
ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ    

    ՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղ    

համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        ավագանուավագանուավագանուավագանու    հերթհերթհերթհերթականականականական      նիստինիստինիստինիստի        ևևևև        համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային        նշանակությաննշանակությաննշանակությաննշանակության    միջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումների    

((((ՏԻՄՏԻՄՏԻՄՏԻՄ----երիերիերիերի    ասուլիսներասուլիսներասուլիսներասուլիսներիիիի, , , , հանրայինհանրայինհանրայինհանրային    քննարկումներքննարկումներքննարկումներքննարկումներիիիի    ևևևև    այլայլայլայլ))))    վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ    

    

ՀամայնքըՀամայնքըՀամայնքըՀամայնքը    ՄիջոցառմՄիջոցառմՄիջոցառմՄիջոցառմանանանան    

անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    
ՕրըՕրըՕրըՕրը    ԺամըԺամըԺամըԺամը    ԱնցկացմանԱնցկացմանԱնցկացմանԱնցկացման    վայրըվայրըվայրըվայրը    

ՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղ    
Ավագանու 

հերթական  նիստ 
 03.03.2020թ. 15:00 

ՁորագյուղիՁորագյուղիՁորագյուղիՁորագյուղի 

համայնքապետարանի 

դահլիճ (գ. Ձորագյուղ, 8-

րդ փողոց, շենք 6) 

Օ     Ր     Ա    Կ     Ա    Ր     Գ     

2020թ.  Մարտի  03-ին` ժամը  15.00-ին  Ձորագյուղի  համայնքապետարանի դահլիճում  
կայանալիք  համայնքի  ավագանու  հերթական  նիստի 

 ժամը՝ժամը՝ժամը՝ժամը՝  15.00 

 

 

 

  ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ     ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ԱՎԱԳԱՆՈՒ   2020 Թ-Ի  ՄԱՐՏԻ  03-Ի  ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ  
ՕՐԱԿԱՐԳԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ   ՄԱՍԻՆ 

/ԶԵԿ. ԱՐՇԱԿ ՌԱՄԱԶՅԱՆ  

 

  Òàð²¶ÚàôÔ   Ð²Ø²ÚÜøÆ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2019 Թ-Ի ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի   ԹԻՎ 36 –Ն ՈՐՇՄԱՆ  ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ  

                                                                            /ԶԵԿ. ԲԱԽՇԻԿ  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 

   «ՁՈՐԱԳՅՈՒՂԻ ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԱՆՎԱՆԱԿՈՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

                                                                            /ԶԵԿ. ԲԱԽՇԻԿ  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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   ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ   2020 Թ  ՏԱՐԵԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՊԼԱՆԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ 

 /ԶԵԿ. ԱՐՇԱԿ ՌԱՄԱԶՅԱՆ  

 

 

          

 

 

 

ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ԱՎԱԳԱՆՈՒ   2020 Թ-Ի ՄԱՐՏԻ  03-Ի

 ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ  ՕՐԱԿԱՐԳԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

/ԶԵԿ. ԱՐՇԱԿ ՌԱՄԱԶՅԱՆ

 

 

      

 

     Ղեկավարվելով   <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>   ՀՀ   օրենքի   14-րդ հոդվածի   6-րդ   

մասով   Ձորագյուղ   համայնքի   ավագանին  

  

ՈՐՈՇՈՒՄՈՐՈՇՈՒՄՈՐՈՇՈՒՄՈՐՈՇՈՒՄ    ԷԷԷԷ    

1. Հաստատել   Ձորագյուղ   համայնքի   ավագաու  2020 թ-ի  մարտի  03-ի հերթական  նիստի  
օրակարգը՝  համաձայն   հավելվածի: 

2. Սույն  որոշումն  ուժի  մեջ  է  մտնում  հրապարակման  պահից: 
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1.   ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ԱՎԱԳԱՆՈՒ   2020 Թ-Ի  ՄԱՐՏԻ  03-Ի ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ  

ՕՐԱԿԱՐԳԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

2.Òàð²¶ÚàôÔ   Ð²Ø²ÚÜøÆ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2019 Թ-Ի ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի   ԹԻՎ 36 –Ն ՈՐՇՄԱՆ  ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

3.« ՁՈՐԱԳՅՈՒՂԻ   ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ »   ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ՈՉ  ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ   ԱՆՎԱՆԱԿՈՉԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

4. ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ    2020   Թ  ՏԱՐԵԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ   ՊԼԱՆԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ   
ՄԱՍԻՆ 
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 Òàð²¶ÚàôÔ   Ð²Ø²ÚÜøÆ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2019 Թ-Ի ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի   ԹԻՎ 36 –Ն ՈՐՇՄԱՆ  ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ  

 

 

                                                                            /ԶԵԿ. ԲԱԽՇԻԿ  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 

  

 

 

 

 

     

 

    Ô»Ï³í³ñí»Éáí    ¦î»Õ³Ï³Ý  ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ§  ÐÐ  ûñ»ÝùÇ  18-ñ¹  Ñá¹í³ÍÇ  1-ին  մասի  

5-ñ¹ Ï»ïáí,  ¦ Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին§  ՀՀ   ûñ»ÝùÇ 33-ñ¹  Ñá¹í³ÍÇ  1-ին  մասի  3-ñ¹  

Ï»ïáí ՝ Ձոր³·ÛáõÕ  Ñ³Ù³ÛÝùÇ   ³í³·³ÝÇÝ 

 

áñáßáõÙ ¿ 
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    Òáր³·ÛáõÕ   Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ³í³·³Ýու  26.12.2018թ-ի   ¦ ՀՀ  Լոռու մարզի  Òáր³·ÛáõÕ  գյուղական 

Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ³í³·³Ýու    2020թ-ի   µÛáõç»Ý    հաստատելու   մասին §   թիվ  36-Ն   որոշման  մեջ  

կատարել  փոփոխություն՝  համաձայն  հավելվածների:   
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Հավելված 

Ձորագյուղ համայնքի ավագանու 

2020թ վականի մարտ ի -ի 

N   -Նորոշման 

 (հազարդրամ) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    ԵկամտատեսկաներըԵկամտատեսկաներըԵկամտատեսկաներըԵկամտատեսկաները    ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    
այդթվում՝այդթվում՝այդթվում՝այդթվում՝    

վարչականմասվարչականմասվարչականմասվարչականմաս    ֆոնդայինմասֆոնդայինմասֆոնդայինմասֆոնդայինմաս    

1111    ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ        ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    88764.64 88764.64 0.0 

1.11.11.11.1    ՀԱՐԿԵՐՀԱՐԿԵՐՀԱՐԿԵՐՀԱՐԿԵՐ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ        ՏՈՒՐՔԵՐՏՈՒՐՔԵՐՏՈՒՐՔԵՐՏՈՒՐՔԵՐ    4380.60 4380.60 x 

1.1.21.1.21.1.21.1.2    Գույքային հարկեր անշարժ գույքից 3304.10 3304.10 X 

1.1.31.1.31.1.31.1.3    
Գույքահարկ համ. վարչ. Տարածքում գտնվող 

շենքերի եւ շինությունների համար 
2.00 2.00 X 

1.1.41.1.41.1.41.1.4    
Հողի հարկ համայնքների վարչ. Տարածքում 

գտնվող հողերի համար 
3302.10 3302.10 X 

1.1.51.1.51.1.51.1.5    Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար 1040.50 1040.50 X 

1.1.61.1.61.1.61.1.6    

Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչք. եւ(կամ) 

ծխախոտի արտադ. Կամ վաճ., իսկ հանր. Սննդի 

օբյեկտ.՝ ոգելից խմիչք. եւ(կամ) ծխախոտի 

արտադ. Իրացման թույլտվության համար 

36.00 36.00 X 

1.21.21.21.2    ՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆ    ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ    3500.00 3500.00 X 

1.2.11.2.11.2.11.2.1    Պետական բյուջեից ֆինանսական 

համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող 
3500.0 3500.0 X 
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Համայնքի ղեկավար՝                                        Ա. Ռամազյան 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 

Ձորագյուղ համայնքի ավագանու 

2020 թվականի մարտի -ի 

N -Ն որոշման 

(հազար դրամ) 

դոտացիաներ 

1.31.31.31.3    ԱՅԼԱՅԼԱՅԼԱՅԼ        ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    884.04 884.04 x 

1.3.11.3.11.3.11.3.1    Գույքի վարձակալությունից մուտքեր 306.04 306.04 X 

1.3.21.3.21.3.21.3.2    
Համայնքի սեփականություն հանդիսացող 

հողերի վարձ. 
186.96 186.96 X 

1.3.31.3.31.3.31.3.3    Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր 119.08 119.08 X 

1.41.41.41.4    ՎԱՐՉԱԿԱՆՎԱՐՉԱԿԱՆՎԱՐՉԱԿԱՆՎԱՐՉԱԿԱՆ        ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ    328.0 328.0 X 

1.4.11.4.11.4.11.4.1    Տեղականվ ճարներ 328.0 328.0 X 
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ՀՀՀՀՀՀՀՀ    ԾախսերԾախսերԾախսերԾախսեր    ՀոդՀոդՀոդՀոդ....    ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    
այդթվում՝այդթվում՝այդթվում՝այդթվում՝    

վարչականմասվարչականմասվարչականմասվարչականմաս    ֆոնդայինմասֆոնդայինմասֆոնդայինմասֆոնդայինմաս    

1111    ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ        ԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐ    XXXX    9338.54 9121.31 217.2330 

1.11.11.11.1    ԸՆԹԱՑԻԿԸՆԹԱՑԻԿԸՆԹԱՑԻԿԸՆԹԱՑԻԿ    ԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐ    XXXX    9121.31 9121.31 0.00 

1.1.1 Աշխատանքի վարձատրություն XXXX    5570.0 5570.0 0.00 

1.1.2 
Աշխատողների աշխատավարձեր ե 

ւհավելավճարներ 
4111411141114111    5500.0 5500.0 XXXX    

1.1.3 Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ 4112411241124112    100.00 100.00 XXXX    

2222    ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ    XXXX    576.0 576.0 XXXX    

    ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ    ԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐ    XXXX    294.0 294.0 xxxx    

