղաքաշինու-

թյան վարչություն 

տարվա 

ընթացքում 

Դպրոցների 

խնայված  

միջոցների 

եւ 

արտաքին 

ներդրումնե

րի 

առկայությու

ն 

Մարզի քոլեջների, 

դպրոցների և 

մանկապարտեզների   

վերակառուցում,  

հիմնանորոգում և  

կառուցում  

Վերանորոգված քոլեջների թիվը 1 

Վերանորոգված դպրոցների թիվը 5 

Վերանորոգված մանկապարտեզների թիվը 3 

Նոր մանկապարտեզների թիվը 2 

Շահառուների թիվը 2000 

ԿԳՆ 

Քաղաքաշինությա

ն պետական 

կոմիտե 

ԼՄ կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

ԼՄ քաղաքաշի-

նության 

վարչություն 

տարվա 

ընթացքում 

Պահանջվո

ղ 

ֆինանսավո

ր-ման 

առկայությու

ն 

Վանաձորի և 

Ստեփանավանի 

գյուղատնտեսական 

քոլեջներում Հայաստանի 

ազգային ագրարային 

համալսարանի Վանաձորի 

մասնաճյուղում  

Կրթության որակի բարձրացում, որակյալ 

դասախոսական կազմի և ֆինանսական 

միջոցների կենտրոնացում: 

 

Շահառուներ – 830 ուսանողներ 

ՀՀ ԿԳՆ ԼՄ  կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

տարվա 

ընթացքում 

ուսումնա-

կան 

հաստատու

թյունների 

ռացիոնալա

ցման 

հնարավորո



 
 
5.2 Մշակույթի, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի ոլորտի տրամաբանական հենքը 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշ 
Տեղեկատվու-

թյան աղբյուր 

Մարզպետա-

րանի պատ. 

օղակ 

ժամկետ 

Կարեւոր 

նախապայմա

ններ 

Ոլորտային նպատակ.Պատմամշակութային արժեքների պահպանություն եւ վերականգնում,մշակութային արժեքների ստեղծում և տարածում, 

ազգաբնակչության ակտիվ հանգստի կազմակերպում 

Լոռու մարզի 

պատմամշակութային 

կոթողների պահպանություն 

եւ  վերանորոգում 

Քոբայրավանքի եւ Սանահինի վանքի 

մասնակի վերանորոգումներ 

ՀՀ մշակույթի 

նախարարություն 

ԼՄ Կրթության, 

մշակույթի եւ 

սպորտի 

վարչություն 

տարվա 

ընթացքում 

 

Մարզում պետական, 

ավանդական,  ազգային և այլ 

տոների, հիշատակի օրերի 

հետ կապված զանգվածային 

միջոցառումների 

Միջոցառուների քանակ - 13 

Մասնակիցների թիվ - 32000 

ՀՀ Լոռու մարզի  

համայնքապե-

տարաններ, 

ԼՄ կրթության, 

մշակույթի 

Կրթության, 

մշակույթի եւ 

սպորտի 

վարչություն 

տարվա 

ընթացքում 

Համայնքային 

բյուջե 

 

գյուղատնտեսական 

ուղղվածության միաս-

նական ուսումնական 

կենտրոնի 

(կլաստերի)ստեղծում  

ւթյունների 

ուսումնասի

րություն և 

գործողությո

ւնների 

ծրագրի 

կազմում 

Մարզի դպրոցականների 

մասնակցություն 

հանրապետականեւ 

միջազգային 

օլիմպիադաներին 

Միջազգային եւ ՀՀ 

պետական բուհերում 

կրթության 

շարունակության 

ապահովում 

 

մրցանակակիրների թիվ 45 

 

 

բուհ ընդունածների թիվ -350 

Մարզի 

համայնքների 

դպրոցներ 

ԳԹԿ-ից 

ստացված 

արդյունքներ 

ԼՄ  կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

տարվա 

ընթացքում 

կրթության 

որակի 

բարելավում

, 

աշակերտն

երի 

մասնակցու

թյան 

ապահովում 



կազմակերպում բաժիններ 

«Պետական աջակցություն 

մշակութային 

միջոցառումներին» ծրագիրի 

իրականացում մարում 

1. Ազգային նվագարանների, 
երգարվեստի, պարարվեստի, խոսքի 
վարպետության պահպանմանը և 
տարածմանը ուղղված միջոցառումների 
թիվ -4 
Մասնակիցների թիվ - 700 
Մրցանակակիրների թիվ - 85 
2. «Պատանի երաժիշտ կատարողների» 

Լոռու մարզային մրցույթ-փառատոն 
ներգրավված դպրոցականներիթիվ - 180 
մրցանակակիրների թիվ -70 
3. «Վարդավառ» ավանդական 

հանդիսություն 
ներգրավված համույթների, անհատ 
կատարողների թիվ - 15 
մասնակիցների թիվ -900 
4. «Լոռի-Արցախ» մշակութային օրեր - 1 

ՀՀ մշակույթի 

նախարարություն 

ԼՄ Կրթության, 

մշակույթի եւ 

սպորտի 

վարչություն 

2-րդ և 3-րդ 

եռամսյակներ 

 

 

 

4-րդ եռամսյակ  

 

 

Հուլիս- 

օգոստոս 

 

 

2018թ. 

ՀՀ պետ. 

բյուջե 

 

6. Լոռի-Փամբակ 

երկրագիտական 

թանգարանի բեկորների 

թվայնացման գործընթացի 

իրականացում 

Էլեկտրոնային շտեմարան մուտքագրած 

հնագիտական ֆոնդի նյութերի 

/բեկորների/ թիվը՝ 1600 (30%-40%) 

ՀՀ մշակույթի 

նախարարություն 

 

ԼՄ Կրթության, 

մշակույթի եւ 

սպորտի 

վարչություն 

Տարվա 

ընթացքում 

ՀՀ պետ. 

բյուջե 

Ոլորտային նպատակ. Առողջ ապրելակերպի խթանում, մարզական բարձր արդյունների ապահովում 

Տարբեր մարզաձեւերի 

զարգացման համար 

նպաստավոր պայմանների 

ստեղծում 

Վերանորոգված մարզադպրոց – 3 

 հիմնանորոգված ու 

վերակառուցվածմարզադաշտ - 1 

ՀՏԶՀ, Վանաձորի 

համայնքապետար

ան, ֆուտբոլի 

ֆեդերացիա 

ԼՄ Կրթության, 

մշակույթի եւ 

սպորտի 

վարչություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Շահառուների 

մեծ թիվ, 

բարձրակարգ 

մարզիչների 

առկայություն, 

մարզական 

բարձր 

արդյունքներ 



Մասսայական սպորտի 

զարգացում(մարզական 

փառատոն, գյուղական 

մարզական խաղեր, 

տարեցների 

հանրապետական խաղեր եւ 

այլ մասսայական 

միջոցառումների 

անցկացում) 

Թիրախ 

մասսայական մարզական միջոցառումների 

թիվ 20 

մասնակիցների թիվ 28000-30000 

ՀՀ սպորտի եւ 

երիտասարդությա

ն հարցերի 

նախարարություն 

ԼՄ Կրթության, 

մշակույթի եւ 

սպորտի 

վարչություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Անհրաժեշտ 

պայմանների 

առկայություն, 

մարզադպրոց

ների եւ 

մարզական 

ակումբների 

մեծ թիվ  

Նախադպրոցական եւ 

դպրոցական տարիքի 

երեխաների ընդգրկումը 

մարզական 

միջոցառումներին 

Մարզական միջոցառումներում ընդգրկված 

նախադպրոցական եւ դպրոցական 

տարիքի երեխաների % 

մարզական միջոցառումների թիվ – 8 

մասնակիցների թիվ -8000-10000 

ՀՀ սպորտի եւ 

երիտասարդությա

ն հարցերի 

նախարարություն, 

ԿԳ 

նախարարություն, 

ՊՆ 

ԼՄ Կրթության, 

մշակույթի եւ 

սպորտի 

վարչություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Անհրաժեշտ 

պայմանների 

առկայություն, 

ՆՈՒՀ –երի եւ 

հանրակրթ. 

