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ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ  

8-Ի ԱՐՏԱՀԵՐԹ  ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ 

1� Հաաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու  2020 

թվականի ապրիլի 8-ի արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին 

/Զեկուցող ` Է. Արշակյան/ 

2․  «Տաշիր համայնքի Կ. Դեմիրճյան, Վ. Սարգսյան, Շահումյան, Ջահուկյան, 

Դպրոցականններ փողոցների և Լեռնահովիտ բնակավայրի (9-րդ, 6-րդ, 5-րդ և 1-ին 

թաղամաս) ճանապարհների ասֆալտապատում» սուբվենցիոն ծրագիրը 

հաստատելու մասին: 

                                                                                  / Զեկուցող ` Հ. Կիրակոսյան/  

3. «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքի  Պուշկինի, 

Արցախի և Էրեբունի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և 

արդիականացում՝ նոր էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով» 

սուբվենցիոն ծրագիրը հաստատելու մասին: 

                                                                                 / Զեկուցող ` Հ. Կիրակոսյան/  

4.«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքի 

բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության 

և ջերմաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր» սուբվենցիոն ծրագիրը 

հաստատելու մասին: 

                                                                                     / Զեկուցող ` Հ. Կիրակոսյան/  

 

 

5.«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող շենքերի վերանորոգում» սուբվենցիոն ծրագիրը հաստատելու մասին:  

 

                                                                                       / Զեկուցող ` Հ. 

Կիրակոսյան/  

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 20-Ա  

 

  

 ՀԱԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ
ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ
2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 8-Ի
ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

   /Զեկ. ԷԴԳԱՐ ԱՐՇԱԿՅԱՆ

 Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-
րդ մասով՝  

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է՝  
 

Հասատել ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու 2020 թվականի ապրիլի 8-ի 
արտահերթ նիստի օրակարգը` 
1� Հաաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու 2020 

ապրիլի 8-ի արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին: 

2․  «Տաշիր համայնքի Կ. Դեմիրճյան, Վ. Սարգսյան, Շահումյան, Ջահուկյան, 

Դպրոցականններ փողոցների և Լեռնահովիտ բնակավայրի (9-րդ, 6-րդ, 5-րդ և 1-ին 

թաղամաս) ճանապարհների ասֆալտապատում» սուբվենցիոն ծրագիրը հաստատելու 

մասին: 

3. «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքի Պուշկինի, Արցախի և 

Էրեբունի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում՝ նոր 

էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով» սուբվենցիոն ծրագիրը հաստատելու 

մասին: 

4.«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան 

շենքերի տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության և 

ջերմաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր» սուբվենցիոն ծրագիրը 

հաստատելու մասին: 

5.«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող շենքերի վերանորոգում» սուբվենցիոն ծրագիրը հաստատելու մասին:  

________________ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ 
 

ՆԱԽԱԳԻԾ 21-Ա  

 
 

  

«ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Կ. ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ,

Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ,

ՋԱՀՈՒԿՅԱՆ, ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆՆԵՐ

ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԼԵՌՆԱՀՈՎԻՏ

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ (9-ՐԴ, 6-ՐԴ, 5-ՐԴ ԵՎ 1-



ԻՆ ԹԱՂԱՄԱՍ) ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ

ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ» ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ

ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

 /Զեկ. ՀԱՅԱՐՓԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ / 

 

 

Ղեկավարվելով « Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ և 25-րդ կետերով `  

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է` 

1. Հաստատել «Տաշիր համայնքի Կ. Դեմիրճյան, Վ.Սարգսյան, Շահումյան, 

Ջահուկյան, Դպրոցականններ փողոցների և Լռնահովիտ բնակավայրի (9-րդ, 6-

րդ, 5-րդ և 1-ին թաղամաս) ճանապարհների ասֆալտապատում» սուբվենցիոն 

ծրագիրը` համաձայն հավելվածի: 

 

 

Հավելված  

ՀՀ Տաշիր համայնքի ավագանու 

 2020 թվականի ապրիլի 10-ի N37-Ա 

 

Հ Ա Յ Տ 

  

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և 

սոցիալականենթակառուցվածքներիզարգացմաննուղղվածսուբվենցիաների 

  

Ծրագրիանվանումը Տաշիր համայնքի Կ. Դեմիրճյան, Վ. Սարգսյան, Շահումյան, 

Ջահուկյան, Դպրոցականններ փողոցների և Լեռնահովիտ 

բնակավայրի (9-րդ, 6-րդ, 5-րդ և 1-ին թաղամաս) 

ճանապարհների ասֆալտապատում: 

Մարզ Լոռու մարզ: 

Համայնքը /համայնքները Տաշիր խոշորացված համայնք` Տաշիր: 

Համայնքի /բնակավայրի 

հեռավորությունը մայրաքաղաք 

Երևանից, ինչպես նաև 

մարզկենտրոնից 

Համայնքի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից 163 կմ 

Է, մարզկենտրոն Վանաձորից 53 կմ: 

 

Համայնքի /բնակավայրի 

բնակչությունը 

01.01.2019թ. պետռեգիստրի տվյալների համաձայն 16028 

մարդ: 

Սահմանամերձ, բարձր լեռնային 

համայնք /բնակավայրի 

- 

Համայնքի բնակավայրի Տաշիր համայնքի բնակչության խմելու ջրի հիմնական



ենթակառուցվածքների վերաբերյալ 

հակիրճ տեղեկատվություն՝ 

հստակնշելով՝ 

- ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման համակարգից օգտվող 

համայնքի բնակչության տոկոսը և 

ջրամատակարարման տևողությունը, 

- գազամատակարարման 

համակարգից օգտվող համայնքի 

բնակչության տոկոսը, 

- ոռոգման համակարգից օգտվող 

բնակչության տոկոսը և համայնքում 

գյուղատնտեսական հողերից 

ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը, 

- լուսավորության համակարգի 

առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ 

համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ 

և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ 

լուսավորություն է, թեոչ 

աղբյուրը կենտրոնացված ջրամատակարարումն է։

Ջրամատակարարման համակարգը սպասարկում է Վեոլիա

Ջուր ընկերությունը։ Համայնքում տեղադրված են

ջրաչափեր և սահմանված է ջրի վարձ։ Համայնքի

բնակչության 95 %-ին խմելու ջուրը հասանելի է։

Ջրամատակարարումը 24 ժամյա է: 

Համայնքն ունի կոյուղագիծ և տնային տնտեսությունների

60 %-ը միացված է կոյուղագծին։ 

Համայնքն ունի կենտրոնացված գազամատակարարում: 

Համայնքի ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցի

երկարությունը 59,5 կմ է , որից ասֆալտապատ՝ 15,6 կմ,

խճային՝ 31.3կմ, գրունտային՝ 12,5 կմ։ Ներբնակավայրի

ճանապարհային ցանցի վիճակը վատ է։  

Համայնքի ներսում լուսավորված ճանապարհների 

երկարությունը 15,5 կմ է։ 

Ծրագրի ընդհանուր 

նկարագրությունը և դրա 

իրականացման անհրաժեշտությունը 

Տաշիրի ներհամայնքային ասֆալտապատ փողոցները և

մայթերը կառուցվել են 1960-1970-ական թվականներից

սկսած: Ասֆալտապատ ճանապարհների և մայթերի նորմալ

շահագործման համար անհրաժեշտ է 6-8 տարին մեկ

կատարել կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ:

Համայնքի ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցի

երկարությունը 59,5 կմ է , որից ասֆալտապատ՝ 15,6 կմ,

խճային՝ 31.3կմ, գրունտային՝ 12,5 կմ։ Ներբնակավայրի

ճանապարհային ցանցի վիճակը վատ է։  

 

Համայնքապետարանը չունի բավարար միջոցներ

ճանապարհների կապիտալ վերանորուգում

իրականացնելու համար, սակայն ամեն տարի

իրականացնում է ճանապարհների ընթացիկ նորոգում՝

ապահովելով դրանց անցանելիությունը: 