2.2.1 Էներգետիկ ծառայություններ 4212421242124212    120.0 120.0 XXXX    

2.2.2 Կապի ծառայություններ 4214421442144214 66.00 66.00 XXXX    

2.32.32.32.3    
ԳՈՐԾՈՂՈՒՄՆԵՐԻԳՈՐԾՈՂՈՒՄՆԵՐԻԳՈՐԾՈՂՈՒՄՆԵՐԻԳՈՐԾՈՂՈՒՄՆԵՐԻ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    

ԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐ    
XXXX 50.0 50.0 XXXX    

2.3.1 Ներքին գործուղմներ 4241424142414241 50.0 50.0 XXXX    

2.42.42.42.4    
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ    ԱՅԼԱՅԼԱՅԼԱՅԼ    ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    

ՁԵՌՔՁԵՌՔՁԵՌՔՁԵՌՔ    ԲԵՐՈՒՄԲԵՐՈՒՄԲԵՐՈՒՄԲԵՐՈՒՄ    
XXXX 8.00 8.00 XXXX    

2.4.1 Տեղեկատվական ծառայություններ 4234423442344234 8.00 8.00 XXXX    

2.4.2 Մասնագիտական ծառայություններ 4241424142414241    475.0 475.0 XXXX    

2.2.2.2.5555    ՆՅՈՒԹԵՐՆՅՈՒԹԵՐՆՅՈՒԹԵՐՆՅՈՒԹԵՐ    XXXX    50.0 50.0 XXXX    

2.2.2.2.5555.1.1.1.1    Գրասենյակային նյութեր եւ հագուստ 4261426142614261    50.0 50.0 XXXX    

2.5.22.5.22.5.22.5.2    Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239423942394239    540 540 XXXX    

2.2.2.2.5555.3.3.3.3    Ներկայացուցչական ծախսեր 4237423742374237    130.0 130.0 XXXX    

2222.6.6.6.6    ԴՐԱՄԱԽՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱԽՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱԽՇՆՈՐՀՆԵՐԴՐԱՄԱԽՇՆՈՐՀՆԵՐ    XXXX    2000.0 2000.0 XXXX    
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Համայնքի  ղեկավար՝                                                Ա. Ռամազյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.12.6.12.6.12.6.1    

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և 

համայնքների ոչ առևտրային 

կազմակերպություններին 

4637463746374637    2000.0 2000.0 XXXX    

2.72.72.72.7    
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ    ՆՊԱՍՏՆԵՐՆՊԱՍՏՆԵՐՆՊԱՍՏՆԵՐՆՊԱՍՏՆԵՐ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ    
XXXX    100.0 100.0 

XXXX 

    
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ        ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ    ԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆ    

ԱՌՏԱՀԱՅՏՄԱԲԱՌՏԱՀԱՅՏՄԱԲԱՌՏԱՀԱՅՏՄԱԲԱՌՏԱՀԱՅՏՄԱԲ    ՆՊԱՍՏՆԵՐՆՊԱՍՏՆԵՐՆՊԱՍՏՆԵՐՆՊԱՍՏՆԵՐ((((ԲՅՈՒՋԵԻՑԲՅՈՒՋԵԻՑԲՅՈՒՋԵԻՑԲՅՈՒՋԵԻՑ))))    
XXXX    100.0 100.0 

XXXX 

2.7.12.7.12.7.12.7.1    Այլ նպաստներ բյուջեից 4729472947294729    100.0 100.0 XXXX 

2.82.82.82.8    ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ    ՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐ    XXXX    62.31 62.31 0.00.00.00.0    

2.8.12.8.12.8.12.8.1    Պահուստային միջոցներ 4891489148914891    62.31 62.31 0.00.00.00.0    

2.92.92.92.9    ՈՉՈՉՈՉՈՉ    ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԱԿՏԻՎՆԵՐԻԱԿՏԻՎՆԵՐԻԱԿՏԻՎՆԵՐԻԱԿՏԻՎՆԵՐԻ    ԳԾՈՎԳԾՈՎԳԾՈՎԳԾՈՎ    ԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐԾԱԽՍԵՐ    XXXX 217.2330217.2330217.2330217.2330 XXXX 217.2330217.2330217.2330217.2330 

    ՀԻՄԱՆԿԱՆՀԻՄԱՆԿԱՆՀԻՄԱՆԿԱՆՀԻՄԱՆԿԱՆ    ՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐ    XXXX 217.2330217.2330217.2330217.2330 XXXX 217.2330217.2330217.2330217.2330 

2.9.12.9.12.9.12.9.1    ՇԵՆՔԵՐՇԵՆՔԵՐՇԵՆՔԵՐՇԵՆՔԵՐ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    XXXX    217.2330217.2330217.2330217.2330 XXXX    217.2330217.2330217.2330217.2330 

2.9.22.9.22.9.22.9.2    
Շենքերի եւ շինությունների կապիտալ 

վերանորոգում 
5113511351135113    217.2330217.2330217.2330217.2330    

XXXX 
217.2330217.2330217.2330217.2330    
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Հավելված 

Ձորագյուղ համայնքի ավագանու 

2020 թվականի մարտի -ի 

N -Ն որոշման 

(հազար դրամներով) 

 

 

 

 

Համայնքի  ղեկավար                                                Ա. Ռամազյան 

 

 
 

 

 

 
 

 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ        ՀոդՀոդՀոդՀոդ....    ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    
այդթվում՝այդթվում՝այդթվում՝այդթվում՝    

վարչականմասվարչականմասվարչականմասվարչականմաս    ֆոնդայինմասֆոնդայինմասֆոնդայինմասֆոնդայինմաս    

2.142.142.142.14    
ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ    ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԸՀԱՎԵԼՈՒՐԴԸՀԱՎԵԼՈՒՐԴԸՀԱՎԵԼՈՒՐԴԸ    ԿԱՄԿԱՄԿԱՄԿԱՄ    ԴԵՖԻՑԻՏԸԴԵՖԻՑԻՏԸԴԵՖԻՑԻՏԸԴԵՖԻՑԻՏԸ    

((((ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸ))))    
XXXX    ----573.9034573.9034573.9034573.9034    ----356.6704356.6704356.6704356.6704    ----217.2330217.2330217.2330217.2330    
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«ՁՈՐԱԳՅՈՒՂԻ ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԱՆՎԱՆԱԿՈՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

                                                                            /ԶԵԿ. ԲԱԽՇԻԿ  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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    Հաշվի առնելով Շավարշ Գրիգորյանի՝ Ձորագյուղ համայնքի նախակրթարանի ստեղծման, պահպանման և 
զարգացման գործում ունեցած մեծ ներդրումը, ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ 
օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին մասի 21-րդ կետով` 
Ձորագյուղ համայնքի  ավագանին 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

 1.   « Ձորագյուղի    նախակրթարան»   համայնքային   ոչ   առևտրային   կազմակերպությունն անվանակոչել   
Շավարշ    Գրիգորյանի    անվամբ: 
 

2.Սույն  որոշումն  ուժի  մեջ  է  մտնում  պաշտոնական  հրապարակման  օրվան  հաջորդող  10-րդ օրը: 
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   ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ    2020  Թ  ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ 

 

 /ԶԵԿ. ԱՐՇԱԿ ՌԱՄԱԶՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

         Ղեկավարվելով    <<Տեղական  Ինքնակառավարման  մասին >> Հայաստանի Հանրապետության  

օրենքի  18-րդ  հոդվածի  1-ին մասի  42-րդ կետով  ,Ձորագյուղ համայնքի ավագանին                   

որոշում է 

   Հաստատել   Ձորագյուղ  համայնքի  2020թ տարեկան աշխատանքային պլանը՝ համաձայն հավելվածի:  
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ԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒ            ՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻ    

ՁՈՐԱԳՅՈՒՂՁՈՐԱԳՅՈՒՂՁՈՐԱԳՅՈՒՂՁՈՐԱԳՅՈՒՂ        ՀԱՄԱՅՆՔՀԱՄԱՅՆՔՀԱՄԱՅՆՔՀԱՄԱՅՆՔ    
    

    

    

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    2020202020202020    թվականիթվականիթվականիթվականի    

    

    

ՏԱՐԵԿԱՆՏԱՐԵԿԱՆՏԱՐԵԿԱՆՏԱՐԵԿԱՆ        ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ        ՊԼԱՆՊԼԱՆՊԼԱՆՊԼԱՆ    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                        ԿազմելԿազմելԿազմելԿազմել        է՝է՝է՝է՝            համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի                    ղղղղեկավարեկավարեկավարեկավար        ԱրշակԱրշակԱրշակԱրշակ                ՌամազՌամազՌամազՌամազյանըյանըյանըյանը    
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ՀաստատվելՀաստատվելՀաստատվելՀաստատվել            է՝է՝է՝է՝        համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի        ավագանուավագանուավագանուավագանու    մարտիմարտիմարտիմարտի            03 03 03 03 ––––իիիի        թիվթիվթիվթիվ        ----ԱԱԱԱ    որոշմամբորոշմամբորոշմամբորոշմամբ    

                 (նիստի  ամսաթիվը)    

 

 

ՁՈՐԱԳՅՈՒՂՁՈՐԱԳՅՈՒՂՁՈՐԱԳՅՈՒՂՁՈՐԱԳՅՈՒՂ        2020202020202020    թթթթ....    
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ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        3333    

1.1.1.1. ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻ        ՏԵՍԼԱԿԱՆԸՏԵՍԼԱԿԱՆԸՏԵՍԼԱԿԱՆԸՏԵՍԼԱԿԱՆԸ        ևևևև            ՈԼՈՐՏԱՅԻՆՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆՆ        ՊԱՏԱԿՆԵՐԸՊԱՏԱԿՆԵՐԸՊԱՏԱԿՆԵՐԸՊԱՏԱԿՆԵՐԸ    ----------------------------------------------------------------------------------------------------            3333    

2.2.2.2. ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻ    2020202020202020ԹԹԹԹ. . . . ԾՐԱԳՐԵՐԻԾՐԱԳՐԵՐԻԾՐԱԳՐԵՐԻԾՐԱԳՐԵՐԻ        ՑԱՆԿԸՑԱՆԿԸՑԱՆԿԸՑԱՆԿԸ        ևևևև        ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ                ՀԵՆՔԵՐԸՀԵՆՔԵՐԸՀԵՆՔԵՐԸՀԵՆՔԵՐԸ    