դպրոցների 

մարզադահլի

ճների ոչ 

բարվոք 

վիճակ 

 
5.3 Առողջապահության ոլորտի տրամաբանական հենքը 
 

Ամփոփ  
նկարագիր 

Արդյունքը 
Տեղեկատվությա

ն աղբյուրը 

Մարզպետա-
րանի 

պատասխան
ատու օղակը 

Ժամկետ 
Կարեւոր 

նախապայմա
ն 

Նպատակ 1. Տեղային և մարզային մակարդակներում կառավարման, մոնիտորինգի և վերահսկողության բարելավում 

Մարզայինմակարդակ
ում 
կազմակերպչական, 
մեթոդականևվերահսկ
ողականգործառույթնե
րիմշակումևհաստատո
ւմ 

Մեթոդականուղեցույցների 
առկայություն 
 
ՈրոշմասնագիտություններիգծովՀՀԱՆկողմիցմ
շակվելենմասնագիտականուղեցույցներ 

ՀՀԱՆ ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

Տարվաընթացք
ում 

 



Ազգաբնակչությանառ
ողջությանվիճակիգնա
հատմանևմոնիտորին
գիհամակարգիուժեղա
ցում, 
առողջապահականտվյ
ալներիհավաքագրման
որակիևհավաստիությ
անբարելավում, 
հետադարձկապիապա
հովում 

 
Ներմարզայինմոնիտորինգայինխմբի 
հաշվետվություններ-2 

Մարզիտարածքում
գտնվողբոլորբժշկ
ականհաստատութ

յունները 

ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

Տարվաընթացք
ում 

«Ներմարզային
մոնիտորին-
գայինխմբի 
առկայություն» 

Երեխաներիևդեռահա
սներիառողջությանվիճ
ակիգնահատմանևմոն
իտորինգիհամակարգ
իուժեղացում, 
առողջապահականտվյ
ալներիհավաքագրում` 
առանձնացվածըստտ
արիքիևսեռի 

 
Մոնիտորինգի հաշվետվություն - 2 
 
 
Կանխարգելիչզննումներիքանակ - 2000 

Մարզիտարածքում
գտնվողբոլորբժշկ
ականհաստատութ
յուններիհաշվետվո

ւթյուններ 

ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

Տարվաընթացք
ում 

Տարեկանհաշվ
ետվու-
թյուններիառկա
յություն 

Նպատակ 2. Տարբերմակարդակներիբուժհաստատություններումմասնագետներովևսարքավորումներովհագեցվածությանապահովում 

Մարզիպահանջներին
համապատասխանմա
սնագիտություններովն
պատակայինմագիստր
ատուրայիևկլինիկակա
նօրդինատուրաներին
պատակայինուղեգրմա
նհամակարգիներդրու
մ 

ուղղորդվածեւաշխատանքիտեղավորվածմասնագ
ետներիթիվ - 2 

Մարզայինենթակայ
ությանբժշկականհա

ստատություններ 

ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

Տարվաընթացք
ում 

ՀՀԱՆկողմիցտր
ամադրվածֆինա
նսա-վորում 

Մարզիմասնագետներ
իորակավորմաննպատ
ակայինծրագրիմշակու
մևներդրում: 
Մասնագետներիշարու
նակականուսուցմանհ
ամակարգումևիրակա
նացում 

 Նպատակային մշակված ծրագրի առկայություն 
 
Մասնակիցներ մասնագետների թիվ -100 
 
 
Վերապատրաստումների քանակ -10 

Մարզայինենթակայ
ությանբժշկականհ
աստատություններ 

ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

Տարվաընթացք
ում 

ՀՀԱՆԱԱԻվեր
ապատ-
րաստմանծրագ
րերիառկայությ
ուն 



Մարզիբուժհաստա-
տություններինանհրա
ժեշտսարքավորումներ
ովապահովում 

Վերազինվածբուժհաստատություններիթիվ - 2 
 
 

Մարզայինենթակայ
ությանբժշկականհ
աստատություններ 

ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

Տարվաընթացք
ում 

ՀՀԱՆևայլաղբյու
րներիկողմիցտր
ամադրվածֆինա
նսա-վորում 

Նպատակ 3. Ազգաբնակչությանըցոււցաբերվողբուժօգնությանորակիևմատչելիությանշարունակականբարձրացում 

Պոլիկլինիկաների, 
բժշկական 
ամբուլատորիաների և 
գյուղական ԲՄԿ-ների 
շենքային 
պայմանների 
բարելավում, 
բժշկական 
անձնակազմիվերապա
տրաստում 

 
Վերանորոգվածշենքթիվ - 1 
 
 
վերապատրաստվածբժիշկներիևբուժքույրերիթիվ 
- 100 
 
Շահառուներիթիվ - 42000 

ԼՄառողջ.ևսոց.ա
պահով.վարչությու

ն 

ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

Տարվաընթացք
ում 

ՀՀԱՆԾԻԳ-
իկողմիցֆինանս
ավո-րում 

Հիվանդանոցայինծառ
այություններիհզորաց
ումևհագեցումժաման
ակակիցսարքավորում
ներով, 
ինտենսիվթերապիայի
ևվերակենդանացմանծ
առայություններիշեշտ
ադրմամբ 

Ժամանակակիցբուժսարքավորումներովհագեցած
հիվանդանոցներիթիվ - 2 
 
 
Շահառուների թիվ -  160000 

Հիվանդանոցներև
տարածաշրջանա-
յինբժշկականկենտ
րոններ 

ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

Տարվաընթացք
ում 

ՀՀԱՆևայլաղբյ
ուրներիկողմից
տրամադրվածֆ
ինանսավո-րում 
 

 
5.4Սոցիալականապահովությանոլորտիզարգացմանծրագրիտրամաբանականհենքը 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուրը 

Մարզպետա-
րանի 

պատասխա-
նատու օղակ 

Ժամկետ 
Կարեւոր 

նախապայ-ման 

Ոլորտայիննպատակ՝ 
ԲարձրացնելԼոռումա
րզիբնակչությանըմա
տուցվողսոցիալա-
կանծառայություններ

1. Սոցիալականծառայություններիհասցեականու-
թյունիցև որակից բնակչության սոցիալապեսխո-
ցելի խմբերի բավարարվածությանաստիճանը 40% 
 
 

Մարզպետարան, 
ՍԱՏԾ-ներ, 
Զբաղվածությանկե
նտրոններ, 
Մոնիտորինգիտա

ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

2018թ. Սոցիալականպա
շտպանու-
թյանոլորտըՀՀկ
առավարու-
թյանուշադրու-



իմատչելիությունըևոր
ակը 

2. Սոցիալականպաշտպա-
նությանծրագրերումընդգրկվածխոցելիխմբե-
րիներկայացուցիչներիտեսակարարկշիռը, 40% 

րեկանհաշվետվու
թյուն 

թյանկենտ-
րոնումէ 

 

Ֆինանսականմի
ջոցներըբաշխվա
ծենևժամանակին
հատկացված 

1. 1. 1. 1. Լոռու մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների նյութատեխնիկական պայմանների բարելավում` համակարգի 
գործունեության արդյունավետության և որակի բարձրացում 

ԾՐԱԳԻՐ թիվ 1. Լոռու մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող տարածքային մարմինների շենքային պայմաններիբարելավում և 
սոցիալական տարբեր ծառայությունների գործունեության կազմակերպում և համակարգում 
Սոցիալական ծառա-
յություններ մատուցող 
կառույցների շենքային 
պայմանների  բարելա-
վում, սպասարկման 
որակի բարձրացում, 
սպասարկում մեկ 
կանգառից 

Շենքային պայմանները բարելավված 
սոցիալական ծառայություններ մատուցող 
կառույցների տեսակարար կշիռը, 40% 

� բարելավված սոց.ծառայություններ – 2 
� շահառուների թիվ – 135 000 

    

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական 
հարցերի 
նախարարություն, 
ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն, 
Մարզպետարան 

ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

Տարվա 
ընթացքում 

ՈլորտըՀՀկառա
վարու-
թյանուշադ-
րությանկենտրոն
ումէֆինան-
սականմիջոցներ
ն առկա են 

Սոցիալականծառա-
յություններմատու-
ցողկառույցների (պե-
տա-կան, 
ոչպետական) 
համակարգչայինտեխ-
նի-
կայովհագեցումևհամա
ցանցայինկապովապա
հովում 

• Սոցիալականծառայություններմատուցողկա-
ռույցներում (մարզպետարան, ՍԱՏՄ) նորհամա-
կարգիչներիտեսակարարկշիռը, 80% 
 
• Կայունհամացանցայինկապունեցողսոցիալա-

կանծառայություններմատուցողկառույցներիթիվը, 
100%- 17 կառույց 
 
 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն, 
 
Լոռու 
Մարզպետարան 

ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

Տարվա 
ընթացքում 

Մարզումգոր-
ծողսոցիալա-
կանծառայություն
ներմատու-
ցողներըշա-
հագրգռվածենփո
խանակել 
իրենցտեղեկա-
տվությունը 

Մարզի խոցելի 
բնակցչության 
սոցիալական 
աջակցություն 

• Վանաձորիտարեցներիտանըխնամվողներինշ
ուրջօրյախնամքևսոցիալականսպասարկում – 50 
• հոգեկան առողջության խնդիրներ  ունեցող 

անձանց թիվը – 16 
• Երեխաների շուրջօրյա խնամքի 

ծառայություններ(«Վանաձորի մանկատուն» 
ՊՈԱԿ) – 63 երեխա 
• Երեխաների գիշերօթիկ  խնամքի 

ծառայություններ («Վանաձորի երեխաների 
խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն, 
 
Լոռու 
Մարզպետարան 

ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

Տարվա 
ընթացքում 

 



հաստատություն» ՊՈԱԿ) – 56-ից մինչեւ 0 
• Խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքի 

և դաստիարակության աջակցության  
տրամադրում -30 
• խնամվող երեխաներին ընտանիքեր 

վերադարձնելու  ծառայություններ 
(բեռնաթափում) եւ կենսաբանական ընտանիք 
տեղափոխված – 60 
• Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության 

սոցիալական պաշտպանության 
հաստատություններում խնամվող 

դպրոցական տարիքի երեխաներին 

դրամական աջակցության տրամադրում – 56-ից 
մինչւ 0 

2. Սոցիալականապահովությանբնագավառիմասնագետներիշարունակականվերապատրաստում 

Մարզումսոցիալա-
կանծառայու-
թյուններմատուցողկազ
մակերպությունների 
(պետական, ՏԻՄ, 
ոչպետական) 
սոցիալականաշ-
խատանքկատարողներ
կադրերիվերապատ-
րաս-
տումկարիքներիգնահ
ատման,դոնոր-
ներևհովանա-
վորներորոնե-
լուհմտություն-
ներիզարգացման,վե-
րաբերյալ(դասընթաց-
ներ, միջազ-
գայինփորձևայլն) 

 
 
Դասընթացներին մասնակցածների թիվը մարզ-
պետարան, ՍԱՏՄ, ՏԻՄ, ՀԿ-ներ) – 40մասնակից 
 
 
 

Մարզպետարան, 
ՍԱՏՄ-ներ, 
ՏԻՄ-եր, 
ՀԿ-ներ 

 

ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

Տարվա 
ընթացքում 

Սոցիալական 
աշխատանք 

կատարողները 
ցանկություն 
ունեն զար-

գացնելու սեփա-
կան հմտու-
թյունները 

3.  Սոցիալական սպասարկման բնագավառի մատչելի միջավայրի ապահովում 

ԾՐԱԳԻՐ թիվ 2.Լոռու 
մարզի քաղաքային 
համայնքների մշա-

 
 
Կառուցված թեքահարթակների թիվը - 3 

Համայնքներ, 
մարզպետարանի
աշխատակազմի 

ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

Տարվա 
ընթացքում 

ՀՀ կառավա-
րության 

ծրագրային 



կութային և սպորտա-
յինկենտրոններում 
թեքահարթակների 
կառուցում 

 քաղաքաշինությա
ն և ՏԻ ևՀԳՄ 
հարցերով 
վարչություններ 

 
Համայնքներ 

ուղղություն 

4. Աջակցություն բնակարանային ապահովման քաղաքականությանը 

ԾՐԱԳԻՐթիվ3. 
Զոհվածկամհաշման-
դամդարձածզինծա-
ռայողներիընտանիք-
ներիբնակարանային
ապահովում 

Բնակարանայինպայմաններըբարելավվածզոհ-
վածկամհաշմանդամդարձածզինծառայող-
ներիընտանիքներիթիվ - 25 
Բնակարանայինպայմաններըբարելավվածզոհ-
վածկամհաշմանդամդարձածզին-
ծառայողներիընտանիքներիտեսակա-
րարկշիռը40(%) 

Սոցիալականապա
հովությանբաժին, 
Համայնքներ 

ԼՄառողջ.ևսոց.
ապահով.վարչո
ւթյուն 

Տարվա 
ընթացքում 

Միջոցառում-
ներիիրակա-նաց-
մանհա-
մարակնկա-
լվումէֆինան-
սավորումպետբյո
ւջեից 

 
  



6. Ենթակառուցվածքների տրամաբանական հենք 
 

6.1 Տրանսպորտևճանապարհաշինությունոլորտիտրամաբանականհենք 

 
Ոլորտիգերականնպատակ. Ներմարզայինճանապարհայինցանցիառկավիճակիբարելավում՜համայնքների միջեւ հասանելիության 
ապահովում   

Միջպետական  
Վանաձոր-Ալավերդի-
Վրաստանիսահմանմի
ջպետականնշանակութ
յանճանապարհիվերակ
անգնմանևբարելավմա
նծրագրիառաջինփուլի 
ավարտ 
՜  

� հիմնանորոգված 
ճանապարհահատված՝ 
38.45կմերկարությամբ 
� հիմնանորոգված 3 կամուրջ  
� ժամանակավոր աշխատատեղ՝ 200 
շահառուներ - մարզի ազգաբնակչություն, 
դեպի Վրաստան և հակառակ 
ուղղությամբ երթևեկողներ 
� բնակավայրերի թիվ, որոնք 

ասֆալտապատ ճանապարհով կապված 

չեն հիմնական մայրուղուն - 40 

ՀՀտրանսպորտի, 
կապի եւ ՏՏ  

նախարարություն 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչության

տրանսպորտ
իևճանապա
րհաշինությա

նբաժին 

Մինչև 2018թ. 
տարվավերջ 

Նախագծովնախ
ատեսվածնորմա
տիվայինպահան
ջներիկատարում 

Ընդհանուր 
օգտագործման 
ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի 
սպասարկում 

� չսպասարկվող բնակավայրերի թիվ 5 

� բնակավայրերից համայնքի կենտրոն 

անցնելու միջին արագություն – 60կմ/ժ 

 

ՀՀտրանսպորտի, 
կապի եւ ՏՏ  

նախարարություն 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչության

տրանսպորտ
իևճանապա
րհաշինությա

նբաժին 

Մինչև 2018թ. 
տարվավերջ 

Նախագծովնախ
ատեսվածնորմա
տիվայինպահան
ջներիկատարում 

Լոռու մարզի 
Ալավերդի եւ 
Ստեփանավան 
համայնքների 
փողոցների 
հիմնանորոգում 

� Վերանորոգված 12կմ  երկարությամբ 
ներհամայնքայինփողոցներ 
� շահառուների թիվ – 10000 
� ժամանակավոր նոր աշխատատեղ - 
50 

ՀՀտրանսպորտի, 
կապիևՏՏնախար
արություն 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչության

տրանսպորտ
իևճանապա

ր-
հաշինության

բաժին 

Մինչև 2018թ. 
տարվավերջ 

Նախագծանախ
ահաշվայինփաս
տաթղթերիառկա
յություն 

Մարզայիննշանակությ
անա/ճանապարհների
պահպանումևշահագոր

� ճանապարների երկարություն 62կմ 
� շահառուների թիվ – 16000 
�  

Պետականբյուջե 
ԼՄ 

քաղաքաշին. 
վարչության

Մինչև 2018թ. 
տարվավերջ 

Կառավարության
որոշումովնախա
տեսվածպահանջ



ծում 
 

տրանսպորտ
իևճանապա
րհաշինությա

նբաժին 

ներիկատարում 

6.2 Խմելուջրամատակարարումևջրահեռացումոլորտի տրամաբանական հենք 

Ոլորտային նպատակ. Մարզի բնակչությանը շուրջօրյա խմելու ջրով ապահովում՜ համայնքներում ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման 
համակարգերի որակի բարելավում 

Մարզի համայնքներում 
շուրջօրյա 
ջրամատակարման 
հասանելիության  
ապահովում 

� Մարզի Վանաձոր եւ 9 գյուղական 
համայնքներում կառուցված ջրաչափ դիտահորեր 
եւ նոր ջրագծեր, 
� տեղադրված ճնշմանկարգավորիչփականներ
� ՕԿՋ գնացող ջրատարերի  վթարային մասի 

փոխարինվածջրագծեր, 
� վերանորոգված կապտաժներ   
� կառուցված քլորակայաններ 
� ջրաղբյուրներիցբնակավայրըսնողջրատարեր

իվթարայինհատվածներիվերակառուցված 
ջրատար խողովակներ 
շահառուների թիվ - 30800 

«Վեոլիա ջուր» 
ՓԲԸ 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչություն 

Մինչև 2018թ. 
տարվավերջ 

Նախագծովնախ
ատեսվածնորմա
տիվայինպահան
ջներիկատարում 

Մեծ Այրում եւ Փոքր 
Այրում համայնքների 
բնակչության խմելու 
ջրով ապահովում 

� Խմելու ջրագծի կառուցում - 2.3կմ 
� աղբյուրների թիվ -3  
� շահառուներ 2 համայնքների բնակիչներ  

ԳՏՏԶ ԾԻԳ ՊՀ 
ԼՄ 

քաղաքաշին. 
վարչություն 

Մինչև 2018թ. 
տարվավերջ 

Նախագծովնախ
ատեսվածնորմա
տիվայինպահան
ջներիկատարում 

6.3 Գազամատակարարում (գազիֆիկացում) ոլորտի տրամաբանական հենք 

Մարզի տարածքում 
հուսալի և անխափան 
գազամատակարարմա
ն ապահովում 
 

Միջոցառումներ 
Ճոճկան, Արճիս-Շնող, Ստեփանավան-

Արմանիս, Դսեղ համայնքները սնող միջին և 

ցածր ճնշման գազատարերի վթարային 

հատվածների կապիտալ նորոգում  

� շահառուների թիվ 18000 

 

ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուցվ
ածքների և 
բնական 
պաշարների 
նախարարությ
ուն 

ԼՄ 
Քաղաքաշին. 
վարչություն 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

ՀՀ Լոռու մարզում 
2018թ.-ի ընթացքում 
«Գազպրոմ Արմենիա» 
ՓԲԸ-ի կողմից 
հաստատված 
ներդրումային ծրագիրը 

6.4 Էներգետիկ  ոլորտի տրամաբանական հենք 



Ոլորտային նպատակ 
1 
Հուսալի և անխափան 
էներգամատակարարու
մ և 
գազամատակարարում
, արտադրվող 
այլընտրանքային 
էներգիայի  աճ 

� ժամանակավոր աշխատատեղեր – 435 
� ստեղծված նոր աշխատատեղեր  - 30 

� շահառուներ - մարզի ամբողջ բնակչություն 
    

Էներգետիկայի 
բնագավառում 
տարածաշրջանային 
փոխշահավետ 
համագործակցության 
զարգացում, 
արտահանվող 
էլեկտրաէներգիայի 
աճի ապահովում 
 

Միջոցառումներ 
«Վանաձոր-1» 110/10/6 կՎ ենթակայանի 

վերակառուցման մեկնարկ   

ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուցվ

ածքների և 
բնական 

պաշարների 
նախարարությ

ուն 
«Բարձրավոլտ 
էլեկտրացանց

եր» ՓԲԸ 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչություն 

2018-
2019 

Դրամաշնորհային 
համաձայնագրերի 
առկայություն: 
Վերակառուցմանևզարգ
ացմանմիջազգայինբան
կի աջակցությամբ 
ծրագրիլրացուցիչֆինա
նսավորման 
առկայութուն 

Մարզի տարածքում 
անխափան 
էլեկտրամատակարար
ման ապահովում 
 

 
� Կառուցված «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110 կՎ 
երկարություն ՕԳ-ներ  
 
Վերակառուցված՝ 
� Վանաձորի Աղայան 2 ՄԳ,  
� Ակներ 6կՎ ՕԳ 
� Լոռի Բերդ 10Կվ ՕԳ 
� Լորուտ 10կՎ ՕԳ- 5կմ 
�  «Տաշիր», «Թումանյան» և «Ստեփանավան» 
ցանցերում 0.4կՎ ՕԳ-ներ 

ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուցվ
ածքների և 
բնական 
պաշարների 
նախարարությ
ուն  
«Բարձրավոլտ 
էլեկտրացանց
եր» ՓԲԸ 
 
«ՀԷՑ» ՓԲԸ 

ԼՄ 
Քաղաքաշին. 
վարչություն 

2018-
2020 

Վերակառուցմանևզարգ
ացմանմիջազգայինբան
կի աջակցությամբ 
իրականացվողէլեկտրա
մատակարարմանհուսա
լիությանծրագրիլրացուց
իչֆինանսավորման 
առկայութուն: 

Արտադրվող 
այլընտրանքային 
էներգիայի ծավալների 
աճ 

Միջոցառումներ 
«Լոռի-1» հողմակայանի թիվ 2 և թիվ 3 
գեներատորների վերանորոգում և 
սպասարկում 

«Բարձրավոլտ 
էլեկտրացանց
եր» ՓԲԸ 
«Հյուսիսային» 
մասնաճյուղ 

ԼՄ 
Քաղաքաշին. 
վարչություն 

2018  Հողմակայանի 
առկայություն, 
բարենպաստ 
եղանակային 
պայմաններ 

 

 



7. Քաղաքաշինության տրամաբանական հենք 
 

Ամփոփնկարագիր Արդյունքիցուցանիշ 
Տեղեկատվական

աղբյուր 

Մարզպետար
անիպատասխ
անատուօղակ 

Ժամկետ 
Կարևորնախա

պայմաններ 

Նպատակ 1. Լոռու մարզում աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերում անօթեւան մնացած բնակչության բնակապահովում 

Լոռու մարզի աղետի գոտու 
գյուղական 
բնակավայրերում ծրագրի 
շահառու ճանաչված մոտ 
50 ընտանիքների 
բնակարանով ապահովում 

Շահառու ընտանիքների թիվ - 50 
Կնքված պայմանագրեր - 50 

ՀՀ պետբյուջե 
ՀՀ Լոռու 

մարզպետա-
րան 

Տարվա 
ընթացքում 

ՀՀ 2018թ.-ի 
պետական 

բյուջե 

Նպատակ 2. Մարզի կրթական՜ մշակութային եւ սպորտային ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում՜ 
վերանորոգում 

Մարզում կրթական 
ուսումնական 
հաստատությունների  
դպրոցների  շենքային 
պայմանների բարելավում, 
շենքերիսեյսմակայունությա
նբարձրացում 

� Վանաձորի թիվ 18 եւ Վանաձորի թիվ 7 
դպրոցների վերակառուցում 
� Արևաշողի դպրոցի մարզադահլիճի 
կառուցում 
� Ալավերդութիվ 4,Ախթալայիթիվ 2 դպրոցների 
հիմնանորոգում 
� Վանաձորիգյուղատնտեսականպետականքոլ
եջիմարզադահլիճիվերակառուցում 
� ՎանաձորիՄիքայելԹավրիզյանիամվանարվե
ստիպետականքոլեջիհիմնանորոգում 
� Ստեփանավանի  մարզադպրոցի 
հատակների հիմնանորոգում 
� Շահառուների թիվը  - 2350 
 

ՀՀԿԱՔՇԿ  
 
 

ՀՏԶՀ 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչության 

Մինչև 
2018թ. 