Կ. Դեմիրճյան, Վ. Սարգսյան, Շահումյան, Ջահուկյան,

Դպրոցականներ փողոցում են տեղակայված մի քանի

տասնյակ պետական և մասնավոր հիմնարկ-

ձեռնարկություններ, սրճարաններ, բանկեր, վարկային

կազմակերպություններ, խանութներ, կրպակներ, ինչի

արդյունքում այս մայթերով երթևեկողների թիվը մեծ է:



Քանի որ մայթերը անբարեկարգ են և գրեթե անանցանելի,

հետիոտնը անկարող է անցնել, ինչի պատճառով նրանցից

շատերի անցուդարձը փողոցով է, որն էլ խանգարում է թե

մեքենաների երթևեկությանը, թե վտանգում հետիոտնի

կյանքը: Առաջացած այս խնդիրներն էլ առաջնային և

հրատապ են դարձնում Կ. Դեմիրճյան, Վ. Սարգսյան,

Շահումյան, Ջահուկյան, Դպրոցականներ փողոցի և

Լեռնահովիտ բնակավայրի մայթերի վերանորոգման

խնդիրը:  

Բացի վերոնշյալից ամեն տարի համայնքում առաջնային 

խնդիր է դառնում ներհամայնքային ճանապարհների 

անցանելի պահելը: Այս խնդրի լուծման նպատակով ամեն 

տարի կատարվում են փոսային նորոգման աշխատանքներ: 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց 

միջոցով պետք է հասնել ծրագրի 

իրականացման նպատակին 

Տաշիր համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի

տրանսպորտ-ճանապարհաշինություն բաժնում որպես

գերակա խնդիրներ են նշվել ճանապարհների

գերմաշվածությունը, մայթերի և ներհամայնքային

ճանապարհների անանցանելիությունը: Այս խնդիրների

լուծմանն է ուղղված ծրագրով նախատեսված

աշխատանքների իրականացումը:  

Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման

արդյունքում համայնքը կունենա բարեկարգված

ենթակառուցվածնքեր, ինչի արդյունքում կհասնենք ծրագրի

իրականացման նպատակին, այն է՝ կկանխվեն դժբախտ

պատահարները և կապահովվի համայնքի բնակիչների ու

համայնք այցելած զբոսաշրջիկների անվտանգ

երթևեկությունը:  

Ճանապարհների վերանորոգումը նաև հնարավորություն

կընձեռնի բնակիչներին խնայել էական ֆինանսական

միջոցներ (մեքենաների վերանորոգման վրա կատարվող

ծախսերը):  

Ծրագրով նախատեսված արդյունքներին հասնելու համար

անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացման ընթացքում

համայնքում շինարարության ոլորտում կստեղծվեն շորջ 20

ժամանակավոր աշխատատեղեր: 

Ծրագրի կյանքի կոչվելու պարագայում համայնքի Կ. 

Դեմիրճյան, Վ. Սարգսյան, Շահումյան, Ջահուկյան, 

Դպրոցականներ փողոցները և Լեռնահովիտ բնակավայրի 

(9-րդ, 6-րդ, 5-րդ և 1-ին)բարեկարգ կդառնա նաև 

զբոսաշրջիկների համար, ինչը կնպաստի համայնքում 



զբոսաշրջության զարգացմանը:  

Ծրագրի ավարտին ակնկալվում է ունենալ  

1. Կ. Դեմիրճյան (4-րդ թաղամաս) փողոցի 35 մ 

ասֆալտապատ տարածք: 

2. Վ. Սարգսյան (4-րդ թաղամաս) փողոցի 245 մ 

ասֆալտապատ տարածք: 

3. Շահինյան (5-6-րդ թաղամաս) փողոցի 277 մ 

ասֆալտապատ տարածք: 

4. Ջահուկյան (6-րդ թաղամաս) փողոցի 160 մ 

ասֆալտապատ տարածք: 

5. Դպրոցականներ (9-րդ թաղամաս) փողոցի 196 մ 

ասֆալտապատ տարածք: 

6. Լեռնահովիտ բնակավայրի(9-րդ թաղամաս) 

փողոցի 230 մ ասֆալտապատ տարածք: 

7. Լեռնահովիտ բնակավայրի (6-րդ թաղամաս) 

փողոցի 88 մ ասֆալտապատ տարածք: 

8. Լեռնահովիտ բնակավայրի (5-րդ թաղամաս) 

փողոցի 181 մ ասֆալտապատ տարածք: 

9. Լեռնահովիտ բնակավայրի (4-րդ թաղամաս) 

փողոցի 120 մ ասֆալտապատ տարածք: 

 

 

Ծրագրի արդյունքներին հասնելու 

գործողությունները և միջոցառումները 

Ծրագրով նշված արդյունքերին հասնելու համար 

նախատեսվում է ասֆալտապատել Կ. Դեմիրճյան (4-րդ 

թաղամաս) փողոցի 35 մ, Վ. Սարգսյան (4-րդ թաղամաս) 

փողոցի 245 մ, Շահինյան (5-6-րդ թաղամաս) փողոցի 277 

մ, Ջահուկյան (6-րդ թաղամաս) փողոցի 160, 

Դպրոցականներ (9-րդ թաղամաս) փողոցի 196մ, 

Լեռնահովիտ բնակավայրի(9-րդ թաղամաս) փողոցի 230մ, 

Լեռնահովիտ բնակավայրի (6-րդ թաղամաս) փողոցի 88 մ, 

Լեռնահովիտ բնակավայրի (5-րդ թաղամաս) փողոցի 181 մ, 

Լեռնահովիտ բնակավայրի (4-րդ թաղամաս) փողոցի 120 մ 

ասֆալտապատ տարածքները: 

Այս աշխատանքները կյանքի կոչելու համար՝  

� համայնքապետարանը 2020 թվականի բյուջեով

կնախատեսի անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ, 

� համայնքը կստանա ՀՀ պետական բյուջեից

նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ, 

� համայնքապետարանի համապատասխան

աշխատակիցների կողմից Գնումների մասին ՀՀ Օրենքին,



գնումների հետ կապված ՀՀ Կառավարության

որոշումներին և օրենսդրական այլ ակտերին

համապատասխան, կկազմակերպվի նախ այդ

աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային

փաստաթղթերի ձեռքբերման, ապա, այդ փաստաթղթերին

համապատասխան, աշխատանքների կատարման գնման

գործընթաց, 

� կկատարվեն ծրագրով նախանշված աշխատանքները, 

� կապահովվի աշխատանքների տեխնիկական և

հեղինակային վերահսկողություն, ինչպես նաև

վերահսկողություն համայնքապետարանի

համապատասխան բաժնի աշխատակիցների կողմից, 

� աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական

կազմակերպության /կազմակերպությունների/,

համայնքապետարանի, տեխնիկական, հեղինակային

վերահսկողների և նախագիծը կազմողների միջև

կիրականացվեն հանձման-ընդունման աշխատանքներ, 

 

համայնքում կունենանք վերանորոգված և ներ կառուցված 

ենթակառուցվածքներ: 

Ծրագրի իրականացման 

արդյունքում համայնքին 

սեփականության իրավունքով 

պատկանող հիմնական միջոցների 

արժեքի ավելացում բացառությամբ 

բազմաբնակարան շենքերի 

ընդհանուր բաժնային 

սեփականության գույքի 

Կ. Դեմիրճյան, Վ. Սարգսյան, Շահումյան, Ջահուկյան, 

Դպրոցականներև Լեռնահովիտ բնակավայրի փողոցները և 

համայնքի ավտոճանապարհները սեփականության 

իրավունքով պատկանում են Տաշիրի 

համայնքապետարանին: Այս ենթակառուցվածքների 

նորոգման համար կկատարվեն կապիտալ բնույթի 

ծախսեր, ինչի արդյունքում համայնքապետարանի 

համապատասխան փողոցների ավտոճանապարհների 

արժեքը կավելանա 50.000.000 ՀՀ դրամով; 

Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և 

շահառուների վրա 

Ծրագրի հիմնական շահառուները Տաշիր համայնքի 16028 

բնակիչներն են և համայնք այցելող շուրջ 5000 

զբոսաշրջիկները:  

Ծրագրով նախատեսվող հիմնական աշխատանքները

իրականացվելու են համայնքի Կ. Դեմիրճյան, Վ.