((((ԸՍՏՈԼՈՐՏՆԵՐԻԸՍՏՈԼՈՐՏՆԵՐԻԸՍՏՈԼՈՐՏՆԵՐԻԸՍՏՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ) ) ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            6666    

3.3.3.3. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ        ԳՈՒՅՔԻԳՈՒՅՔԻԳՈՒՅՔԻԳՈՒՅՔԻ            ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ        2020202020202020    ԹԹԹԹ....        ԾՐԱԳԻՐԸԾՐԱԳԻՐԸԾՐԱԳԻՐԸԾՐԱԳԻՐԸ        ----------------------------------------------------------------------------        12121212    

4.4.4.4. ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻ        ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----ԻԻԻԻ            ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ            ՊԼԱՆԸՊԼԱՆԸՊԼԱՆԸՊԼԱՆԸ            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    14141414    

5.5.5.5. ՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻՀԱՄԱՅՆՔԻ        ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----ԻԻԻԻ            ՄՈՆԻԹՄՈՆԻԹՄՈՆԻԹՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻՈՐԻՆԳԻՈՐԻՆԳԻՈՐԻՆԳԻ            ևևևև            ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆ        ՊԼԱՆԸՊԼԱՆԸՊԼԱՆԸՊԼԱՆԸ    ------------------------------------------------------------------------    15151515    
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Ձորագյուղ համայնքի 2020 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի ((((ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----իիիի)))) մշակման 

հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա 

զարգացման ծրագրով ((((ՀՀԶԾՀՀԶԾՀՀԶԾՀՀԶԾ----ովովովով)))) սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային 

նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: 

ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել «Համայնքների ֆինանսիստների 

միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան 

աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը: 

ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----իիիի    1111----ինինինին    բաժնումբաժնումբաժնումբաժնումներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման 

ցուցանիշները ((((ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1), 1), 1), 1), ոլորտային նպատակները ((((ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2):2):2):2):    

ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----իիիի    2222----րդրդրդրդ    բաժնումբաժնումբաժնումբաժնում    բերված են համայնքի 2020 թվականի համապատասխան ֆինանսական 

միջոցներով ապահովված ծրագրերը ((((ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    3)3)3)3) և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ 

համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների ((((ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    5)5)5)5), ինչպես նաև այն ծրագրերը, 

որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ((((ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    4)4)4)4): 

ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----իիիի    3333----րդրդրդրդ    բաժնումբաժնումբաժնումբաժնում ներկայացված է`- համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի 

կառավարման 2020 թվականի ծրագիրը ((((ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    6)6)6)6): 

ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----իիիի    4444----րդրդրդրդ    բաժնումբաժնումբաժնումբաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի 

լիազորությունների ոլորտների    ((((ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    7)7)7)7): 

ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----իիիի    5555----րդրդրդրդ    բաժնումբաժնումբաժնումբաժնում((((ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    8) 8) 8) 8) ներկայացված է`- տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված 

յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և 

գնահատման վերաբերյալ:  

 

1.1.1.1. ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    տեսլականըտեսլականըտեսլականըտեսլականը    ևևևև    ոլորտայինոլորտայինոլորտայինոլորտային    նպատակներընպատակներընպատակներընպատակները    
 

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային 

արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2020 թվականի հունվարի 1- ի դրությամբ: Ցուցանիշի 

թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, 

որին կհասնի համայնքը 2020 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:    

  

 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1. ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    կայունկայունկայունկայուն    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    ցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշները    
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ՑուցանիշՑուցանիշՑուցանիշՑուցանիշ    
ԵլակետայինԵլակետայինԵլակետայինԵլակետային    

արժեքարժեքարժեքարժեք    
ԹիրախայինԹիրախայինԹիրախայինԹիրախային    

արժեքարժեքարժեքարժեք    

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 286 286 

Համայնքում տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) 500,0 500,0 

 

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի 
լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների): 

 

    

    

    

    

    

    

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2222....ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    ոլորտայինոլորտայինոլորտայինոլորտային    նպատակներընպատակներընպատակներընպատակները    

 

ՈլորտայինՈլորտայինՈլորտայինՈլորտային    նպատակնպատակնպատակնպատակ    

ՎերջնականՎերջնականՎերջնականՎերջնական    աաաարդյունքի՝րդյունքի՝րդյունքի՝րդյունքի՝    

ՑուցանիշՑուցանիշՑուցանիշՑուցանիշ    
ԵլակետայինԵլակետայինԵլակետայինԵլակետային    

արժեքարժեքարժեքարժեք    
ԹիրախայինԹիրախայինԹիրախայինԹիրախային    

արժեքարժեքարժեքարժեք    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    1. 1. 1. 1. ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր                

Գերեզմանատն դարպասի տեղադրում    :    

 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

(հարցումների հիման 

վրա)   գերեզմանատան  

դարպասի տեղադրուման 

վերաբերյալ    

լավ 
ավելի շատ 

լավ, քան վատ 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    2. 2. 2. 2. ՊաշտպանությանՊաշտպանությանՊաշտպանությանՊաշտպանության    կազմակերպումկազմակերպումկազմակերպումկազմակերպում    



ՆԱԽԱԳԻԾ 

 

20 

 

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել:    

- - - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    3.3.3.3.ԱրտակարգԱրտակարգԱրտակարգԱրտակարգ    իրավիճակներիցիրավիճակներիցիրավիճակներիցիրավիճակներից    
բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    պաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանություն    ևևևև    
քաղաքացիականքաղաքացիականքաղաքացիականքաղաքացիական    պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության    
կազմակերպումկազմակերպումկազմակերպումկազմակերպում    

   

Ծրագրեր և միջոցառումներ են նախատեսվում, 
բնակչության հետ բացատրական 
աշխատանքներ անցկացնելու    

Բնակիչները իրազեկված 
են արտակարգ 
իրավիչակների 

ժամանակ 
պաշտպանված 

լավ 
ավելի շատ 

լավ, քան վատ 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    4. 4. 4. 4. ՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինություն    ևևևև    կոմունալկոմունալկոմունալկոմունալ    
տնտեսությունտնտեսությունտնտեսությունտնտեսություն 

   

Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ 
ծառայության բնագավառում համայնքի 
բնակչությանը հանրային ծառայությունների 
մատուցումը և որակը։Հանդիսություններ սրահի 
վերանորոգում: Արևային էներգիայի 
համակարգի հասանելիություն յուրաքանչյուր 
ընտանիքի:    

Գիշերային լուսավորված 
փողոցների թվի 
տեսակարարկ շիռն 
ընդհանուրի մեջ,  

լավ 
ավելի շատ 

լավ, քան վատ 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից 
(հարցումների հիման 
վրա) 

լավ 
ավելի շատ 

լավ, քան վատ 

ՈՒնենալ 

գազաֆիկացված 

համայնք, բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանը(հարցումներ

ի հիման վրա) 

շատ վատ 
միջին՝ ոչ լավ. 

ոչ վատ 

    ՈՒնենալ  արևային 

էներգիայի համակարգի 

հասանելիություն 

յուրաքանչյուր 

ընտանիքի , բնակիչների 

լավ 
ավելի շատ 

լավ, քան վատ 
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բավարարվածության 

աստիճանը(հարցումներ

ի հիման վրա) 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    5. 5. 5. 5. ՀողօգտագործումՀողօգտագործումՀողօգտագործումՀողօգտագործում    

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել:    

- - - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    6. 6. 6. 6. ՏրանսպորտՏրանսպորտՏրանսպորտՏրանսպորտ    

Բարձրացնել համայնքային  ճանապարհների  
անվտանգությունը՝ ունենալ ասվալտապատ 
ճանապարհ    

Համայնքային 

ենթակայության 

ճանապարհների և 

ինժեներական 

կառույցների 

սպասարկման, 

շահագործման և 

պահպանման 

ծառայությունների 

որակից բնակչության 

բավարարվածության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

ավելի շատ 

վատ, քան լավ 
միջին՝ոչ լավ, 

ոչ վատ 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    7. 7. 7. 7. ԱռևտուրԱռևտուրԱռևտուրԱռևտուր    ևևևև    ծառայություններծառայություններծառայություններծառայություններ    

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել:    

 

- 
- - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    8. 8. 8. 8. ԿրթությունԿրթությունԿրթությունԿրթություն    

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել:    

- 

- - 



ՆԱԽԱԳԻԾ 

 

22 

 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    9. 9. 9. 9. ՄշակույթՄշակույթՄշակույթՄշակույթ    ևևևև    երիտասարդությաներիտասարդությաներիտասարդությաներիտասարդության    
հետհետհետհետ    տարվողտարվողտարվողտարվող    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ 

   

2020 թվականի ընթացքում նշել համայնքի օր    Բնակիչների  
միավորում, 

ծանոթություն համայնքի 
պատմությանը, 

համայնքի 
ճանաչելիության 

մակարդակի 
բարձրացում, կնպաստի 
տուրիստների հոսքին 

լավ  
ավելի շատ 

լավ, քան վատ 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    10. 10. 10. 10. ԱռողջապահությունԱռողջապահությունԱռողջապահությունԱռողջապահություն    

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել:    

- - - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    11. 11. 11. 11. ՖիզիկականՖիզիկականՖիզիկականՖիզիկական    կուլտուրակուլտուրակուլտուրակուլտուրա    ևևևև    սպորտսպորտսպորտսպորտ    

2020 թվականի ընթացքում լեռնային 
հեծանվավազք, Սպարտակ Հովհաննիսյանի 
անվան վոլեյբոլի հուշամրցաշար     

Հարևան համայնքների 
հետ 

համագործակցություն, 
հետաքրքրվածություն 
սպորտի նկատմամբ, 

համայնքի 
ճանաչելիության 

մակարդակի 
բարձրացում, կնպաստի 
տուրիստների հոսքին 

լավ 
ավելի շատ 

լավ, քան վատ 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    12. 12. 12. 12. ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական    պաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանություն    

Ապահովել սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական 
աջակցության հասցեականությունը և 
մատչելիությունը:    

սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող ծրագրից 

ավելի շատ 

վատ, քան լավ 
միջին՝ոչ լավ, 

ոչ վատ 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    13. 13. 13. 13. ԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսություն    

2020 թվականի ընթացքում 
համագործակցություն տեղական և միջազգային 
ՀԿ-ների հետ    

Կրթված գյուղատնտես 
ունենալու, չվնասելու 

այն ինչ տալիս է 
բնությունը, ԷԿՈ սնունդ 

լավ 
ավելի շատ 

լավ, քան վատ 
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2.2.2.2. ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    2020 2020 2020 2020 թթթթ. . . . ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    ցանկըցանկըցանկըցանկը    ևևևև    տրամաբանականտրամաբանականտրամաբանականտրամաբանական    հենքերըհենքերըհենքերըհենքերը    ((((ըստըստըստըստ    ոլորտներիոլորտներիոլորտներիոլորտների))))    
Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով: 

    

    

ապահովելու 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    14. 14. 14. 14. ԱնասնաբուժությունԱնասնաբուժությունԱնասնաբուժությունԱնասնաբուժություն    ևևևև    
բուսասանիտարիաբուսասանիտարիաբուսասանիտարիաբուսասանիտարիա 

   

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել:    

- - - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    15. 15. 15. 15. ՇրջակաՇրջակաՇրջակաՇրջակա    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    պահպանությունպահպանությունպահպանությունպահպանություն       

Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում 
բնակչությանը աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման  որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների մատուցումը և շրջակա 
միջավայրի մաքրությունը:    

 

Համայնքի տարածքը 
մաքուր լինելու, 
առողջությանը վնաս 
հասցնող աղբից 
ազատվելու լավ 

ավելի շատ 

լավ, քան վատ 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    16. 16. 16. 16. ԶբոսաշրջությունԶբոսաշրջությունԶբոսաշրջությունԶբոսաշրջություն    

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել:    

-  - - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    11117777. . . . ՏեղականՏեղականՏեղականՏեղական    ինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանը    
բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների    մասնակցությունմասնակցությունմասնակցությունմասնակցություն    

            

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել:    

 

- 

 

- - 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    3. 3. 3. 3. ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----իիիի    ծրագրերըծրագրերըծրագրերըծրագրերը, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    ապահովվածապահովվածապահովվածապահովված    ենենենեն    համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան    ֆինանսականֆինանսականֆինանսականֆինանսական    միջոցներովմիջոցներովմիջոցներովմիջոցներով        

 

 

 

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան 
ֆինանսական միջոցներով: 

    

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    4. 4. 4. 4. ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----իիիի    ծրագրերըծրագրերըծրագրերըծրագրերը, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    ապահովվածապահովվածապահովվածապահովված    չենչենչենչեն    համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան    ֆինանսականֆինանսականֆինանսականֆինանսական    միջոցներովմիջոցներովմիջոցներովմիջոցներով        

    

ՀՀՀՀ////հհհհ    ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

((((հազհազհազհազ. . . . դրամդրամդրամդրամ))))    
ԲնակավայրԲնակավայրԲնակավայրԲնակավայր((((երերերեր))))ըըըը    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    1. 1. 1. 1. ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    

1. ՓողոցներիՓողոցներիՓողոցներիՓողոցների    լուսավորվածությունլուսավորվածությունլուսավորվածությունլուսավորվածություն 500500500500,0,0,0,0    գգգգ. . . . ՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղ    

ԸնդաԸնդաԸնդաԸնդամենըմենըմենըմենը 500,0500,0500,0500,0  

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    12121212....ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական    պաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանություն 

1. ԱջակցությունԱջակցությունԱջակցությունԱջակցություն    սոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապես    անապահովանապահովանապահովանապահով    ընտանիքներինընտանիքներինընտանիքներինընտանիքներին 66660,00,00,00,0    գգգգ. . . . ՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղ    

ԸնդաԸնդաԸնդաԸնդամենըմենըմենըմենը 60,060,060,060,0     

ԸնդհանուրըԸնդհանուրըԸնդհանուրըԸնդհանուրը    560,0560,0560,0560,0        

ՀՀՀՀ////հհհհ    ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

((((հազհազհազհազ. . . . դրամդրամդրամդրամ))))    
ԲնակավայրԲնակավայրԲնակավայրԲնակավայր((((երերերեր))))ըըըը    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    4. 4. 4. 4. ՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինություն    ևևևև    կոմունալկոմունալկոմունալկոմունալ    տնտեսությունտնտեսությունտնտեսությունտնտեսություն 

1. ԲարելավելԲարելավելԲարելավելԲարելավել    քաղաքաշինությանքաղաքաշինությանքաղաքաշինությանքաղաքաշինության    ևևևև    կոմունալկոմունալկոմունալկոմունալ    ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության    
բնագավառումբնագավառումբնագավառումբնագավառում    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    բնակչությանըբնակչությանըբնակչությանըբնակչությանը    հանրայինհանրայինհանրայինհանրային        
ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների    մատուցումըմատուցումըմատուցումըմատուցումը    ևևևև    որակը։որակը։որակը։որակը։    ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    
գազաֆիկացումգազաֆիկացումգազաֆիկացումգազաֆիկացում, , , , արևայինարևայինարևայինարևային    էներգիայիէներգիայիէներգիայիէներգիայի    հասանելիությունհասանելիությունհասանելիությունհասանելիություն    
յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր    ընտանիքիընտանիքիընտանիքիընտանիքի    

120 000.0120 000.0120 000.0120 000.0    

    

180 000.0180 000.0180 000.0180 000.0    

գգգգ. . . . ՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղ    

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    300 0300 0300 0300 000.000.000.000.0     
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Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ 
համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների: 

    

    

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    5. 5. 5. 5. ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----ովովովով    նախատեսվածնախատեսվածնախատեսվածնախատեսված    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    տրամաբանականտրամաբանականտրամաբանականտրամաբանական    հենքերը՝հենքերը՝հենքերը՝հենքերը՝    ըստըստըստըստ    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    
ղեկավարիղեկավարիղեկավարիղեկավարի    լիազորություններիլիազորություններիլիազորություններիլիազորությունների    ոլորտներիոլորտներիոլորտներիոլորտների    

    

ԱմփոփԱմփոփԱմփոփԱմփոփ    նկարագիրնկարագիրնկարագիրնկարագիր    ԱրդյունքայինԱրդյունքայինԱրդյունքայինԱրդյունքային    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    
ՏեղեկատվությանՏեղեկատվությանՏեղեկատվությանՏեղեկատվության    

աղբյուրներաղբյուրներաղբյուրներաղբյուրներ    
ՊատասխանՊատասխանՊատասխանՊատասխան

ատուատուատուատու    
ԺամկետԺամկետԺամկետԺամկետ    ՌիսկերՌիսկերՌիսկերՌիսկեր    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    1. 1. 1. 1. ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    

ՈլորտայինՈլորտայինՈլորտայինՈլորտային    նպատակնպատակնպատակնպատակ    

Գերեզմանատունը կունենան փակ դարպասներ   

ՈլորտիՈլորտիՈլորտիՈլորտի    ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության    ((((վերջնականվերջնականվերջնականվերջնական    արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի) ) ) ) ցուցանիշցուցանիշցուցանիշցուցանիշ    

1. Փակ դարպասներով  գերեզմանատուն  

 2. Անանցանելի անասունների համար    

ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    1111    ԳերեզմանատներիԳերեզմանատներիԳերեզմանատներիԳերեզմանատների        ցանկապատիցանկապատիցանկապատիցանկապատի        վերանորոգումվերանորոգումվերանորոգումվերանորոգում    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակնպատակնպատակնպատակ. . . .     

Գերեզմանատան 
դարպասների  
տեղադրում        

    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության    

((((վերջնականվերջնականվերջնականվերջնական    արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի) ) ) ) 

ցուցանիշցուցանիշցուցանիշցուցանիշ.... 

Գերեզմանատան 
դարպասները 
փակվածված և 
անանցանելի  է 
անասունների համար  

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    

գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    

համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ....    

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար 

2020թ. մայիս – 

2020թ. հունիս 

Համապատասխան 

մարդկային,ֆինանս

ական ռեսուրսները  

առկա են 

 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    6. 6. 6. 6. ՏրանսպորտՏրանսպորտՏրանսպորտՏրանսպորտ 

1. ԲարձրացնելԲարձրացնելԲարձրացնելԲարձրացնել    համայնքայինհամայնքայինհամայնքայինհամայնքային        ճանապարհներիճանապարհներիճանապարհներիճանապարհների                    անվտանգութանվտանգութանվտանգութանվտանգությյյյունըունըունըունը    
՝ունենալ՝ունենալ՝ունենալ՝ունենալ    ասվալտապատասվալտապատասվալտապատասվալտապատ    ճանապարհճանապարհճանապարհճանապարհ    

222250505050    000.0000.0000.0000.0    
գգգգ. . . . ՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղ    

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    222250505050    000.0000.0000.0000.0     

ԸնդհանուրըԸնդհանուրըԸնդհանուրըԸնդհանուրը        550550550550    000.0000.0000.0000.0        
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ՄիջանկյալՄիջանկյալՄիջանկյալՄիջանկյալ    արդյունքարդյունքարդյունքարդյունք    2.2.2.2.    

Գերեզմանատունը 
անանցանելի  
էանասունների համար  

    

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    

((((քանակքանակքանակքանակ, , , , որակորակորակորակ, , , , 

ժամկետժամկետժամկետժամկետ).).).). 

1.1.1.1. Փակված    է    
գերեզմանատան 

դարպաս    

2222....    ԲնակիչներիԲնակիչներիԲնակիչներիԲնակիչների    կարծիքըկարծիքըկարծիքըկարծիքը    

գերեզմանատան 

դարպասի վերաբերյալ-    

լավ 

3333 Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը -1 ամիս    

ՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվական    
աղբյուրներաղբյուրներաղբյուրներաղբյուրներ....    