տարվավեր
ջ 

Նախագծովնա
խատեսվածնոր
մատիվայինպա
հանջներիկատ

արում 

Մշակույթայինկառույցների
պահպանություն եւ 
կառուցում 

Վերանորոգված Սպիտակ եւ Տաշիր 
համայնքների մշակույթի տներ 
 
Շահառուների թիվը - 10000 
 

ՀՀՄշակույթի 
նախ.,  

 
 

ՀՏԶՀ 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչություն 

Մինչև 
2018թ. 

տարվավեր
ջ 

Նախագծովնա
խատեսվածնոր
մատիվայինպա
հանջներիկատ

արում 



Տաշիրի տարածաշրջանի 
բնակչությանըսոցիլական 
ծառայությունների 
կազմակերպման 
ապահովում 

Տաշիրի համայնքային կենտրոնի 
հիմնանորոգում և համալիր սոցիալական 
ծառայության շենքի վերակառուցում 
 
Շահառուների թիվ - 15000 
 

ՀՀաշխատանքի եւ 
սոց. հարցերի 

նախ., 
 

ՀՏԶՀ 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչություն 

Մինչև 
2018թ. 

տարվավեր
ջ 

Նախագծովնա
խատեսվածնոր
մատիվայինպա
հանջներիկատ

արում 

Մարզի նախադպրոցական 
տարիքի երեխաների 
կրթության ապահովում 
բարելավվված շենքային 
պայմաններում 

Մեծ Պարնի, Գյուլագարակ, գյուղերի եւ  
Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզների 
շենքերի կառուցում եւ հիմնանորոգում  
 
Նոր մանկապարտեզների կառուցում Ալավերդի 
եւ Սպիտակ համայնքներում 
 
Շահառուների թիվ - 425 

Լոռու 
մարզպետարան 

 
ՀՏԶՀ,  

 
Տաշիրհիմնադրամ 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչություն 

Մինչև 
2018թ. 

տարվավեր
ջ 

Նախագծովնա
խատեսվածնոր
մատիվայինպա
հանջներիկատ

արում 

Մարզի սպորտային 
կառույցների 
հիմնանորոգում՜ գույքով 
ապահովում 

Վանաձորի «Ծանրամարտի մասնագիտացված 
մանկապատանեկան մարզադպրոց» եւ 
«Օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային 
մարզաձևերի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների 
հիմնանորոգում 
 
Շահառուների թիվը 

 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչություն 

Մինչև 
2018թ. 

տարվավեր
ջ 

Նախագծովնա
խատեսվածնոր
մատիվայինպա
հանջներիկատ

արում 

 

 

8.ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

  

Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվությա
ն աղբյուր 

Մարզպետա
րանի 
պատասխան
ատու օղակ 

Ժամկետ 
Ռիսկեր/Նախադրյ
ալներ 

Ոլորտայիննպատակ` 
Մարզումպետականկա
ռավարման(տարածք
այինկառավարման) 
արդյունավետությանբ
արձրացում 

ՀՀ 
տարածքայինկառավարմանհայեցակարգովնախ
ատեսվածմարզայիննորկառույցների 
(մարզայինխորհուրդներ, հիմնադրամներ) 
ձևավորումՕրենսդրությամբմարզպետինվերապա
հվածլիազորություններիարդյունավետիրականաց
ում 
 

ՄԳհաշվետվությ
ուն, 
մարզպետարան,  
ՀՀ ՏԿԶՆ 

ԼՄՏԻՀԳՄվ
արչություննե
ր/բաժիններ 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
հարաբերություններ
ի օրենսդրական 
նոր 
կարգավորումներ 
 

Արդյունք 1. Մարզպետի կողմից ՏԻՄ-երի ՄԳհաշվետվությ Իրավական և Տարվա Օրենսդրական 



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվությա
ն աղբյուր 

Մարզպետա
րանի 
պատասխան
ատու օղակ 

Ժամկետ 
Ռիսկեր/Նախադրյ
ալներ 

Տեղականինքնակառա
վարմանմարմիններիլ
իազորություններիիրա
կանացմաննկատմամ
բ իրավական և 
մասնագիտական 
հսկողության 
ապահովում 

լիազորություններիիրականացմաննկատմամբ 
իրավական և մասնագիտական հսկողության 
իրականացում – 20 համայնքներում՝ ըստ ՀՀ 
տարածքային կառավարման և զարգացման 
նախարարի կողմից հաստատված 
աշխատանքային ծրագրի 

ուն, 
իրավական և 
մասնագիտակա
նհսկողություն 
իրականացնող 
աշխատանքային 
խումբ,  
 
ՀՀ ՏԿԶՆ 

մասնագի-
տականհսկող
ություն 
իրականաց-
նող 
աշխատան-
քային խումբ 

ընթացքո
ւմ 

պահանջներ 

Միջոցառումներ. 
1.ՀՀկառավարությանլի
ազորմարմինների 
կողմից հաստատված 
հարցաշարերի 
յուրացում  
2.Մարզպետարանում 
աշխատող քաղ. 
ծառայողների 
մասնագիտական 
վերապատրաստումների 
ապահովում 
3. 
Իրավականևմասնագիտա
կանհսկողությանշրջանակ
ներումարձանագրվածթեր
ություններիքննարկումներ
ի անցկացում 

1. ՏԻՄ-
երիլիազորություններիիրականացմաննկատմամբ
իրավականևմասնագիտականհսկողությանիրակ
անացնող քաղ. ծառայողների թիվը - 20 
 
2. 
Իրավականևմասնագիտականհսկողությանարդյուն
քներիվերաբերյալկազմակերպվածքննարկումների
թիվը - 20 

ՄԳհաշվետվությ
ուն,համապատա
ս-
խանվարչություն
ներ/բաժիններ/, 
իրավական և 
մասնագիտակ
անհսկողություն 
իրականացնող 
աշխատանքայի
ն խումբ  

Իրավական և 
մասնագիտա
կանհսկողությ
ուն 
իրականացնո
ղ 
աշխատանքա
յին խումբ, 
 
մարզպետար
անիհամապա
տասխանվար
չություններ/բ
աժիններ 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Արդյունք 2. 
Մարզպետարանի 
կառուցվածքային 
կառավարչական 
համակարգի 
բարելավում 
    

1. ՄԶՌ-ի ինստիտուցիոնալ կառույցների 
գործառույթների ամրագրում քաղաքացիական 
ծառայողների պաշտոնների անձնագրերում 
 

ՄԳհաշվետվությ
ուն, 
համայնքապետ
արանների 
աշխատակազմ  
 
ԼՄվարչություննե
րի/բաժինների/հ

Մարզպետար
անի 
համապատաս
խանվարչությ
ուններ/բաժին
ներ/, 
անձնակազմի 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
հարաբերություններ
ի օրենսդրական 
նոր 
կարգավորումներ 
 



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվությա
ն աղբյուր 

Մարզպետա
րանի 
պատասխան
ատու օղակ 

Ժամկետ 
Ռիսկեր/Նախադրյ
ալներ 

աշվետվությունն
եր 

կառավարման 
բաժին 

Միջոցառումներ. 
1. Մարզպետարանի 
նոր կառուցվածքի 
վերաբերյալ 
առաջարկությունների 
ներկայացում ՀՀ 
տարածքային 
կառավարման և 
զարգացման 
նախարարություն 
2.Քաղաքացիական 
ծառայողների 
պաշտոնների 
անձնագրերի 
խմբագրում 

1. Մարզպետարանի նոր կառուցվածքի 
առկայությունը 
2. ՄԶՌ-ի ինստիտուցիոնալ կառույցների 
գործառույթներ ունեցող քաղաքացիական 
ծառայողների թիվը - 32 
 