Սարգսյան, Շահումյան, Ջահուկյան, Դպրոցականներ

փողոցում, որը հանդիսանում է միջպետական մայրուղի՝

Մ3: 

Կ. Դեմիրճյան, Վ. Սարգսյան, Շահումյան, Ջահուկյան,

Դպրոցականներ փողոցը բանուկ է, քանի որ այստեղ են

տեղակայված մի քանի տասնյակ սպասարկող



կազմակերպություններ, ձեռնարկություններ, որոնցում

աշխատողների և դրանց մատուցած ծառայություններից

օգտվողների համար ծրագրի իրականացման դեպքում

մայթերը կդառնան հարմարավետ և նրանք կկարողանան

անվտանգ երթևեկել:  

Ճանապարհների ընթացիկ նորոգման դեպքում էլ

համայնքի բնակիչները կտնտեսեն այդ ճանապարհներում

վնասվող ավտոմեքենաների վերանորոգման համար

պարբերաբար ծախսվող ֆինանսական միջոցներ:  

Իսկ համայնք այցելող զբոսաշրջիկները կօգտվեն ավելի 

բարեկարգ ենթակառուցվածքներից՝ ճանապարհներից և 

մայթերից, որը կխթանի համայնքում զբոսաշրջությաւն 

զարգացումը: 

Նշել ծրագրի իրականացման 

ընթացքում ստեղծվող 

ժամանակավոր և հիմնական 

աշխատատեղերի քանակը և 

դրանց նկարագրությունը 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվեն 

ժամանակավոր 20-25 աշխատատեղեր շինարարության 

ոլորտում՝ փոսալցման աշխատա նքների, մայթերի 

վերանորոգմանաշխատանքները իրականացնելու համար: 

Համայնքի նախորդ տարվա 
բյուջեն և բյուջեի 
կատարողականը 

Նախորդտարվաբյուջեն` 467656.6դրամ. 

Ներկայացնելնախորդտարվաբյուջեն, 

ծախսերըևկատարողականը` 

առանձնացնելովբյուջեիվարչականևֆոնդայինմասերը, 

իսկբյուջեիֆոնդայինմասիցծախսերըներկայացնելառանձին

բացվածքով: 

  Պլանը Փաս-

տացին 

Տոկոսը 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջ

եիմուտքերը/հազ. դրամ/ 

467656.

6 
489003.1 104.6 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջ

եիեկամուտները  

այդթվում՝  

424142.

5 
445489.0 105.0 

-

Վարչականբյուջեիեկամուտ

ներ, որից՝ 

 

394549.

6 

417789.7  105.9 

- Սեփականեկամուտներ 151543.

4 
174783.5  115.3 

-Ֆոնդայինբյուջեիմուտքեր 83627.0 71213.4 85.2 

-

Ֆոնդայինբյուջեիեկամուտն

եր 

40112.9 27699.3  69.1 

Ֆոնդայինբյուջեիտարեսկզ

բիազատմնացորդ 
43514.1 43514.1 100.0 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջ

եիծախսեր, որից՝ 

467656.

6 
404684.6  86.5 

- 

Վարչականբյուջեիծախսեր 

394549.

6 
357962.5  90.7 

-Ֆոնդային բուջեի ծախսեր 83627.0 46722.1 55.9 



Համայնքիֆոնդայինբյուջե

իփաստացիծախսերը, 

որից՝ 

86127.0 55782.7  64.8 

- ճանապարհաշինություն 150.0 0 0 

Ընդհանուրբնույթիհանրայ

ինծառայություն 
30600.1 23234.2 76.0 

- ջրամատակարարում  1500.1  0  0 

- 

փողոցայինլուսավորություն 
20374.7 8124.0  39.9 

-շրջակամիջ. 

պահպանություն 

 

18040.0 
 16967.0 94.1 

-այլ 840.0 334.0 39.8 

-բնակ. Շին. 10534.2 4004.8 38.0 

-մշակույթ 4087.9 3118.8 76.3 

*Գույքիօտարումիցմուտքեր 
-2500.0  -9060.7  362.4 

 

Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն 556583.1դրամ. 

Ներկայացնելընթացիկտարվականխատեսվողե

կամուտները, պլանավորվածծախսերը` 

առանձնացնելովբյուջեիվարչականևֆոնդայինմ

ասերը, 

իսկբյուջեիֆոնդայինմասիցպլանավորվածծախս

երըներկայացնելառանձինբացվածքով: 

 Պլ

ա

նը 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիմուտքեր /հազ. 

դրամ/ պլանավորում  

556583.1 54

25
Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիեկամուտներիպպ

լանավորում  

458248.6 45

82- Վարչականբյուջեիեկամուտներ, որից՝ 458248.6 45

82- սեփականեկամուտներ 171454.5 171

45- Ֆոնդայինբյուջեիմուտքեր 98334.5 84

33- Ֆոնդայինբյուջեիեկամուտներ 14000.0 0 

- Տարեսկզբիազատմնացորդ 84334.5 84

33Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիծախսեր,  

որից՝ 

556583.1 54

25- Վարչականբյուջեիծախսեր 458248.6 45

82-Ֆոնդայինբյուջեիծախսեր 98334.5 84

33Համայնքիֆոնդայինբյուջեիպլանավորվածծա

խսերը, որից՝ 

104334.53 90

33

-ընդհանուրբնույթիհանրայինծառայություններ 33200.0 34

13-ճանապարհաշինություն 15000.0 15

00-շրջակամիջավայրիպահպանություն 6000.0  

55-ջրամատակարարում 434.5 97

5.1 -լուսավորություն 27200.0 22

18-այլ 2500.0 25

00-բնակարայինշինարարություն 20000.0  

 -գույքիօտարումիցմուտքեր -6000.0  
 

Համայնքի ընթացիկ տարվա 

բյուջեի նախագծով 

կանխատեսվող բյուջետային 

Համայնքի 2020թ-ի բյուջեի նախատեսված ընդհանուր 

մուտքերը կազմում է 55683.1 դրամ, 

որիցվարչականբյուջեիմուտքեր` 458248.6 դրամ 

Որից` 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ – 



մուտքերի (ներառյալ 

ֆինանսական 

համահարթեցման 

դոտացիայի գծով 

կանխատեսվող մուտքերը) 

հաշվին նշված ծրագրի 

իրականացմանան 

հնարինության 

հիմնավորումը 

(համապատասխան 

հաշվարկներով 

178636.5 դրամ /իր մեջ ներառում է ապարատի 

պահպանման` աշխատավարձ, գործուղումներ, կոմունալ 

վճարումներ, կապ, տրանսպորտային նյութեր, 

համակարգչային ծառայություններ և այլ ծախսեր/  

Պահպանություն – 2000.0 

Տնտեսական հարաբերություններ – 12000.0 դրամ /իր 

մեջ ներառում է գյուղատնտեսության, տրանսպորտի և 

ճանապահային բնագավառում իրականացվելիք 

ծախսերը/ 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն – 61500.0 դրամ 

/իր մեջ ներառում է աղբահանության և սելավատարերի 

մաքրման, կեղտաջրերի հեռացման ծախսեր/ 

Կոմունալ ծառայություն – 111568.5 դրամ /իր մեջ 

ներառում է ջրամատակարարման և լուսավորման 

ծառայություններ/ 

Առողջապահություն – 1500.0 

Մշակույթ – 33801.0 դրամ / , ՀՈԱԿ-ի պահպանման 

ծախսեր /ՀՈԱԿ-ում գործում է մշակույթի տուն և 

մանկապարտեզ/ 

Կրթություն – 108787.0 դրամ /ներառում է 

նախադպրոցական և նիջնակարգ կրթության 

բնագավառի ծախսեր/ 

Սոցիալական պաշտպանություն – 2750.0 դրամ 

/համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

աջակցություն/ 

Պահուստային ֆոնդ` 44040.1 դրամ: 