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ,աշխատակա

զմ, ՄԳ կիսամյակային և

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  

2020թ. մայիս – 

2020թ. հունիս 

Համապատասխան 

մարդկային, 

ֆինանսական 

ռեսուրսները  առկա 

են 

 

ՄիջոցառումներՄիջոցառումներՄիջոցառումներՄիջոցառումներ    ((((գործողություններգործողություններգործողություններգործողություններ) .) .) .) . 

    

1. Գերեզմանատան դարպասի նախագծի նախահաշվային 

փաստաթղթեր անհրաժեշտ չեն  

2. Գերեզմանատան դարպասի աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

3. Աշխատանքների կատարման  ավարտական ակտի 
կազմում, քննարկում և հաստատում    

ՄուտքՄուտքՄուտքՄուտքաաաայինյինյինյին    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    ((((ներդրվածներդրվածներդրվածներդրված    ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ) ) ) )     

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր չկան  

 2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 

աշխատակիցներ՝ 1 

    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    4. 4. 4. 4. ՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինություն    ևևևև    կոմունալկոմունալկոմունալկոմունալ    տնտեսությունտնտեսությունտնտեսությունտնտեսություն    

ՈլորտայինՈլորտայինՈլորտայինՈլորտային    նպատակնպատակնպատակնպատակ....    

Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ 
ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը 

ՈլորտիՈլորտիՈլորտիՈլորտի    ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության    ((((վերջնականվերջնականվերջնականվերջնական    արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի) ) ) ) ցուցանիշցուցանիշցուցանիշցուցանիշ....    

 1. Համայնքի  գազաֆիկացում   

2. Գիշերային լուսավորված փողոցներ 
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հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը։  3333....ԱրևայինԱրևայինԱրևայինԱրևային    էներգիայիէներգիայիէներգիայիէներգիայի    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    հասանելիությունհասանելիությունհասանելիությունհասանելիություն    

ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    1.1.1.1. ՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղ հհհհամայնքիամայնքիամայնքիամայնքի        գազաֆիկացումգազաֆիկացումգազաֆիկացումգազաֆիկացում      

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակնպատակնպատակնպատակ. . . .     

Բարելավել Ձորագյուղ 
համայնքի 
բնակչության 
կենցաղային 
պայմանները:    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության    

((((վերջնականվերջնականվերջնականվերջնական    արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի) ) ) ) 

ցուցանիշցուցանիշցուցանիշցուցանիշ.... 

Ձորագյուղ համայնքի 
բնակչության կենցաղային 
պայմանները բարելավվել են 

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    

գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    

համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ....    

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար 

2020թ. 

հունվար – 

2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

 

ՄիջանկյալՄիջանկյալՄիջանկյալՄիջանկյալ    արդյունքարդյունքարդյունքարդյունք    2.2.2.2. 

Բարելավվել է 

Ձորագյուղ համայնքի 

բնակչության 

կենցաղային 

պայմանները:    

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    

((((քանակքանակքանակքանակ, , , , որակորակորակորակ, , , , ժամկետժամկետժամկետժամկետ).).).). 

1 Գազաֆիկացվելէ համայնքի 

բնակչության առնվազն 40%    

2 2 2 2 ԲնակիչներիԲնակիչներիԲնակիչներիԲնակիչների    կարծիքըկարծիքըկարծիքըկարծիքը    

Գազաֆիկացման վերաբերյալ-    

լավ 

3 Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը -8 ամիս 

ՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվական    
աղբյուրներաղբյուրներաղբյուրներաղբյուրներ....    

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ,աշխատակ

ազմ, ՄԳ կիսամյակային

և տարեկան 

հաշվետվություններ 

    

Համայնքի 
ղեկավար,  

2020թ. 
հունվար –
2020թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

 

ՄիջոցառումներՄիջոցառումներՄիջոցառումներՄիջոցառումներ    ((((գործողություններգործողություններգործողություններգործողություններ) .) .) .) . 

1. Գազատար խողովակի անցկացման նախագծի 

նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և 

նախապատրաստում 

2. Գազատար խողովակի անցկացման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

3. Աշխատանքների կատարման  ավարտական ակտի 

կազմում, քննարկում և հաստատում    

ՄուտքՄուտքՄուտքՄուտքաաաայինյինյինյին    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    ((((ներդրվածներդրվածներդրվածներդրված    ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ) ) ) )     

Համայնքը  միջոցներ չունի ծրագրերն իրականացնելու համար 
 

ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր 2.2.2.2.    ԳԳԳԳիշերայինիշերայինիշերայինիշերային    լուսավորվածլուսավորվածլուսավորվածլուսավորված    փողոցներփողոցներփողոցներփողոցներ    

    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակնպատակնպատակնպատակ. . . .     ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության    
((((վերջնականվերջնականվերջնականվերջնական    արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի) ) ) ) 

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    
գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    

Համայնքի 2020թ. 

հունվար – 

Համապատասխան, 
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 ՈՒնենալ գիշերային 

լուսավորված փողոցներ        

 

ցուցանիշցուցանիշցուցանիշցուցանիշ....    

1. Գիշերային լուսավորված 

փողոցներ 

2. Բնակիչների կարծիքը 

Գիշերային լուսավորված 

փողոցների վերաբերյալ-շատ 

լավ 

3 Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը -1 տարի 

համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ....    

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

ղեկավար,  2020թ. 

դեկտեմբեր 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

 

ՄիջանկյալՄիջանկյալՄիջանկյալՄիջանկյալ    արդյունքարդյունքարդյունքարդյունք        

    

Ձորագյուղի 
փողոցներով 
երթևեկության 
անվտանգության 
մակարդակը, 
փողոցները դարձնել 
լուսավոր, գեղեցիկ ու 
հարմարավետ 
համայնքի բնակիչների, 
հյուրերի, 
տրանսպորտային 
միջոցների և 
զբոսաշրջիկների 
համար 

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    

((((քանակքանակքանակքանակ, , , , որակորակորակորակ, , , , ժամկետժամկետժամկետժամկետ).).).). 

1. Ձորագյուղի փողոցները 
դարձելեն լուսավոր, գեղեցիկ 
ու հարմարավետ համայնքի 
բնակիչների, հյուրերի, 
տրանսպորտային միջոցների 
և զբոսաշրջիկների համար - 
90%-ով 

    

ՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվական    
աղբյուրներաղբյուրներաղբյուրներաղբյուրներ    

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳկիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի 
ղեկավար,  

2020թ. 
հունվար –
2020թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

 

ՄիջոցառումներՄիջոցառումներՄիջոցառումներՄիջոցառումներ    ((((գործողություններգործողություններգործողություններգործողություններ) .) .) .) .    

1. Գիշերային լուսավորված փողոցների 

նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և 

նախապատրաստում 

2.  Աշխատանքների անցկացման իրականացում և 

վերահսկում 

 

3. Աշխատանքների կատարման  ավարտական ակտի 

կազմում, քննարկում և հաստատում 

ՄուտքայինՄուտքայինՄուտքայինՄուտքային    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    ((((ներդրվածներդրվածներդրվածներդրված    ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ).).).). 

Համայնքը  միջոցներով նախատեսված է 250.0 դրամ 
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ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր 3....    ԱրևայինԱրևայինԱրևայինԱրևային    էներգիայիէներգիայիէներգիայիէներգիայի    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    հհհհասանելիությունասանելիությունասանելիությունասանելիություն    

    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակնպատակնպատակնպատակ. . . .     

 ՈՒնենալ արևային 

էներգիայով ապահովված 

տներ և    բարելավել 

Ձորագյուղ համայնքի 

բնակչության կենցաղային

պայմանները    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության    
((((վերջնականվերջնականվերջնականվերջնական    արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի) ) ) ) 
ցուցանիշցուցանիշցուցանիշցուցանիշ....    

1. Արևային էներգիայով 

ապահովված տներ 

2. Բնակիչների կարծիքը 

արևային էներգիայով 

ապահովվածության   

վերաբերյալ-շատ լավ 

3 Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը -1 տարի 

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    
գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    
համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ....    

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  

2020թ. 

հունվար – 

2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

 

ՄիջանկյալՄիջանկյալՄիջանկյալՄիջանկյալ    արդյունքարդյունքարդյունքարդյունք        

    

Բարելավվել է 
Ձորագյուղ համայնքի 
բնակչության 
կենցաղային 
պայմանները 

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    

((((քանակքանակքանակքանակ, , , , որակորակորակորակ, , , , ժամկետժամկետժամկետժամկետ).).).). 

1 Արևային էներգիայով 

ապահովվել է համայնքի 

տնտեսությունների 100%    

2 2 2 2 ԲնակիչներիԲնակիչներիԲնակիչներիԲնակիչների    կարծիքըկարծիքըկարծիքըկարծիքը    

Արևային էներգիայով 

ապահովվածության 

վերաբերյալ-    

Շատ լավ 

3 Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը -1 տարի    

ՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվական    
աղբյուրներաղբյուրներաղբյուրներաղբյուրներ    

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳկիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի 
ղեկավար,  

2020թ. 
հունվար –
2020թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

 

ՄիջոցառումներՄիջոցառումներՄիջոցառումներՄիջոցառումներ    ((((գործողություններգործողություններգործողություններգործողություններ) .) .) .) .    

1. Արևային էներգիայի համակարգի  նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում 

2.  Աշխատանքների անցկացման իրականացում և 

վերահսկում 

 

3. Աշխատանքների կատարման  ավարտական ակտի 

ՄուտքայինՄուտքայինՄուտքայինՄուտքային    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    ((((ներդրվածներդրվածներդրվածներդրված    ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ).).).). 

Համայնքը  միջոցներ չունի ծրագրերն իրականացնելու համար 
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կազմում, քննարկում և հաստատում 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    6. 6. 6. 6. ՏրանսպորտՏրանսպորտՏրանսպորտՏրանսպորտ    

ՈլորտայինՈլորտայինՈլորտայինՈլորտային    նպատակնպատակնպատակնպատակ....    

    

ՈՒնենալ ասվալտապատ ճանապարհ 

ՈլորտիՈլորտիՈլորտիՈլորտի    ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության    ((((վերջնականվերջնականվերջնականվերջնական    արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի) ) ) ) ցուցանիշցուցանիշցուցանիշցուցանիշ....    