ՄԳհաշվետվությ
ուն, 
համայնքապետ
արանների 
աշխատակազմ  
 
ԼՄվարչություննե
րի/բաժինների/հ
աշվետվությունն
եր 

Մարզպետար
անի 
համապա-
տասխանվար
չություն-
ներ/բաժիննե
ր/, 
անձնակազմի 
կառավարման 
բաժին 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Համապատասխան 
մարդկային 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Արդյունք 3. 
Մարզպետարանի 
աշխատակազմի 
քաղծառայողների 
մասնագիտական 
կարողությունների 
բարձրացում 
 

 

Վերապատրաստված քաղաքացիական 
ծառայողների թիվը - 42 

ՄԳհաշվետվությ
ուն, 
համապատաս-
խանվարչություն
ներ/բաժիններ/, 
անձնակազմի 
կառավարման 
բաժին 

Մարզպետար
անի 
համապատաս
խանվարչությ
ուններ/բաժին
ներ/, 
անձնակազմի 
կառավարման 
բաժին 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ. 
1. Աշխատակազմի 
աշխատակիցների 
վերապատրաստման 
կազմակերպում 

Վերապատրաստված քաղաքացիական 
ծառայողների թիվը - 42 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
համապատասխ
անվարչություննե
րի/բաժինների/ 
հաշվետվություն
ներ 

Մարզպետա-
րանի 
համապատաս
խանվարչությ
ուններ/բաժին
ներ/ 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Արդյունք 4. 
Մարզում չօգտագործվող 
պետական,համայնքային 

1. Մարզումչօգտագործվողպետական, 
համայնքայինևմասնավորգույքինպատակայինօգ
տագործմանիրականացվածծրագրերիշտեմարան

ՄԳհաշվետվությ
ուն,համապատա
սխանվարչությու

Մարզպետա-
րանիհամապ
ատասխանվա

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվությա
ն աղբյուր 

Մարզպետա
րանի 
պատասխան
ատու օղակ 

Ժամկետ 
Ռիսկեր/Նախադրյ
ալներ 

և մասնավոր գույքի 
նպատակային 
օգտագործման 
մակարդակի 
բարձրացում 

իստեղծում նների/բաժիններ
ի/ 
հաշվետվություն
ներ, 
համայնքապետ
արաններիաշխա
տակազմ 

րչություններ/բ
աժիններ/ 

ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ. 
1. Պետական, 
համայնքային և 
մասնավոր 
նպատակային 
չօգտագործվող գույքի 
բազայի ստեղծում 
2. Մարզում 
չօգտագործվող 
պետական, 
համայնքային և 
մասնավոր գույքի 
նպատակային 
օգտագործումն 
ապահովող ծրագրերի 
մշակում և մասնավոր 
հատվածին 
առաջարկների 
ներկայացում 

1.Մարզումչօգտագործվողպետական, 
համայնքայինևմասնավորգույքինպատակայինօգ
տագործումնապահովողմշակված և 
մասնավորհատվածիններկայացված 
առաջարկներիթիվը - 5 

ՄԳհաշվետվությ
ուն, 
համայնքապետ
արանների 
աշխատակազմ  
 
ԼՄվարչություննե
րի/բաժինների/հ
աշվետվությունն
եր 

Մարզպետա-
րանիհամապ
ատասխանվա
րչություններ/բ
աժիններ/ 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Արդյունք 5. 
ՄարզպետարանիևՏԻ
Մ-երի, 
մասնավորհատվածիմ
իջևհամագործակցությ
անմակարդակիբարձր
ացում 

1. Համայնք-մասնավոր հատված 
համագործակցության արդյունքում մասնավոր 
կառավարմանը ծառայություններ փոխանցած 
համայնքների թիվը -15 

 
2.Մասնավոր կառավարմանը փոխանցված 
համայնքային ծառայությունների թիվը - 25 

ՄԳհաշվետվությ
ուն, 
համայնքապետ
արանների 
աշխատակազմ  
 
ԼՄվարչություննե
րի/բաժինների/հ
աշվետվությունն
եր 

Մարզպետա-
րանի 
համապատ-
ասխանվարչո
ւթյուն-
ներ/բաժիննե
ր/ 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Մարզպետարանը 
և ՏԻՄ-երը, 
մասնավոր 
հատվածըշարուն
ակումենհամագոր
ծակցու-
թյանզարգացման
համարմշակվածմ
ոտեցումներիկիրա
ռումը 

Միջոցառումներ. 
1. Մարզպետարան 

1. Իրատեսականբյուջեներիկազմում – 56  
 

  Տարվա Համապատասխանմ
արդկայինևֆինանս



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվությա
ն աղբյուր 

Մարզպետա
րանի 
պատասխան
ատու օղակ 

Ժամկետ 
Ռիսկեր/Նախադրյ
ալներ 

համայնքների, 
մասնավորհատվածհա
մագործակցությանապ
ահովում 
2. Համայնքներին 
մեթոդական,խորհրդա
տվական և 
գործնական 
աջակցության 
կազմակերպում  

2. 
Մեթոդականխորհրդատվականեւգործնականաջ
ակցությունստացածհամայնքներիթիվը-56  

ընթացք
ում 

ականռեսուրսներիա
ռկայություն 

 

9.ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Ամփոփնկարագիր Արդյունքայինցուցանիշներ Տեղեկատվությ
անաղբյուր 

Մարզպետ
արանիպա
տասխ.օղա

կ 

Ժամկետ Կարևորնախապայ
մաններ 

Ոլորտայիննպատակ` 
Տեղականինքնակառա
վարմանմարմիններիգ
ործունեության 
արդյունավետությանբ
արձրացում 

1. Համայնքների բյուջեների սեփական 
եկամուտներ 
(20.9 % նախորդ տարվանկատմամբ) 

ՄԳհաշվետվությ
ուն, 
համայնքապետ
արանների 
աշխատակազմ  
 
ԼՄվարչությունն
երի/բաժինների/
հաշվետվություն
ներ 

Մարզպետար
անիհամապա
տասխան 
վարչություն
ներևբաժին
ներ 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
 
 
 
 
 
 
 

Արդյունք 1. 
Ամրապնդելուզարգաց
նելհամայնքներիբյուջե
տայինկարողություննե
րը, 
ինչպեսնաևապահովել
բյուջեներիամբողջակ
անհավաքագրումը 

1.Համայնքներիբյուջեներիսեփականեկամուտների 
աճ նախորդ տարվա համեմատ- 25% - ով 
2. 
Սեփականեկամուտներիտեսակարարկշիռըընդհա
նուրեկամուտներիմեջ  33.6 % 
3. Համայնքային բյուջեների սեփական 
եկամուտները մեկ շնչի հաշվով 10.5 հազ.դրամ 

ՄԳհաշվետվությ
ուն, 
համայնքապետ
արանների 
աշխատակազմ  
 
ԼՄվարչություն
ների/բաժիններ

Մարզպետար
անիհամապա
տասխան 
վարչություն
ներևբաժին
ներ 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Համայնքային 
բյուջեների 
հարկային 
եկամուտների 
հավաքագրման 
ապահովում 



Ամփոփնկարագիր Արդյունքայինցուցանիշներ Տեղեկատվությ
անաղբյուր 

Մարզպետ
արանիպա
տասխ.օղա

կ 

Ժամկետ Կարևորնախապայ
մաններ 

 ի/հաշվետվությ
ուններ 

Միջոցառումներ. 
1. Հստակեցնել հողի 
հարկի, գույքահարկի 
և տուրքերի 
բազաները 
2. Կազմել նախորդ 
տարիներից 
կուտակված 
ապառքների մարման 
ժամանակացույց և 
հետևողականորեն 
միջոցներ ձեռնարկել 
դրանց մարման 
ուղղությամբ 

1.Հողի հարկի բազաներում առկա 
անճշտությունների նվազեցում - 3 %-ով 
2.Գույքահարկի բազաներում առկա 
անճշտությունների նվազեցում - 3 %-ով 
 

համայնքապետ
արանների 
աշխատակազմ  
 
ԼՄվարչություն
ների/բաժիններ
ի/հաշվետվությ
ուններ 

Մարզպետար
անիհամապա
տասխան 
վարչություն
ներևբաժին
ներ 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Համապատասխա
ն մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
 