Նշված ծախսերի հետ զուգահեռ միայն բյուջեով

հնարավոր չէ իրականացնել Տաշիր համայնքի

ասֆալտապատման ծրագիրը: 

Ծրագրի ընդհանուր 

բյուջեն, այդ թվում՝ 

- շինարարական 

օբյեկտների 

նախագծման արժեքը 

_________ դրամ, 

- 

նախագծանախահաշվա

յին փաստաթղթերի 

պետական 

փորձաքննության 

ծառայության արժեքը՝ 

_________ դրամ, 

- տեխնիկական 

հսկողության 

ծառայությունների 

արժեքը՝ _________ 

դրամ, 

60.000.000դրամ (100%)  

շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 

3.000.000դրամ, 

- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական 

փորձաքննության ծառայությանարժեքը՝ 300.000դրամ, 

- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների 

արժեքը՝ 900.000 դրամ, 

- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 

300.000 դրամ, 

- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական 

վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության 

արժեքը՝ 300.000 դրամ, 

 

 



- հեղինակային 

հսկողության 

ծառայությունների 

արժեքը՝ _________ 

դրամ, 

- գոյություն ունեցող 

շենք-շինությունների 

տեխնիկական վիճակի 

վերաբերյալ 

փորձաքննության 

ծառայության արժեքը՝ 

_________ դրամ, 

ինչպես նաև առանձին 

ներկայացնել 

հասարակական 

շենքերի և 

բազմաբնակարան 

շենքերի ընդհանուր 

օգտագործման գույքի 

կառուցման/նորոգման 

դեպքում՝ 

էներգախնայողության 

միջոցառումների 

արժեքը _________ դրամ 

Համայնքի կողմից 

ներդրվող մասնաբաժնի 

չափը 

15.000.000 դրամ (25%) 

Այլ ներդրողներ 12.000.000 դրամ ( 20%), Տաշիր բարեգործական 

հիմնադրամ: 

Ծրագրի 

իրականացման 

տևողությունը 

Սկիզբը 01.05.2020թ. Տևողությունը 7 ամիս: 

Ծրագրի ծախսերը  Ծրագրի ընդհանուր շինարարական արժեքը կազմու է

55.200.000 ՀՀ դրամ: 

Ամսաթիվ __01__ ____02_______2020թ. 

  

 Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի 

կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ 

հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում): 

  



Համայնքի տնտեսական պատասխանատու՝ Հ. Կիրակոսյան 

Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը՝ hayarpi.kirakosyan@bk.ru, (+374)77-818568 

  

_____________________________________________________________________________ 

  

 Համայնքիղեկավար`   ԷդգարԱրշակյան 

(անունը, ազգանունը) 

  

Կ. Տ 

 
ՆԱԽԱԳԻԾ 22-Ա  

 

  

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՔԱՂԱՔԻ
ՊՈՒՇԿԻՆԻ, ԱՐՑԱԽԻ ԵՎ ԷՐԵԲՈՒՆԻ
ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՑԱՆՑԻ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ ԵՎ
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ՝ ՆՈՐ
ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ»
ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

  

 

 /Զեկ. ՀԱՅԱՐՓԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ / 

 

 

Ղեկավարվելով « Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ 

հոդվածի 

 1-ին մասի 4-րդ և 25-րդ կետերով `  

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է` 

1.«Հայստանի հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքի Պուշկինի,Արցախի և 

Էրեբունի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում նոր 

էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով» սուբվենցիոն ծրագիրը` համաձայն 

հավելվածի: 

 
 

Հավելված  

ՀՀ Տաշիր համայնքի ավագանու 

 2020 թվականի ապրիլի 10-ի N38-Ա 

 

ՀԱՅՏ  



Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված 

սուբվենցիաների  

 

Ծրագրի անվանումը ՀՀ Լոռու Մարզի Տաշիր քաղաքի Պուշկին, Արցախ և Էրեբունի 

փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում՝ նոր 

էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով: 

Մարզ Լոռու մարզ: 

Համայնքը 

/համայնքները 

Տաշիր խոշորացված համայնք` ք. Տաշիր: 

Համայնքի /բնակավայրի 

հեռավորությունը 

մայրաքաղաք Երևանից, 

ինչպես նաև 

մարզկենտրոնից 

Համայնքի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից 163 կմ Է, 

մարզկենտրոն Վանաձորից 53 կմ: 

Համայնքի /բնակավայրի 

բնակչությունը 

01.01.2019թ. պետռեգիստրի տվյալների համաձայն 16028 մարդ: 

Սահմանամերձ, բարձր 

լեռնային համայնք 

/բնակավայրի 

- 

Համայնքի բնակավայրի 

ենթակառուցվածքների 

վերաբերյալ հակիճ 

տեղեկատվություն  

 Տաշիր համայնքի բնակչության խմելու ջրի հիմնական աղբյուրը 

կենտրոնացված ջրամատակարարումն է։ Ջրամատակարարման 

համակարգը սպասարկում է Վեոլիա Ջուր ընկերությունը։ Համայնքում 

տեղադրված են ջրաչափեր և սահմանված է ջրի վարձ։ Համայնքի 

բնակչության 95 %-ին խմելու ջուրը հասանելի է։ 

Համայնքն ունի կոյուղագիծ և տնային տնտեսությունների 60 %-ը 

միացված է կոյուղագծին։ 

Համայնքն ունի կենտրոնացված գազամատակարարում: 

Համայնքի ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցի երկարությունը 

59,5 կմ է , որից ասֆալտապատ՝ 15,6 կմ, խճային՝ 31.3կմ, գրունտային՝ 

12,5 կմ։ Ներբնակավայրի ճանապարհային ցանցի վիճակը վատ է։  

Համայնքի ներսում լուսավորված ճանապարհների երկարությունը 15,5 



կմ է։ 

Ծրագրի ընդհանուր 

նկարագրությունը և դրա 

իրականացման 

անհրաժեշտությունը  

Տաշիր համայնքի լուսավորվածության աստիճանը ներկա պահին 48 % 

է: Ծրագրով ներկայացված փողոցները մեծամասամբ կենտրոնական են 

և առաջնային կարևորության նշանակությաուն ունեն՝ հարակից են 

ոստիկանությանը, դպրոցների, արվեստի և մարզական դպրոցներ, 

որոնց դասաժամերը հիմնականում ավարտվում են երեկոյան ժամերին, 

հետևաբար կարևորությունը այստեղ ձրավորվել է անհրաժեշտությունից 

ելնելով: Ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությունն է՝ համայնքում 

երեկոյան ժամերին ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը և 

կարգավորել փողոցի արտաքին տեսքը։ Ծրագրի իրականացումը 

հնարավորություն կտա համայնքում ավելացնել լուսավորության ցանցը, 

որի միջոցով կլուսավորվի համայնքի Պուշկին, Արցախ և Էրեբունի 

փողոցները: Ներկա պահին տեղադրված փողոցային 

լուսատուները(լուսատու սարքեր, լամպեր) մեծամասամբ ցածրորակ են: 

Արդյունքում համայնքապետարանի շահագործման և պահպանման 

ծախսերն աճում են՝ դրանց փոխարինման մեծ ծախսերի, ինչպես նաև 

փողոցային լուսավորության պահանջվող մակարդակը ապահովելու 

նպատակով բարձր հզորության լամպեր տեղադրելու 

անհրաժեշտության պատճառով: Սա իր հերթին հանգեցնում է 

էներգիայի չարդարացված բարձր սպառման: 