1.Բարձրացնել  համայնքային  ճանապարհների    անվտանգությունը 

2 համայնքի բնակչությունն ապահովված է անվտանգ 

երթևեկությամբ 

ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր                1.1.1.1.    ՁորագյուղիցՁորագյուղիցՁորագյուղիցՁորագյուղից    գլխավորգլխավորգլխավորգլխավոր    մայրուղիմայրուղիմայրուղիմայրուղի    տանողտանողտանողտանող    ճանապարհճանապարհճանապարհճանապարհիիիի            ասֆալտապատասֆալտապատասֆալտապատասֆալտապատումումումում    

    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակնպատակնպատակնպատակ 
Ձորագյուղից գլխավոր 
մայրուղի տանող    

ճանապարհի 

ասֆալտապատում 

 

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության    
((((վերջնականվերջնականվերջնականվերջնական    արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի) ) ) ) 
ցուցանիշցուցանիշցուցանիշցուցանիշ . 

Ձորագյուղ համայնքը  ունի 
ասֆալտապատ ճանապարհ, 
համայնքի բնակչությունն 
ապահովված է անվտանգ 
երթևեկությամբ    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    
գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    
համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ . 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ    

Համայնքի 
ղեկավար 

2020թ. 

հունիս – 

2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն   

 

ՄիջանկյալՄիջանկյալՄիջանկյալՄիջանկյալ    արդյունքարդյունքարդյունքարդյունք    1111. 
Ձորագյուղ համայնքի   

ճանապարհը 

ասֆալտապատվել է, 

համայնքի բնակչությունն

ապահովվել է անվտանգ 

երթևեկությամբ    

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    

((((քանակքանակքանակքանակ, , , , որակորակորակորակ, , , , ժամկետժամկետժամկետժամկետ)  )  )  )      

1. Ձորագյուղ համայնքը  ունի 

ասֆալտապատ ճանապարհ 

2. ԲնակիչներիԲնակիչներիԲնակիչներիԲնակիչների    կարծիքըկարծիքըկարծիքըկարծիքը 

ասֆալտապատ ճանապարհի 

վերաբերյալ-շատ լավ 

 

3. Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը -1 տարի    

ՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվական    
աղբյուրներաղբյուրներաղբյուրներաղբյուրներ    

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ    

Համայնքի 
ղեկավար 

2020թ. 

հունիս – 

2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն   

 

ՄիջոցառումներՄիջոցառումներՄիջոցառումներՄիջոցառումներ    ((((գործողություններգործողություններգործողություններգործողություններ))))....    

1. Աավալտապատ ճամապարհների  նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում 

2.  Աշխատանքների անցկացման իրականացում և 

վերահսկում 

ՄուտքայինՄուտքայինՄուտքայինՄուտքային    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    ((((ներդրվածներդրվածներդրվածներդրված    ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ).).).). 

Համայնքը  միջոցներ չունի ծրագրերն իրականացնելու համար 
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3. Աշխատանքների կատարման  ավարտական ակտի 

կազմում, քննարկում և հաստատում    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    12121212....ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական        պաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանություն    

ՈլորտայինՈլորտայինՈլորտայինՈլորտային    նպատակնպատակնպատակնպատակ . 

Ապահովել սոցիալական ընտանիքներին տրամադրվող 

սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և 

մատչելիությունը 

    

ՈլորտիՈլորտիՈլորտիՈլորտի    ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության    ((((վերջնականվերջնականվերջնականվերջնական    արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի) ) ) ) ցուցանիշցուցանիշցուցանիշցուցանիշ....    

1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ- այո 

 2. Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից-միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ 

ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    1.1.1.1.    ԱջակցությունԱջակցությունԱջակցությունԱջակցություն    սոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապես    անապահովանապահովանապահովանապահով    ընտանիքներինընտանիքներինընտանիքներինընտանիքներին 

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակնպատակնպատակնպատակ....    

Բարելավել 

անապահով 

ընտանիքների հետ 

տարվող 

աշխատանքների 

որակը և 

հասցեականությունը: 

    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության    
((((վերջնականվերջնականվերջնականվերջնական    արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի) ) ) ) 
ցուցանիշցուցանիշցուցանիշցուցանիշ....    

Բարելավվել է սոցիալապես  
անապահով ընտանիքներին 
տարամադրվող սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը և 
ծառայության 
մատչելիությունը-
բավականին լավ    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    

գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    

համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ,,,,    

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ    

Համայնքի 
ղեկավար 

 

2020թ. 

հունվար – 

2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն   

 

ՄիջանկյալՄիջանկյալՄիջանկյալՄիջանկյալ    

արդյունքներարդյունքներարդյունքներարդյունքներ. 

    Բարելավել է 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը     

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    

((((քանակքանակքանակքանակ, , , , որակորակորակորակ, , , , ժամկետժամկետժամկետժամկետ)))). . . .     

1. Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների թիվը -5    

2. Սոցիալական 

աջակցություն ստանալու 

ներկայացրած դիմումների 

քանակը -5 

3. Սոցիալական 
աջակցություն ստացած 

ՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվական    
աղբյուրներաղբյուրներաղբյուրներաղբյուրներ.... 
Համայնքի ղեկավար 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ,

շահառուներ 

Համայնքի 
ղեկավար 
աշխատակազմ
ի քարտուղար 

2020թ. 

հունվար – 

2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխան 

ֆինանսական 

ռեսուրսները  

առկա են 
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հաշմանդամների թիվը -2 
բավականինլավ      

4. Բնակիչների կարծիքը 

սոցիալական աջակցության 

հասցեականության մասին-

միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ 

5 Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը -1 տարի    

ՄիջոցառումներՄիջոցառումներՄիջոցառումներՄիջոցառումներ    ((((գործողություններգործողություններգործողություններգործողություններ) ) ) )     

1. Սոցիալական աջակցության կարգի ընդունում 

ավագանու կողմից: 

 2. Սոցիալական աջակցության  կարիք ունեցող 

ընտանիքների հայտնաբերում 

3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու 

ներկայացրած դիմումների քննարկում և տրամադրում:    

ՄուտքայինՄուտքայինՄուտքայինՄուտքային    ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    ((((ներդրվածներդրվածներդրվածներդրված    ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ) ) ) )     

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության 

ծախսեր՝ 66660.00.00.00.0 հազ. դրամ 

2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 2    

ֆինանսավորմանաղբյուրըֆինանսավորմանաղբյուրըֆինանսավորմանաղբյուրըֆինանսավորմանաղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ    

 

 

3.3.3.3. ՀամայնքայինՀամայնքայինՀամայնքայինՀամայնքային    գույքիգույքիգույքիգույքի    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    2020202020 20 20 20 թթթթ. . . . ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը    
    

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    6. 6. 6. 6. ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի        գույքիգույքիգույքիգույքի    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    2020202020 20 20 20 թթթթ. . . . ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը    

 

ՀՀՀՀ////
հհհհ    

ԳույքիԳույքիԳույքիԳույքի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    
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1 

Համայնքապետարանի շենք և 

գույք 

գ. Ձորագյուղ 

փողոց 8 ,  

շենք 6 

 

250քմ 

բավարար 

համայնքի կողմից 

օգտագործման 
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ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք  գ. Ձորագյուղ 

փողոց 8 ,շենք 

4 ա 

 

158քմ 

լավ 

համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

Բուժկետի շենք  գ. Ձորագյուղ 

փողոց 8 ,շենք 

4 բ 

 

30քմ 

լավ 

համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

Կիսակառույց բաղնիքի շենք գ. Ձորագյուղ 

փողոց 6, շենք 

12 

90քմ 

անավարտ 

 Կառուցված են 

և 1-ին հարկի 

պատերի կեսը 

Գերեզմանատներ գ. Ձորագյուղ 

փողոց  3, թիվ 

15 

 գ. Ձորագյուղ 

փողոց 9, թիվ 

28 

     1հա 

0.49հա 

բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

Բազմաբն. շենք  գ. Ձորագյուղ 

փողոց 8 ,2-րդ 

նրբ, շենք 8  

 

190քմ 

բավարար վարձակալության Կնքվել է պայմ. 

Հանդիսությունների սրահ և 

գույք 

գ. Ձորագյուղ 

փողոց 8 ,շենք 

2 

 

1 հատ բավարար 

համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

Նախկին մանկապարտեզ շենք գ. Ձորագյուղ 

փողոց 8 ,2-րդ 

նրբ, շենք 3 

 

1 հատ բավարար 

վարձակալության Կնքվել է պայմ. 

Էներգետ.,կապի, 

տրանսպորտի, կոմունալ 

գ. Ձորագյուղ 9.82քմ   Կնքվել է պայմ. 
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ենթակառուցվածքն հողեր  

Հակահրդեհային ջրամբար գ. Ձորագյուղ     6քմ քանդված   

Ջրհանկայանի շենք գ. Ձորագյուղ 0.48հա կիսաքանդ   

Սղոցարան գ. Ձորագյուղ 100քմ վատ ոչ պիտանի  

Խմելու ջրի 

ջրամատակարարման 

արտաքին համակարգ 

գ. Ձորագյուղ 3կմ 

1կմ 

ծայրահեղ 

վատ 

համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

Ներբնակավայրային 

փողոցներ 

գ. Ձորագյուղ 9.36 կմ վատ համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

Խմելու ջրի 

ջրամատակարարման ներքին 

ցանց 

գ. Ձորագյուղ 4,5 կմ 
ծայրահեղ 

վատ 

համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

Վարելահող գ. Ձորագյուղ 12.79հա 
 

11.52 հա/ 

վարձակալություն  

Կնքվել է պայմ. 

Խոտհարքներ գ. Ձորագյուղ 8.18հա 
 

1.08հա 

վարձակալություն 

Կնքվել է պայմ. 

Արոտներ գ. Ձորագյուղ 548.95հա 
 

4.17հա 

վարձակալություն 

Կնքվել է պայմ. 

Այլ գ. Ձորագյուղ 25.06հա 
 

0.03հա 

վարձակալություն 

Կնքվել է պայմ. 