Արդյունք 2. 
Ապահովել 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայությունների 
որակի բարելավումը  
և հասանելիությունը 

1. Աղբահանության ծառայություններ մատուցող 
բնակավայրերի թիվը -104 
2. Սանիտարական մաքրմանծառայություններ 
մատուցող համայնքների թիվը -5 
 

ՄԳհաշվետվությ
ուն, 
համայնքապետ
արանների 
աշխատակազմ  
 
ԼՄվարչություն
ների/բաժիններ
ի/հաշվետվությ
ուններ 

Մարզպետար
անիհամապա
տասխան 
վարչություն
ներևբաժին
ներ 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Համապատասխա
ն մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
 

Միջոցառումներ. 
1. Աղբահանություն 
կատարելու համար 
ֆիզիկական և 
իրավաբանական 
անձանց հետ 
պայմանագրերի կնքում 
2. Միջոցներ ձեռնարկել 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայությունները 
ինքնածախսածածկման 

1. Աղբահանություն կատարելու համար 
իրավաբանական անձանց հետ կնքված 
պայմանագրերի թիվը- 2077 
2.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման 
ծառայության մատուցման համար ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանցից հավաքագրված 
գումարների տեսակարար կշիռը կատարված 
ծախսերի մեջ – 52.2 ( % ) 

ՄԳհաշվետվությ
ուն, 
համայնքապետ
արանների 
աշխատակազմ  
 
ԼՄվարչություն
ների/բաժիններ
ի/հաշվետվությ
ուններ 

Մարզպետար
անիհամապա
տասխան 
վարչություն
ներևբաժին
ներ 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ. 

Օրենսդրական 
պահանջներ 



Ամփոփնկարագիր Արդյունքայինցուցանիշներ Տեղեկատվությ
անաղբյուր 

Մարզպետ
արանիպա
տասխ.օղա

կ 

Ժամկետ Կարևորնախապայ
մաններ 

եղանակով 
իրականացնելու 
ուղղությամբ 
Արդյունք 3. 
Տեղականինքնակառա
վարմանմարմինների, 
համայնքապետարանն
երիաշխատակազմերի
տեխնիկականևմասն
ագիտականհմտությու
ններիզարգացում 

1. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանների  
աշխատակազմերի վերապատրաստում անցած 
աշխատակիցների թիվը - 60 
4. ՀԿՏՀ ունեցող համայնքների թիվը - 40 

ՄԳհաշվետվությ
ուն, 
համայնքապետ
արանների 
աշխատակազմ  
 
ԼՄվարչություն
ների/բաժիններ
ի/հաշվետվությ
ուններ 

Մարզպետար
անիհամապա
տասխան 
վարչություն
ներևբաժին
ներ 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն, 
տեղականիշխանությ
ուններըշարունակում
ենհամայնքայինկար
ողություններիզարգ
ացմանհամարմշակվ
ածմոտեցումներիկիր
առումը 

Միջոցառումներ. 
1.Համայնքապետարան
ներիաշխատակազմերի
աշխատատեղերիվերա
զինումժամանակակից
տեխնիկայիևկապիմիջո
ցներով 
2. 
Համայնքներիղեկավարն
երի, 
ավագանուանդամների և 
համայնքապետարաններ
ի աշխատակազմերի 
աշխատողների 
մասնագիտականորակա
վորմանբարձրացումվեր
ապատրաստումների և 
սեմինարներիմիջոցով 
3. Խոշորացված 
համայնքներում ՀՏԿՀ-
ների ներդրում 

1. 3000-ից մինչև 10000 բնակչություն ունեցող 
համայնքներում կանոնավոր գործող և 
օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկատվություն 
պարունակող համացանցային պաշտոնական 
կայքերի թիվը – 11 
 
2. 10000 կամ ավել բնակչություն ունեցող 
համայնքներում ավագանու նիստերը կամ 
հանրային նշանակության այլ միջոցառումներն 
համացանցում առցանց հեռարձակում ապահովող 
համայնքների թիվը-  5 
 
 

ՄԳհաշվետվությ
ուն, 
համայնքապետ
արանների 
աշխատակազմ  
 
ԼՄվարչություն
ների/բաժիններ
ի/հաշվետվությ
ուններ 

Մարզպետար
անիհամապա
տասխան 
վարչություն
ներևբաժին
ներ 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Համապատասխա
ն մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 



Ամփոփնկարագիր Արդյունքայինցուցանիշներ Տեղեկատվությ
անաղբյուր 

Մարզպետ
արանիպա
տասխ.օղա

կ 

Ժամկետ Կարևորնախապայ
մաններ 

Արդյունք 4. 
Համայնքներիհնգամյա 
զարգացմանծրագրերիմշ
ակմանորակիբարձրացո
ւմևհամապատասխանեց
ումմարզայինզարգացմա
նռազմավարությանը 

1.ՄԶՌ-իևհամայնքների 
հնգամյազարգացմանծրագրերիհամապատասխան
եցմանդասընթացներինմասնակցած 
համայնքապետարանների աշխատակազմերի 
աշխատակիցների թիվը - 20 

ՄԳհաշվետվությ
ուն, 
համայնքապետ
արանների 
աշխատակազմ  
 
ԼՄվարչություն
ների/բաժիններ
ի/հաշվետվությ
ուններ 

ԼՄզարգ.ծրա
գրերի, զբոս. 
եւ 
վերլուծւթյանբ
աժին 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Համապատասխա
ն մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ. 
1.ՄԶՌ-
իևհամայնքների 
հնգամյազարգացման
ծրագրերիհամապատ
ասխանեցմանդասընթ
ացների 
կազմակերպում 
2. Համայնքների 
զարգացման 
ծրագրերի 
համապատասխանեցո
ւմ ՄԶՌ-ին 

1.ՄԶՌ-ինհամապատասխանեցված 
համայնքայինզարգացմանծրագրերիթիվը - 10 

ՄԳհաշվետվությ
ուն, 
համայնքապետ
արանների 
աշխատակազմ  
 
ԼՄվարչություն
ների/բաժիններ
ի/հաշվետվությ
ուններ 

ԼՄզարգ.ծրա
գրերի, զբոս. 
եւ 
վերլուծւթյանբ
աժին 

Տարվա 
ընթացքո

ւմ 

Համապատասխա
ն մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Արդյունք 5. 
Վարչատարածքային 
բարեփոխումների 
շարունակականության 
ապահովումևհամայնքնե
րիխոշորացում 

 
Խոշորացվող համայնքների թիվը 
-  41 
 
 

 
ԼՄ 
տեղականինքնակա
ռավարմանևհանր
ապետականգործա
դիրմարմիններիհա
րցերով 
վարչության 
հաշվետվությու
ն 

 
ԼՄՏԻ եւ  
ՀԳՄհարցերով
վարչություն 

 
Տարվա 

ընթացքո
ւմ 

 
ՀՀկառավարությա
նկողմիցընդունվա
ծհայեցակարգ 

Միջոցառումներ. 
1. Խոշորացման 
գործընթացի 
վերաբերյալ 

1.Խոշորացման գործընթացի իրականացում ԼՄ 
տեղականինքնակա
ռավարմանևհանր
ապետականգործա

ԼՄՏԻ եւ 
 ՀԳՄհարցերով
վարչություն 

տարվա 
ընթացքո

ւմ 

ՀՀկառավարությա
նկողմիցընդունվա
ծհայեցակարգ 



Ամփոփնկարագիր Արդյունքայինցուցանիշներ Տեղեկատվությ
անաղբյուր 

Մարզպետ
արանիպա
տասխ.օղա

կ 

Ժամկետ Կարևորնախապայ
մաններ 

քննարկումներ 
2.Մասնակցությունխոշո
րացման գործընթացի 
կիրարկումն ապահովող 
անհրաժեշտ 
իրավական ակտերի 
մշակմանաշխատանքնե
րին 
3.Խոշորացվող 
համայնքների ՏԻՄ 
ընթացակարգային 
աշխատանքների 
իրականացման 
ձեռնարկի 
տրամադրում, 
ձեռնարկով 
նախատեսված 
միջոցառումների 
իրականացման 
հարցերի 
առնչությամբ՝  
մեթոդական 
աջակցության 
տրամադրում                                                                                            
 