Ծրագրի ակնկալվող 

արդյունքները, որոնց 

միջոցով պետք է հասնել 

ծրագրի իրականացման 

նպատակին 

Ծրագրի իրականացման նպատակն է ունենալ Տաշիր քաղաքի Պուշկին, 

Արցախ և Էրեբունի փողոցներում էներգախնայող և անվտանգ 

արտաքին լուսավորության ցանց:  

Ծրագրի ավարտին ակնկալվում է ունենալ արդիականացված 

լուսավորության համակարգ ՝ նոր էներգաարդյունավետ 

տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով. Պուշկին, Արցախ և 

Էրեբունի(100%)փողոցներում: 

Ծրագրի արդյունքներին 

հասնելու 

գործողությունները և 

միջոցառումները 

 Ծրագրով նշված արդյունքերին հասնելու համար նախատեսվում է 

լուսավորել Տաշիր քաղաքի Պուշկին(100%), Արցախ(100%) և 

Էրեբունի(100%) 

Այս աշխատանքները կյանքի կոչելու համար՝  

• Տաշիրի համայնքապետարանը 2020 թվականի բյուջեով 



կնախատեսի անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ, 

• համայնքը կստանա ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային 

հատկացումներ` սուբվենցիաներ, 

• կիրականացվի Գնումների մասին ՀՀ Օրենքին, գնումների հետ 

կապված ՀՀ Կառավարության որոշումներին և օրենսդրական այլ 

ակտերին համապատասխան, կկազմակերպվեն նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման և այդ 

փաստաթղթերին համապատասխան, աշխատանքների 

կատարման գնման գործընթաց, 

• կկատարվեն ծրագրով նախանշված աշխատանքները, 

• կապահովվի աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային 

վերահսկողություն, ինչպես նաև վերահսկողություն 

համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի 

աշխատակիցների կողմից, 

• աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական 

կազմակերպության, համայնքապետարանի, տեխնիկական, 

հեղինակային վերահսկողների և նախագիծը կազմողների միջև 

կիրականացվեն հանձման-ընդունման աշխատանքներ: 

 

Ծրագրի իրականացման 

արդյունքում համայնքին 

սեփականության 

իրավունքով պատկանող 

հիմնական միջոցների 

արժեքի ավելացում 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում Համայնքում կունենանք Պուշկին, 

Արցախ և Էրեբունի էներգախնայող լուսատուներով և առավել 

լուսավորված փողոցներ: Համայնքի լուսավորության համակարգի 

արժեքը կավելանա 14.000.000 դրամով: Ծրագրով նախատեսված 

ծախսերը կապիտալ բնույթի են: 

Ծրագրի ազդեցությունը 

համայնքի և 

շահառուների վրա 

 Ծրագրի անմիջական ազդեցությունը կրելու են համայնքի բոլոր 

բնակիչները: 

Թիվը. 16028 բնակիչ, այդ թվում` խոցելի խմբեր (450 հաշմանդամներ, 

2194 դպրոցական տարիքի երեխա), զբոսաշրջիկների թիվը՝ 

1500(տարեկան կտրվածքով): 

Ծրագրի իրականացման 

ընթացքում և 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում նախատեսվում է 

ստեղծել 9-11 ժամանակավոր աշխատատեղ՝ վերանորոգման 



արդյունքում ստեղծվող 

աշխատատեղեր  

աշխատանքներ իրականացնողներ: 

Համայնքի նախորդ 

տարվա բյուջեն և բյուջեի 

կատարողականը 

Նախորդ տարվա բյուջեն` 467656.6 դրամ. 

Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` 

առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի 

ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

  Պլան
ը 

Փաստացի
ն 

Տոկոս
ը 

Ընդամենը՝ համայնքի 

բյուջեի մուտքերը 
/հազ. դրամ/ 

46765

6.6 

489003.1 104.6 

Ընդամենը՝ համայնքի 

բյուջեի եկամուտները  

այդ թվում՝  

42414

2.5 

445489.0 105.0 

-Վարչական բյուջեի 

եկամուտներ, որից՝ 
 

39454

9.6 

417789.7  105.9 

- Սեփական 

եկամուտներ 

15154

3.4 

174783.5  115.3 

-Ֆոնդային բյուջեի 

մուտքեր 

83627.

0 

71213.4 85.2 

-Ֆոնդային բյուջեի 

եկամուտներ 

40112.

9 

27699.3  69.1 

Ֆոնդային բյուջեի 
տարեսկզբի ազատ 
մնացորդ 

43514.

1 

43514.1 100.0 

Ընդամենը՝ համայնքի 

բյուջեի ծախսեր,  

որից՝ 

46765

6.6 

404684.6  86.5 

- Վարչական բյուջեի 

ծախսեր 

39454

9.6 

357962.5  90.7 

-Ֆոնդային բյուջեի 

ծախսեր 

83627.

0 

46722.1 55.9 

Համայնքի ֆոնդային 

բյուջեի փաստացի 

ծախսերը, որից՝ 

86127.

0 

55782.7  64.8 

- 

ճանապարհաշինությ
ուն 

150.0 0 0 

Ընդհանուր բնույթի 
հանրային 

30600.

1 

23234.2 76.0 



ծառայություն 
- 

ջրամատակարարում 

 

1500.1 

 0  0 

- փողոցային 

լուսավորություն 

20374.

7 

8124.0  39.9 

-շրջակա միջ. 
Պահպանություն 

 

18040.

0 

 16967.0 94.1 

-այլ 840.0 334.0 39.8 

-բնակ. Շին. 10534.

2 

4004.8 38.0 

-մշակույթ 4087.9 3118.8 76.3 

*Գույքի օտարումից 
մուտքեր 

-

2500.0  

 -9060.7  362.4 

 

Համայնքի ընթացիկ 

տարվա բյուջեն 

556583.1 դրամ. 

Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, 

պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և 

ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված 

ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիմուտքեր /հազ. դրամ/ պլանավորում  556583.1 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեի եկամուտների պպլանավորում  

այդթվում՝ 

458248.6 

- Վարչականբյուջեիեկամուտներ, որից՝ 458248.6 

- սեփական եկամուտներ 171454.5 

- Ֆոնդային բյուջեիմուտքեր 98334.5 

- Ֆոնդայինբյուջեիեկամուտներ 14000.0 

- Տարեսկզբի ազատ մնացորդ 84334.5 

Ընդամենը՝համայնքի բյուջեի ծախսեր,  

որից՝ 

556583.1 

 - Վարչականբյուջեիծախսեր 458248.6 

-Ֆոնդայինբյուջեիծախսեր 98334.5 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝ 104334.53 90334.