Այգի գ. Ձորագյուղ 1.08հա 
 

1.08հա 

վարձակալություն 

Կնքվել է պայմ. 

4.4.4.4. ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի            ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----իիիի                        ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման                պլանըպլանըպլանըպլանը    
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    7. 7. 7. 7. ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----իիիի    ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման    պլանը՝պլանը՝պլանը՝պլանը՝    ըստըստըստըստ    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ղեկավարիղեկավարիղեկավարիղեկավարի    լիազորություններիլիազորություններիլիազորություններիլիազորությունների    
ոլորտներիոլորտներիոլորտներիոլորտների    

 

ՀՀՀՀ////հհհհ    ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    
ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

((((հազհազհազհազ. . . . դրամդրամդրամդրամ))))    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման    աղբյուրներըաղբյուրներըաղբյուրներըաղբյուրները    
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ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    1. 1. 1. 1. ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    

1. Գերեզմանատան դարպասի 

տեղադրում 
- - 

- -  - 

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    -    -                -    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    2. 2. 2. 2. ՊաշտպանությանՊաշտպանությանՊաշտպանությանՊաշտպանության    կազմակերպումկազմակերպումկազմակերպումկազմակերպում    

 2020թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- - - - - - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    3. 3. 3. 3. ԱրտակարգԱրտակարգԱրտակարգԱրտակարգ    իրավիճակներիցիրավիճակներիցիրավիճակներիցիրավիճակներից    բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    պաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանություն    ևևևև    քաղաքացիականքաղաքացիականքաղաքացիականքաղաքացիական    
պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության    կազմակերպումկազմակերպումկազմակերպումկազմակերպում    

 2020 թվականին բնակչության 

իրազեկում։ 
- - - - - - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    4. 4. 4. 4. ՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինություն    ևևևև    կոմունալկոմունալկոմունալկոմունալ    տնտեսությունտնտեսությունտնտեսությունտնտեսություն        

1. 

ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի        գազաֆիկացումգազաֆիկացումգազաֆիկացումգազաֆիկացում   
120000.0 

 
- 

- - - 120 
000.0 

 

2. ԳԳԳԳիշերայինիշերայինիշերայինիշերային    լուսավորվածլուսավորվածլուսավորվածլուսավորված    փողոցներփողոցներփողոցներփողոցներ 500.0 250.0 - - - 250.0 

3 
ԱրևայինԱրևայինԱրևայինԱրևային    էներգիայիէներգիայիէներգիայիէներգիայի    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    
հհհհասանելիությունասանելիությունասանելիությունասանելիություն    

180 000.0     180 
000.0 
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ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    300. 500300. 500300. 500300. 500,0,0,0,0    250.0250.0250.0250.0    ----    
----    ----    300. 300. 300. 300. 

250250250250,0,0,0,0    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    5. 5. 5. 5. ՀողօգտագործումՀողօգտագործումՀողօգտագործումՀողօգտագործում    

 2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- - - - - - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    6. 6. 6. 6. ՏրանսպորտՏրանսպորտՏրանսպորտՏրանսպորտ    

1. 
ՁորագյուղիցՁորագյուղիցՁորագյուղիցՁորագյուղից    գլխավորգլխավորգլխավորգլխավոր    մայրուղիմայրուղիմայրուղիմայրուղի    

տանողտանողտանողտանող    ճանապարհճանապարհճանապարհճանապարհիիիի            

ասֆալտապատասֆալտապատասֆալտապատասֆալտապատումումումում 

250 000.0 - 
- - - 250 00

0.0 

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    252525250000    000.0000.0000.0000.0    ----    ----    ----    ----    222250505050    00000000
0.00.00.00.0    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    7. 7. 7. 7. ԱռևտուրԱռևտուրԱռևտուրԱռևտուր    ևևևև    ծառայություններծառայություններծառայություններծառայություններ    

1. 
2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- -  -   

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը ---- ----        ----         

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    8. 8. 8. 8. ԿրթությունԿրթությունԿրթությունԿրթություն    

1. 
2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- -     

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    ----    ----                    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    9. 9. 9. 9. ՄշակույթՄշակույթՄշակույթՄշակույթ    ևևևև    երիտասարդությաներիտասարդությաներիտասարդությաներիտասարդության    հետհետհետհետ    տարվողտարվողտարվողտարվող    աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ    

 2020 թվականին համայնքի օր։ - - - - - - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    10. 10. 10. 10. ԱռողջապահությունԱռողջապահությունԱռողջապահությունԱռողջապահություն        

 2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- - - - - - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    11. 11. 11. 11. ՖիզիկականՖիզիկականՖիզիկականՖիզիկական    կուլտուրակուլտուրակուլտուրակուլտուրա    ևևևև    սպորտսպորտսպորտսպորտ    

 2020 թվականի ընթացքում լեռնային 
հեծանվավազք, Սպարտակ 
Հովհաննիսյանի անվան վոլեյբոլի 
հուշամրցաշար     

- - - - - - 
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ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    12. 12. 12. 12. ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական    պաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանություն    

 Աջակցություն սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներին 

60,0 60,0     

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    66660,00,00,00,0    60,0                    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    13. 13. 13. 13. ԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսություն    

 2020 թվականի ընթացքում 

համագործակցություն տեղական և 

միջազգային ՀԿ-ների հետ 
- - - - - - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    14. 14. 14. 14. ԱնասնաբուժությունԱնասնաբուժությունԱնասնաբուժությունԱնասնաբուժություն    ևևևև    բուսասանիտարիաբուսասանիտարիաբուսասանիտարիաբուսասանիտարիա    

 2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- - - - - - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    14. 14. 14. 14. ԱնասնաբուժությունԱնասնաբուժությունԱնասնաբուժությունԱնասնաբուժություն    ևևևև    բուսասանիտարիաբուսասանիտարիաբուսասանիտարիաբուսասանիտարիա    

 Ապահովել համայնքի բոլոր 
բնակավայրերում բնակչությանը 
աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման  որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների մատուցումը և 
շրջակա միջավայրի մաքրությունը:    

 

- - - - - - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    15. 15. 15. 15. ՇրջակաՇրջակաՇրջակաՇրջակա    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    պահպանությունպահպանությունպահպանությունպահպանություն    

 2020թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- - - - - - 

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    11116666. . . .     ՏեղականՏեղականՏեղականՏեղական    ինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանըինքնակառավարմանը    բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների    մասնակցությունմասնակցությունմասնակցությունմասնակցություն    

 2020թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- - - - - - 

ԸնդհանուրըԸնդհանուրըԸնդհանուրըԸնդհանուրը    550 560.0550 560.0550 560.0550 560.0    310,0310,0310,0310,0    ----        ----    
550 550 550 550 

250.0250.0250.0250.0    

 

5.5.5.5. ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----իիիի    մոնիթորինգիմոնիթորինգիմոնիթորինգիմոնիթորինգի    ևևևև    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    պլանըպլանըպլանըպլանը    

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման 
արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    8. 8. 8. 8. ՏեղեկատվությունՏեղեկատվությունՏեղեկատվությունՏեղեկատվություն    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ----ումումումում    ներառվածներառվածներառվածներառված    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    արդյունքայինարդյունքայինարդյունքայինարդյունքային    
ցուցանիշներիցուցանիշներիցուցանիշներիցուցանիշների    մոնիթորինգիմոնիթորինգիմոնիթորինգիմոնիթորինգի    ևևևև    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ        

    

    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    1. 1. 1. 1. ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    

ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    1111    ԳերեզմանատանԳերեզմանատանԳերեզմանատանԳերեզմանատան        դարպասիիդարպասիիդարպասիիդարպասիի        տեղադրումտեղադրումտեղադրումտեղադրում    

ԱրդյունքայինԱրդյունքայինԱրդյունքայինԱրդյունքային    ցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշները    2020202020202020թթթթ., 1., 1., 1., 1----ինինինին    կիսամյակկիսամյակկիսամյակկիսամյակ////տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    

ՏՏՏՏեսակըեսակըեսակըեսակը    ԱԱԱԱնվանումընվանումընվանումընվանումը    
ԹիրախԹիրախԹիրախԹիրախ․․․․    
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

ՓաստՓաստՓաստՓաստ. . . . 
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

ՇեղումըՇեղումըՇեղումըՇեղումը    ՄեկնաբանությունՄեկնաբանությունՄեկնաբանությունՄեկնաբանություն    

ՄուտքայինՄուտքայինՄուտքայինՄուտքային    

Գերեզմանատան 
դարպասի 
տեղադրում        

 

Ըստ 
գույքագր

ման 
ցուցակի 

   

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    ((((որակականորակականորակականորակական)))) 

Բնակիչների 
կարծիքը 
գերեզմանատան 
դարպասի 
տեղադրման 
վերաբերյալ 

  

շատ լավ 

   

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    
((((ժամկետայնությանժամկետայնությանժամկետայնությանժամկետայնության)))) 

 Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, ամիս 

1    

ՎերջնականՎերջնականՎերջնականՎերջնական    
արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի    

    Գերեզմանատւնը 
անանցանելի է 

առկա է    

ԾախսերԾախսերԾախսերԾախսեր, , , , հազհազհազհազ. . . . դրադրադրադրամմմմ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝  կամավոր 
նվիրատվություններ    

0    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    4444. . . . ՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինությունՔաղաքաշինություն    ևևևև    կոմունալկոմունալկոմունալկոմունալ    տնտեսությունտնտեսությունտնտեսությունտնտեսություն    

ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    1.1.1.1. ՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղՁորագյուղ հհհհամայնքիամայնքիամայնքիամայնքի        գազաֆիկացումգազաֆիկացումգազաֆիկացումգազաֆիկացում      

ԱրդյունքայինԱրդյունքայինԱրդյունքայինԱրդյունքային    ցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշները    2020202020202020    թթթթ., 1., 1., 1., 1----ինինինին    կիսամյակկիսամյակկիսամյակկիսամյակ////տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    

ՏՏՏՏեսակըեսակըեսակըեսակը    ԱԱԱԱնվանումընվանումընվանումընվանումը    
ԹիրախԹիրախԹիրախԹիրախ․․․․    
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