դիրմարմիններիհա
րցերով 
վարչության 
հաշվետվությու
ն 

 
10.ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Ռիսկեր/Նախա
դրյալներ 

Արդյունք 1. 
ՄարզումգործողՀԿ-
ներիևԶԼՄ-ների  
ներգրավում  
հրապարակայնության 
ապահովման 
գործընթացներում 

1. Համայնքային գործառույթների 
հրապարակայնության ու 
հաշվետվողականության ասպարեզում 
քաղաքացիականակտիվությունըբարձրացնելու
նպատակովուսուցումներիկազմակերպումմարզ
իտարածաշրջաններում /տարեկան երեք 
անգամ/ 

Մոնիտորինգիհա
շվետվություն, 
մարզպետարանի 
համապատասխա
նվարչություններ/
բաժիններ/. ՀԿ-
ներ,ԶԼՄ-

ԼՄտեղեկատվությա
նևհասարակայնությ
անհետկապերիբաժ
ին 

 
 
 
տարվա 
ընթաց
քում 

Մարզպետար
անի և ՀԿ-
ների, ԶԼՄ-
ների միջև 
համագործակ
ցությանձևավո



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Ռիսկեր/Նախա
դրյալներ 

2. 
Մարզայինիրադարձություններիհանրայինիրազ
եկումպաշտոնականևոչպաշտոնականթողարկու
մներիտեսքով /տարեկանշուրջ 250 հաղորդում/ 
3. 
Հասարակականկարծիքիուսումնասիրություննե
րիիրականացումԶԼՄ-ներիմիջոցով /տարեկան 
4 անգամ/ 
4. Մարզպետանի, 
մարզիհամայնքներիղեկավարներիևավագանու
անդամներիկողմիցհանրությանըներկայացվողհ
աշվետվություններիգործընթացիլուսաբանում 
/տեղեկատվականթերթոններիտպագրում, 
հեռուստաեթեր, ինտերնետային կայք, 
համայնքային ժողով/ 

ներ,քաղաքացիա
կանհասարակութ
յան 
կազմակերպությո
ւններ և խմբեր 

րվածմշակույթ 
 



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Ռիսկեր/Նախա
դրյալներ 

Միջոցառումներ 
1.ՄարզումգործողՀԿ-
ների, ԶԼՄ-
ներիևքաղաքացիակա
ն 
խմբերիմասնակցությ
ամբհանրայինկարևոր
ությունունեցողհարցեր
իքննարկումների 
կազմակերպում և 
իրականացում 
2. Համայնքներում 
առկա հանրային իրա-
զեկման միջոցների 
պարբերական 
դիտարկում 
3. Մամուլի 
ասուլիսների, 
հարցազրույցների և 
ճեպազրույցների  
կազմակերպում 
4. 
Մարզպետարանիկայքո
ւմառկատեղեկատվությ
ան պարբերական 
թարմացում և 
մատչելիությանապահո
վում, հանրային 
հետաքրքրություններ 
ունեցող 
տեղեկությունների 
հրապարակում 

1.Հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի 
վերաբերյալ անցկացված քննարկումների թիվը 
-40 
2.Կազմակերպված մամուլի ասուլիսների, 
հարցազրույցների և ճեպազրույցների թիվը - 50 

Մոնիտորինգիհա
շվետվություն, 
մարզպետարանի 
համապատասխա
նվարչություններ/
բաժիններ/. 
 
ՀԿ-ներ,ԶԼՄ-
ներ,քաղաքացիա
կանհասարակութ
յան 
կազմակերպությո
ւններ և խմբեր 

Մարզպետարանիա
շխատակազմիտեղե
կատվությանևհասա
րակայնությանհետկ
ապերիբաժին 

տարվա 
ընթաց
քում 

Մարզպետար
անի և ՀԿ-
ների, ԶԼՄ-
ներիևքաղաք
ացիական 
խմբերիմիջև 
համագործակ
ցությանձևավո
րվածմշակույթ 

Արդյունք 2. 
Մարզային ՀԿ-ների 
հետ համատեղ 
աշխատանքի 
պլանավորում, 
փոխհամագործակցու

1.Հասարակականկազմակերպություններիհամ
ատեղգործունեությանմոդելիմշակում 

Մոնիտորինգիհա
շվետվություն, 
մարզպետարանի 
համապատասխա
նվարչություններ/
բաժիններ/. ՀԿ-

Մարզպետարանիա
շխատակազմիտեղե
կատվությանևհասա
րակայնությանհետկ
ապերիբաժին 

տարվա 
ընթացք

ում 

Մարզպետար
անի 
շահագրգռված
ություն,ՀԿ-
ներիակտիվու
թյուն 



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Ռիսկեր/Նախա
դրյալներ 

թյան մեխանիզմների 
մշակում և 
իրականացում 

ներ,ԶԼՄ-
ներ,քաղաքացիա
կանհասարակութ
յան 
կազմակերպությո
ւններ և խմբեր 

 

Միջոցառում   
1. Մարզային ՀԿ-ների 
համաժողովի 
նախապատրաստում 
2.Մարզի 
համայնքներում առկա 
հանրային 
իրազեկման 
միջոցների 
շարունակական 
դիտարկում, 
համալրում, 
առաջարկությունների 
փաթեթի մշակում  

1.Մարզի ՀԿ-ների համագործակցություն, 
զարգացման միտումների մշակում 
 
2. Գործող համայնքային ինտերնետային 
կայքերի թիվը -21 

Մոնիտորինգիհա
շվետվություն, 
մարզպետարանի 
համապատասխա
նվարչություններ/
բաժիններ/. ՀԿ-
ներ,ԶԼՄ-
ներ,քաղաքացիա
կանհասարակութ
յան 
կազմակերպությո
ւններ և խմբեր 
համայնքապետա
րաններիաշխատ
ակազմեր 

Մարզպետարանիա
շխատակազմիտեղե
կատվությանևհասա
րակայնությանհետկ
ապերիբաժին 

տարվա 
ընթացք

ում 

Հանրայինիրա
զեկմանժամա
նակակիցմիջո
ցներ, 
 
 

 
11. ԱՐՏԱԿԱՐԳԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԵՎՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Ռիսկեր/Նախա
դրյալներ 

Ոլորտայիննպատակ 
Արտակարգիրավիճակ
ներիցբնակչությանևտ
արածքներիպաշտպա
նություն 

Հնարավորվտանգներիկանխարգելում համայնքներ, 
մարզային 
փրկարարական 
վարչություն 

ՏԻ և ՀԳՄ 
հարցերովվարչու
թյուն,մարզային 
փրկարարական 
վարչություն 

տարվա 
ընթացք

ում 

ֆինանսական
միջոցներիառկ
այություն 

Արդյունք 1. 
Համայնքների կողմից 
մշակված աղետների 

Հաստատված պլաններ - 56 
 

համայնքներ, 
մարզային 
փրկարարական 

ՏԻ և 
ՀԳՄհարցերով 
վարչություն, 

տարվա 
ընթացք

ում 

ֆինանսական
միջոցներիառկ
այություն, 



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Ռիսկեր/Նախա
դրյալներ 

ռիսկերի 
կառավարման 
պլաններ 

վարչություն մարզային 
փրկարարական 
վարչություն 

համապատաս
խանտեղեկատ
վական 
նյութերիտրամ
ադրում 

Արդյունք 2. 
Պետական և 
տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների, 
կազմակերպություննե
րի 
պատրաստվածության 
բարձրացում 

1. Անցկացված ուսումնավարժությունների թիվ 
27 
2. Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմիայում մասնագետների 
պատրաստման դասընթացների 
մասնակիցների թիվը -35  

համայնքներ, 
մարզային 
փրկարարական 
վարչություն 
մարզպետարան 

ՏԻ և 
ՀԳՄհարցերով 
վարչություն, 
մարզային 
փրկարարական 
վարչություն, 
համայնքներ 

տարվա 
ընթացք

ում 

հաստատված 
պլաններ 

 

 
 