5 

-ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 33200.0 

-ճանապարհաշինություն 15000.0 

-շրջակա միջավայրի պահպանություն 6000.0 

-ջրամատակարարում 434.5 

-լուսավորություն 27200.0 

-այլ 2500.0 

-բնակարային շինարարություն 20000.0 



- գույքի օտարումից մուտքեր -6000.0 
 

Համայնքի ընթացիկ 

տարվա բյուջեի 

նախագծով 

կանխատեսվող 

բյուջետային մուտքերի 

(ներառյալ ֆինանսական 

համահարթեցման 

դոտացիայի գծով կան-

խատեսվող մուտքերը) 

հաշվին նշված ծրագրի 

իրականացման 

անհնարինության 

հիմնավորումը 

(համապատասխան 

հաշվարկներով 

Համայնքի 2020թ-ի բյուջեի նախատեսված ընդհանուր մուտքերը 

կազմում է 55683.1 դրամ, որից վարչական բյուջեի մուտքեր` 

458248.6 դրամ 

Որից` 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ – 178636.5 դրամ 

/իր մեջ ներառում է ապարատի պահպանման` աշխատավարձ, 

գործուղումներ, կոմունալ վճարումներ, կապ, տրանսպորտային 

նյութեր, համակարգչային ծառայություններ և այլ ծախսեր/  

Պահպանություն – 2000.0 

Տնտեսական հարաբերություններ – 12000.0 դրամ /իր մեջ ներառում 

է գյուղատնտեսության, տրանսպորտի և ճանապահային 

բնագավառում իրականացվելիք ծախսերը/ 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն – 61500.0 դրամ /իր մեջ 

ներառում է աղբահանության և սելավատարերի մաքրման, 

կեղտաջրերի հեռացման ծախսեր/ 

Կոմունալ ծառայություն – 111568.5 դրամ /իր մեջ ներառում է 

ջրամատակարարման և լուսավորման ծառայություններ/ 

Առողջապահություն – 1500.0 

Մշակույթ – 33801.0 դրամ / , ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր /ՀՈԱԿ-

ում գործում է մշակույթի տուն և մանկապարտեզ/ 

Կրթություն – 108787.0 դրամ /ներառում է նախադպրոցական և 

նիջնակարգ կրթության բնագավառի ծախսեր/ 

Սոցիալական պաշտպանություն – 2750.0 դրամ /համայնքի 

սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն/ 

Պահուստային ֆոնդ` 44040.1 դրամ : 

Նշված ծախսերի հետ զուգահեռ միայն բյուջեով հնարավոր չէ 

իրականացնել Տաշիր համայնքի լուսավորության արդիականացման 

ծրագիրը:  

Ծրագրի ընդհանուր 

բյուջեն, այդ թվում՝ 

- շինարարական 

օբյեկտների 

նախագծման արժեքը 

_________ դրամ, 

- 

նախագծանախահաշվայ

ին փաստաթղթերի 

պետական 

45.000.000 ՀՀդրամ (100%) 

շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 2.500.000 դրամ, 

- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական 

փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 250.000 դրամ, 

- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 950.000 

դրամ, 

- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 290.000 

դրամ, 

 

 



փորձաքննության 

ծառայության արժեքը՝ 

_________ դրամ, 

- տեխնիկական 

հսկողության 

ծառայությունների 

արժեքը՝ _________ 

դրամ, 

- հեղինակային 

հսկողության 

ծառայությունների 

արժեքը՝ _________ 

դրամ, 

- գոյություն ունեցող 

շենք-շինությունների 

տեխնիկական վիճակի 

վերաբերյալ 

փորձաքննության 

ծառայության արժեքը՝ 

_________ դրամ, 

ինչպես նաև առանձին 

ներկայացնել 

հասարակական շենքերի 

և բազմաբնակարան 

շենքերի ընդհանուր 

օգտագործման գույքի 

կառուցման/նորոգման 

դեպքում՝ 

էներգախնայողության 

միջոցառումների 

արժեքը _________ դրամ 

Համայնքի կողմից 

ներդրվող մասնաբաժնի 

15.000.000 ՀՀ դրամ ( 33%)  



չափը 

Այլ ներդրողներ 3.000.000 ՀՀ դրամ ( 7%) Տաշիր բարեգործական հիմնադրամ: 

Ծրագրի իրականացման 

տևողությունը 

Սկիզբը 01.05.2020թ. Տևողությունը 7 ամիս: 

Ծրագրի ծախսերը  Ծրագրի ընդհանուր շինարարական արժեքը կազմու է 41.010.000 ՀՀ 

դրամ: 

Ամսաթիվ “_01__”_____02____2020թ. 

 

 Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին. (Նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են 

ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և 

տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել 

ծրագիրը գնահատելու ընթացքում): 

 

Համայնքի տնտեսական պատասխանատու Հայարփի Կիրակոսյան  

Հեռախոս՝ (+374)-77-818568, էլ. Փոստ hayarpi.kirakosyan86@gmail.ru  

  

ԷԴԳԱՐ ԱՐՇԱԿՅԱՆ______________________________________________________________ 

Համայնքի ղեկավար՝ ______________________ (անուն, ազգանուն) 

 ԿՏ.  

ՆԱԽԱԳԻԾ 23-Ա  

 

  

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԼՈՌՈՒ

 ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՔԱՂԱՔԻ

ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ

ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ,

ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ

ՋԵՐՄԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ»

ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ

ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

  
  

 
 /Զեկ. ՀԱՅԱՐՓԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ / 



 

 

Ղեկավարվելով « Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ 

հոդվածի 

 1-ին մասի 4-րդ և 25-րդ կետերով `  

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է` 

1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքի 

բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման, 

էներգաարդյունավետության, և ջերմաարդյունավետության բարձրացման 

ծրագիր» սուբվենցիոն ծրագիրը` համաձայն հավելվածի: 
  

 

Հավելված  

ՀՀ Տաշիր համայնքի ավագանու 2020 

թվականի ապրիլի 10-ի 39-Ա որոշման 

  

Ձև 

  

Հ Ա Յ Տ 

  

ՀայաստանիՀանրապետությանհամայնքներիտնտեսական և 

սոցիալականենթակառուցվածքներիզարգացմաննուղղվածսուբվենցիաների 

  

Ծրագրիանվանումը ՀՀ Լոռու Մարզի Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի 

տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության և 

ջերմաարդյունավետության  

բարձրացման ծրագիր: 

Մարզ Լոռու մարզ: 

Համայնքը /համայնքները Տաշիր խոշորացված համայնք` Տաշիր: 

Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը 

մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև 

մարզկենտրոնից 

Համայնքի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից 163 կմ Է, 

մարզկենտրոն Վանաձորից 53 կմ: 

Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը 01.01.2019թ. պետռեգիստրի տվյալների համաձայն 16028 մարդ: 

Սահմանամերձ, բարձրլեռնայինհամայնք 

/բնակավայրի 

- 

Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների 

վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ 

հստակնշելով՝ 

- ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության 

Տաշիր համայնքի բնակչության խմելու ջրի հիմնական աղբյուրը

կենտրոնացված ջրամատակարարումն է։ Ջրամատակարարման

համակարգը սպասարկում է Վեոլիա Ջուր ընկերությունը։ Համայնքում

տեղադրված են ջրաչափեր և սահմանված է ջրի վարձ։ Համայնքի

բնակչության 95 %-ին խմելու ջուրը հասանելի է։ Ջրամատակարարումը



տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը, 

- գազամատակարարման համակարգից օգտվող 

համայնքի բնակչության տոկոսը, 

- ոռոգման համակարգից օգտվող 

բնակչությանտոկոսը և համայնքում 

գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող 

հողատարածքների տոկոսը, 

- լուսավորության համակարգի առկայությամբ 

փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր 

փողոցներիմ եջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ 

լուսավորություն է, թե ոչ 

24 ժամյա է: 

Համայնքն ունի կոյուղագիծ և տնային տնտեսությունների 60 %-ը

միացված է կոյուղագծին։ 

Համայնքն ունի կենտրոնացված գազամատակարարում: 