ՓաստՓաստՓաստՓաստ. . . . 
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

ՇեղումըՇեղումըՇեղումըՇեղումը    ՄեկնաբանությունՄեկնաբանությունՄեկնաբանությունՄեկնաբանություն    
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ՄուտքայինՄուտքայինՄուտքայինՄուտքային    

Ձորագյուղ համայնքի  

գազաֆիկացում   

Ըստ 
գույքագր

ման 
ցուցակի 

 

   

Նախագծանախահաշվ

ային փաստաթղթեր 

 

1 

 

 

   

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    ((((որակականորակականորակականորակական)))) 

Բնակիչների 
կարծիքը 
գազամատակարարմ
ան վերաբերյալ 

լավ    

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    
((((ժամկետայնությանժամկետայնությանժամկետայնությանժամկետայնության)))) 

 Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, ամիս 

12    

ՎերջնականՎերջնականՎերջնականՎերջնական    
արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի    

Ձորագյուղ համայնքի 
բնակչության 
կենցաղային 
պայմանները 
բարելավվել են 

 

առկա է 

   

ԾախսերԾախսերԾախսերԾախսեր, , , , հազհազհազհազ. . . . դրադրադրադրամմմմ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը չկա    

120 000.0    

ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր 2.2.2.2.    ԳԳԳԳիշերայինիշերայինիշերայինիշերային    լուսավորվածլուսավորվածլուսավորվածլուսավորված    փողոցներփողոցներփողոցներփողոցներ    

    

ԱրդյունքայինԱրդյունքայինԱրդյունքայինԱրդյունքային    ցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշները    2020202020202020թթթթ., 1., 1., 1., 1----ինինինին    կիսամյակկիսամյակկիսամյակկիսամյակ////տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    

ՏՏՏՏեսակըեսակըեսակըեսակը    ԱԱԱԱնվանումընվանումընվանումընվանումը    
ԹիրախԹիրախԹիրախԹիրախ․․․․    
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

ՓաստՓաստՓաստՓաստ. . . . 
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

ՇեղումըՇեղումըՇեղումըՇեղումը    ՄեկնաբանությունՄեկնաբանությունՄեկնաբանությունՄեկնաբանություն    

ՄուտքայինՄուտքայինՄուտքայինՄուտքային    

Գիշերային 

լուսավորված 

փողոցներ 

Ըստ 
գույքագր

ման 
ցուցակի 
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Նախագծանախահաշվ

ային փաստաթղթեր 

 

1 

 

 

   

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    ((((որակականորակականորակականորակական)))) 

Բնակիչների 

կարծիքը Գիշերային 

լուսավորված 

փողոցների 

վերաբերյալ-շատ լավ 

 

  

շատ լավ 

   

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    
((((ժամկետայնությանժամկետայնությանժամկետայնությանժամկետայնության)))) 

 Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1    

ՎերջնականՎերջնականՎերջնականՎերջնական    
արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի    

Ձորագյուղի 
փողոցները դարձելեն 
լուսավոր, գեղեցիկ ու 
հարմարավետ 
համայնքի 
բնակիչների, 
հյուրերի, 
տրանսպորտային 
միջոցների և 
զբոսաշրջիկների 
համար - 90%-ով 

 

 

առկա է 

   

ԾախսերԾախսերԾախսերԾախսեր, , , , հազհազհազհազ. . . . դրադրադրադրամմմմ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը 
համայնքային բյուջե, 
<<Հայաստանի 
Մանուկներ>> 
համահայկական 
հիմադրամ    

500.0    

ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր                3333....    ԱրևայինԱրևայինԱրևայինԱրևային    էներգիայիէներգիայիէներգիայիէներգիայի    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    հհհհասանելիությունասանելիությունասանելիությունասանելիություն    
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ԱրդյունքայինԱրդյունքայինԱրդյունքայինԱրդյունքային    ցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշները    2020202020202020    թթթթ., 1., 1., 1., 1----ինինինին    կիսամյակկիսամյակկիսամյակկիսամյակ////տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    

ՏՏՏՏեսակըեսակըեսակըեսակը    ԱԱԱԱնվանումընվանումընվանումընվանումը    
ԹիրախԹիրախԹիրախԹիրախ․․․․    
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

ՓաստՓաստՓաստՓաստ. . . . 
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

ՇեղումըՇեղումըՇեղումըՇեղումը    ՄեկնաբանությունՄեկնաբանությունՄեկնաբանությունՄեկնաբանություն    

ՄուտքայինՄուտքայինՄուտքայինՄուտքային    

Ձորագյուղի 
տնտեսությունները 
ապահովված են 
արևային էներգիայի 
համակարգով  

 

Ըստ 
գույքագր

ման 
ցուցակի 

   

Նախագծանախահաշվ

ային փաստաթղթեր 
1    

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    ((((որակականորակականորակականորակական)))) 

Բնակիչների 
կարծիքը արևային 
էներգիայի 
համակարգի 
վերաբերյալ 

  

շատ լավ 

   

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    
((((ժամկետայնությանժամկետայնությանժամկետայնությանժամկետայնության)))) 

 Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1    

ՎերջնականՎերջնականՎերջնականՎերջնական    
արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի    

Ձորագյուղ համայնքի  
տնտեսությունները 
ապահովված են 
արևային էներգիայի 
համակարգով 

առկա է    

ԾախսերԾախսերԾախսերԾախսեր, , , , հազհազհազհազ. . . . դրադրադրադրամմմմ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը 
Համահայկական 
հիմնադրամ    

180 000.0    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    6. 6. 6. 6. ՏրանսպորտՏրանսպորտՏրանսպորտՏրանսպորտ    

ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր                1.1.1.1.    ՁորագյուղիցՁորագյուղիցՁորագյուղիցՁորագյուղից    գլխավորգլխավորգլխավորգլխավոր    մայրուղիմայրուղիմայրուղիմայրուղի    տանողտանողտանողտանող    ճանապարհճանապարհճանապարհճանապարհիիիի            ասֆալտապատասֆալտապատասֆալտապատասֆալտապատումումումում    

    

ԱրդյունքայինԱրդյունքայինԱրդյունքայինԱրդյունքային    ցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշները    2020202020202020թթթթ., 1., 1., 1., 1----ինինինին    կիսամյակկիսամյակկիսամյակկիսամյակ////տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    

ՏՏՏՏեսակըեսակըեսակըեսակը    ԱԱԱԱնվանումընվանումընվանումընվանումը    
ԹիրախԹիրախԹիրախԹիրախ․․․․    
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

ՓաստՓաստՓաստՓաստ. . . . 
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

ՇեղումըՇեղումըՇեղումըՇեղումը    ՄեկնաբանությունՄեկնաբանությունՄեկնաբանությունՄեկնաբանություն    
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ՄուտքայինՄուտքայինՄուտքայինՄուտքային    

Ձորագյուղից 
գլխավոր մայրուղի 
տանող    

ճանապարհի 

ասֆալտապատում 

 

Ըստ 
գույքագր

ման 
ցուցակի 

   

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    
((((քանաքանաքանաքանակականկականկականկական)))) 

Նախագծանախահաշվ

ային փաստաթղթեր 

  

1 

   

Բնակիչների 
կարծիքը 
ասֆալտապատ 
ճանապարհի 
վերաբերյալ 

  

շատ լավ 

   

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    
((((ժամկետայնությանժամկետայնությանժամկետայնությանժամկետայնության)))) 

 Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1    

ՎերջնականՎերջնականՎերջնականՎերջնական    
արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի    

Ձորագյուղ համայնքը  
ունի ասֆալտապատ 
ճանապարհ 

առկա է    

ԾախսերԾախսերԾախսերԾախսեր, , , , հազհազհազհազ. . . . դրադրադրադրամմմմ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը չկա    

250 000.0    

ՈլորտՈլորտՈլորտՈլորտ    12121212....ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական        պաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանություն    

ԾրագիրԾրագիրԾրագիրԾրագիր    1.1.1.1.    ԱջակցությունԱջակցությունԱջակցությունԱջակցություն    սոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապեսսոցիալապես    անապահովանապահովանապահովանապահով    ընտանիքներինընտանիքներինընտանիքներինընտանիքներին 

ԱրդյունքայինԱրդյունքայինԱրդյունքայինԱրդյունքային    ցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշները    2020202020202020թթթթ., 1., 1., 1., 1----ինինինին    կիսամյակկիսամյակկիսամյակկիսամյակ////տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    

ՏՏՏՏեսակըեսակըեսակըեսակը    ԱԱԱԱնվանումընվանումընվանումընվանումը    
ԹիրախԹիրախԹիրախԹիրախ․․․․    
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

ՓաստՓաստՓաստՓաստ. . . . 
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

ՇեղումըՇեղումըՇեղումըՇեղումը    ՄեկնաբանությունՄեկնաբանությունՄեկնաբանությունՄեկնաբանություն    

ՄուտքայինՄուտքայինՄուտքայինՄուտքային    

Սոցիալական 

աջակցության 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցներ  
2 
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ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    
((((քանաքանաքանաքանակականկականկականկական)))) 

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստացած 
սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը 

  

5 

   

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստանալու 
ներկայացրած 
դիմումների քանակը 

5    

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստացած 
հաշմանդամների 
թիվը 

1    

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    ((((որակականորակականորակականորակական)))) 

Բնակիչների 
կարծիքը 
սոցիալական 
աջակցության 
ծառայության 
մատուցման 
հասցեականության 
մասին 

միջին՝ ոչ 
լավ, ոչ 
վատ 

   

ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    
((((ժամկետայնությանժամկետայնությանժամկետայնությանժամկետայնության)))) 

 Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1    

ՎերջնականՎերջնականՎերջնականՎերջնական    
արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի    

Բարելավվել է 
սոցիալապես  
անապահով 
ընտանիքներին 
տարամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 
և ծառայության 
մատչելիությունը- 

բավական
ին լավ 

   

ԾախսերԾախսերԾախսերԾախսեր, , , , հազհազհազհազ. . . . դրադրադրադրամմմմ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ    

60.0    
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