Համայնքի ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցի երկարությունը

59,5 կմ է , որից ասֆալտապատ՝ 15,6 կմ, խճային՝ 31.3կմ, գրունտային՝

12,5 կմ։ Ներբնակավայրի ճանապարհային ցանցի վիճակը վատ է։  

Համայնքի ներսում լուսավորված ճանապարհների երկարությունը 15,5 

կմ է։ 

Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա 

իրականացման անհրաժեշտությունը 

ՀՀ Լոռու Մարզի Տաշիր քաղաքում կա 40 բազմաբնակարան շենք, 

1160 բնակարան: Վերջին տարիներին Տաշիրի համայնքապետարանը 

սեփական և սուբվենցիոն միջոցներով վերանորոգել է մի շարք 

բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ և շքամուտքեր, սակայն 

բնակարանների ջեռուցման և էներգախնայողություն ապահովելը 

հնարավոր է միայն լրջագույն ներդրումների դեպքում: Սույն ծրագրով 

նախատեսվում է Տաշիր համայնքի Անի բնակելի զանգվածի թիվ 1 և 

թիվ 2 շենքերի, Անի բնակելի զանգվածի թիվ 3 շենքի 3-րդ 

մասնաշենքը և թիվ 2 շենքի 2-րդ ու 3-րդ մասնաշենքերի տանիքների 

վերանորոգումև ամբողջական ջերմաարդյունավետության ու 

էներգախնայողության կիրառմամբ, ինչպես նաև Ջահուկյան18, 

Ջահուկյան 15, Երևանյան 14, Երևանյան 17բ, Էրեբունի 17ա, Երևանյան 

9, Էրեբունի 6 բազմաբնակարան շենքերի մասնակի նկուղների և 

շքամուտքերի վերանորոգում էներգախնայողության կիրառման 

միջոցով: 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով 

պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին 

Ծրագրի արդյունքում ակնկալում ենք ունենալ 

• բնակիչներիջեռուցման ծախսերի կրճատում 

• Շենքեիր կադաստրային արժեքի բարձրացում 

• Շենքերի շահագործման երկարացում 

• Արտաքին տեսքի բարեկարգում 

• 100 և ավել ընտանիքների սոցիալական պայմանների 

բարելավում: 

Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները 

և միջոցառումները 

Այս աշխատանքները կյանքի կոչելու համար՝  

• Տաշիրի համայնքապետարանը 2020 թվականի բյուջեով

կնախատեսի անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ, 

• համայնքը կստանա ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային

հատկացումներ` սուբվենցիաներ, 

• կիրականացվի Գնումների մասին ՀՀ Օրենքին, գնումների

հետ կապված ՀՀ Կառավարության որոշումներին և



օրենսդրական այլ ակտերին համապատասխան,

կկազմակերպվեն նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի

ձեռքբերման և այդ փաստաթղթերին համապատասխան,

աշխատանքների կատարման գնման գործընթաց, 

• կկատարվեն ծրագրով նախանշված աշխատանքները, 

• կապահովվի աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային

վերահսկողություն, ինչպես նաև վերահսկողություն

համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի

աշխատակիցների կողմից, 

• աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական

կազմակերպության, համայնքապետարանի, տեխնիկական,

հեղինակային վերահսկողների և նախագիծը կազմողների

միջև կիրականացվեն հանձման-ընդունման աշխատանքներ: 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին 

սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական 

միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ 

բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային 

սեփականության գույքի 

 Ծրագրի իրականացման արդյունքում Համայնքում կունենանք 

բարելավված շենքային պայմաններ ինչպես նաև կավելանան շենքերի 

կադաստրային արժեքները: Ծրագրով նախատեսված ծախսերը 

կապիտալ բնույթի են: 

Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների 

վրա 

Ծրագրի անմիջական ազդեցությունը կրողները և շահառուները 

հանդիսանում են Տաշիր համայնքի Անի բնակելի զանգվածի թիվ 1 և 

թիվ 2 ենքերի ամբողջական , Անի բնակելի զանգվածի թիվ 3 շենքի 3-

րդ մասնաշենքը և թիվ 2 շենքի 2-րդ ու 3-րդ մասնաշենքերի և 

Ջահուկյան18, Ջահուկյան 15, Երևանյան 14, Երևանյան 17բ, Էրեբունի 

17ա, Երևանյան 9, Էրեբունի 6 բազմաբնակարան շենքերի բոլոր 

բնակիչները: 

Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող 

ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի 

քանակը և դրանց նկարագրությունը 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում նախատեսվում է 

ստեղծել 20-25 ժամանակավոր աշխատատեղ՝ վերանորոգման 

աշխատանքներ իրականացնողներ: 

Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի 

կատարողականը 

Նախորդտարվաբյուջեն` 467656.6դրամ. 

Ներկայացնելնախորդտարվաբյուջեն, ծախսերըևկատարողականը` 

առանձնացնելովբյուջեիվարչականևֆոնդայինմասերը, 

իսկբյուջեիֆոնդայինմասիցծախսերըներկայացնելառանձինբացվածքով

: 

  Պլանը Փաստացին Տոկոսը

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիմուտքեր

ը/հազ. դրամ/ 
467656.6 489003.1 104.6 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիեկամուտ

ները  

այդթվում՝  

424142.5 445489.0 105.0 

-Վարչականբյուջեիեկամուտներ, որից՝ 394549.6 417789.7 105.9 

- Սեփականեկամուտներ 
151543.4 174783.5 115.3 

-Ֆոնդայինբյուջեիմուտքեր 83627.0 71213.4 85.2 



-Ֆոնդայինբյուջեիեկամուտներ 40112.9 27699.3 69.1 

Ֆոնդայինբյուջեիտարեսկզբիազատմն

ացորդ 
43514.1 43514.1 100.0 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիծախսեր,  

որից՝ 
467656.6 404684.6 86.5 

- Վարչականբյուջեիծախսեր 394549.6 357962.5 90.7 

-Ֆոնդայինբյուջեիծախսեր 83627.0 46722.1 55.9 

Համայնքիֆոնդայինբյուջեիփաստաց

իծախսերը, որից՝ 
86127.0 55782.7 64.8 

- ճանապարհաշինություն 150.0 0 0 

Ընդհանուրբնույթիհանրայինծառայությ

ուն 
30600.1 23234.2 76.0 

- ջրամատակարարում 1500.1 0 0 

- փողոցայինլուսավորություն 20374.7 8124.0 39.9 

-շրջակամիջ. Պահպանություն 18040.0 16967.0 94.1 

-այլ 840.0 334.0 39.8 

-բնակ. Շին. 10534.2 4004.8 38.0 

-մշակույթ 4087.9 3118.8 76.3 

*Գույքիօտարումիցմուտքեր 
-2500.0 -9060.7 362.4 

 

Համայնքի ընթացիկտարվա բյուջեն 556583.1 դրամ. 

Ներկայացնելընթացիկտարվականխատեսվողե

կամուտները, պլանավորվածծախսերը` 

առանձնացնելովբյուջեիվարչականևֆոնդայինմ

ասերը, 

իսկբյուջեիֆոնդայինմասիցպլանավորվածծախս

երըներկայացնելառանձինբացվածքով: 

 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիմուտքեր /հազ. 

դրամ/ պլանավորում  

556583.1 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիեկամուտներիպպ

լանավորում  

458248.6 

- Վարչականբյուջեիեկամուտներ, որից՝ 458248.6 

- սեփականեկամուտներ 171454.5 

- Ֆոնդայինբյուջեիմուտքեր 98334.5 

- Ֆոնդայինբյուջեիեկամուտներ 14000.0 

- Տարեսկզբիազատմնացորդ 84334.5 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիծախսեր,  

որից՝ 

556583.1 

- Վարչականբյուջեիծախսեր 458248.6 

-Ֆոնդայինբյուջեիծախսեր 98334.5 

Համայնքիֆոնդայինբյուջեիպլանավորվածծա

խսերը, որից՝ 

104334.53 9

0

3-ընդհանուրբնույթիհանրայինծառայություններ 33200.0 

-ճանապարհաշինություն 15000.0 

-շրջակամիջավայրիպահպանություն 6000.0 

-ջրամատակարարում 434.5 

-լուսավորություն 27200.0 

-այլ 2500.0 

-բնակարային շինարարություն 20000.0 

- գույքիօտարումիցմուտքեր -6000.0 
 



Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով 

կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ 

ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով 

կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի 

իրականացմա նանհնարինության հիմնավորումը 

(համապատասխան հաշվարկներով 

Համայնքի 2020թ-ի բյուջեի նախատեսված ընդհանուր մուտքերը 

կազմում է 55683.1 դրամ, որիցվարչականբյուջեիմուտքեր` 458248.6 

դրամ 

Որից` 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ – 178636.5 դրամ 

/իր մեջ ներառում է ապարատի պահպանման` աշխատավարձ, 

գործուղումներ, կոմունալ վճարումներ, կապ, տրանսպորտային 

նյութեր, համակարգչային ծառայություններ և այլ ծախսեր/  

Պահպանություն – 2000.0 

Տնտեսական հարաբերություններ – 12000.0 դրամ /իր մեջ ներառում 

է գյուղատնտեսության, տրանսպորտի և ճանապահային 

բնագավառում իրականացվելիք ծախսերը/ 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն – 61500.0 դրամ /իր մեջ 

ներառում է աղբահանության և սելավատարերի մաքրման, 

կեղտաջրերի հեռացման ծախսեր/ 

Կոմունալ ծառայություն – 11568.5 դրամ /իր մեջ ներառում է 

ջրամատակարարման և լուսավորման ծառայություններ/ 

Առողջապահություն – 1500.0 

Մշակույթ – 33801.0 դրամ / , ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր 

/ՀՈԱԿ-ում գործում է մշակույթի տուն և մանկապարտեզ/ 

Կրթություն – 108787.0 դրամ /ներառում է նախադպրոցական և 

նիջնակարգ կրթության բնագավառի ծախսեր/ 

Սոցիալական պաշտպանություն – 2750.0 դրամ /համայնքի 

սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն/ 

Պահուստային ֆոնդ` 44040.1 դրամ: 

Նշված ծախսերի հետ զուգահեռ միայն բյուջեով հնարավոր չէ

իրականացնել Տաշիր համայնքի ասֆալտապատման ծրագիրը: 

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝ 

- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 

_________ դրամ, 

- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

պետական փորձաքննության ծառայությանարժեքը՝ 

_________ դրամ, 

- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների 

արժեքը՝ _________ դրամ, 

- հեղինակային հսկողության ծառայությունների 

արժեքը՝ _________ դրամ, 

- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների 

տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության 

ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, 

ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական 

շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր 

օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման 

դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների 

արժեքը _________ դրամ 

150.000.000(100%) 

շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ 8.000.000դրամ, 

- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական 

փորձաքննության ծառայությանարժեքը՝600.000 դրամ, 

- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների 

արժեքը՝2.100.000դրամ, 

- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 800.000 

դրամ, 

- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի 

վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 700.000 

դրամ, 

 

 

Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը 15.000.000 դրամ (10%) 

Այլ ներդրողներ 37.500.000 դրամ ( 25%), ծրագրի արժեքի 25%-ը կտրամադրի ՄԱԿ-ը: 



Ծրագրի իրականացման տևողությունը Սկիզբը 01.05.2020թ. Տևողությունը7 ամիս: 

Ծրագրիծախսերը Ծրագրի ընդհանուր շինարարական արժեքը կազմու է 137.800.000 ՀՀ

դրամ: 

Ամսաթիվ __01__ ____02_______2020թ. 

  

 Այլտեղեկություններծրագրիմասին (նշելայնլրացուցիչհանգամանքները, 

որոնքկարողենցույցտալծրագրիկարևորությունը, ակնկալվողարդյունքներիազդեցությունըհամայնքի և 

տարածաշրջանիզարգացմանվրա, այլհանգամանքներ, որոնքկարողենհաշվիառնվելծրագիրըգնահատելուընթացքում): 

  

Համայնքիտնտեսականպատասխանատու՝ Հ. Կիրակոսյան 

Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը՝ hayarpi.kirakosyan@bk.ru, (+374)77-818568 

  

_____________________________________________________________________________ 

  

 Համայնքիղեկավար`   ԷդգարԱրշակյան 

(անունը, ազգանունը) 

 Կ. Տ 

 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 24-Ա  

 

  

 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ
ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 
  

 

 

 

 /Զեկ. ՀԱՅԱՐՓԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ / 

 

Ղեկավարվելով « Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ և 25-րդ կետերով `  

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է` 

1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի 

սեփականություն հանդիսացող շենքերի վերանորոգում» սուբվենցիոն ծրագիրը` 

համաձայն հավելվածի: 
Հավելված 



ՀՀ Տաշիր համայնքի ավագանու 2020 թվականի ապրիլի 10-ի 
N 40-Ա որոշման  

Ձև 
  

Հ Ա Յ Տ 
  

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն 
ուղղված սուբվենցիաների 

  

Ծրագրի անվանումը 

ՀՀ Լոռու Մարզի Տաշիրհամայնքիհամայնքային սեփականություն հանդիսացող շենքերի 
վերանորոգում. 
Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Կաթնառատ, Նովոսելցովո, Մեդովկա բնակավայրերի 
համայնքային կենտրոնների և բնակիչների սպասարկման գրասենյակների 
վերանորոգում, 
Արվեստիդպրոցի վերանորոգում՜ էներգախնայող միջոցների կիրառմամբ, 
Տաշիր համայնքի Վ. Սարգսշյանփողոցի 95 հասցեում գտնվող համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող տեխնիկայի համար կայանատեղիի վերանորոգում: 

Մարզ Լոռումարզ: 

Համայնքը /համայնքները 
Տաշիր խոշորացված համայնք` Տաշիր, Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Կաթնառատ, 
Նովոսելցովո, Մեդովկա, Մեղվահովիտ բնակավայրեր: 

Համայնքի /բնակավայրի  
հեռավորությունը 
մայրաքաղաք  
Երևանից, ինչպես նաև 
մարզկենտրոնից 

- 
 

Համայնքի /բնակավայրի 
 բնակչությունը 

01.01.2019թ. պետռեգիստրի տվյալների համաձայն 16028 մարդ: 

Սահմանամերձ, բարձր 
լեռնային 
 համայնք /բնակավայրի 

Տաշիր համայնքը գտնվում է ծովի մակարդակից 1500 մ բարձրության վրա: 

Համայնքի բնակավայրի  
նթակառուցվածքների 
վերաբերյալ հակիրճ 
տեղեկատվություն՝ հստակ 
նշելով՝ 
- ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգից 
օգտվող համայնքի 
բնակչության տոկոսը և 
ջրամատակարարման 
տևողությունը,  
- գազամատակարարման 
համակարգից օգտվող 
համայնքի բնակչության 
տոկոսը, 
- ոռոգման համակարգից 
օգտվող բնակչության տոկոսը 
և համայնքում 
գյուղատնտեսական հողերից 
ոռոգվող հողատարածքների 
տոկոսը, 
- լուսավորության համակարգի 
առկայությամբ փողոցների 
տոկոսը՝ համայնքի 
ընդհանուր փողոցների մեջ և 
նշել էներգախնայող և ԼԵԴ 
լուսավորություն է, թե ոչ 

Տաշիր համայնքի բնակչության խմելու ջրի հիմնական աղբյուրը կենտրոնացված
ջրամատակարարումն է։ Ջրամատակարարման համակարգը սպասարկում է Վեոլիա
Ջուր ընկերությունը։ Համայնքում տեղադրված են ջրաչափեր և սահմանված է ջրի վարձ։
Համայնքի բնակչության 95 %-ին խմելու ջուրը հասանելի է։ Ջրամատակարարումը 24
ժամյա է: 
Համայնքն ունի կոյուղագիծ և տնային տնտեսությունների 60 %-ը միացված է
կոյուղագծին։ 
Համայնքն ունի կենտրոնացված գազամատակարարում: 
Համայնքի ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցի երկարությունը 59,5 կմ է , որից
ասֆալտապատ՝ 15,6 կմ, խճային՝ 31.3կմ, գրունտային՝ 12,5 կմ։ Ներբնակավայրի
ճանապարհային ցանցի վիճակը վատ է։  
Համայնքի ներսում լուսավորված ճանապարհների երկարությունը 15,5 կմ է։ 



Ծրագրի ընդհանուր 
նկարագրությունը և դրա 
իրականացման 
անհրաժեշտությունը 

ՀՀԱզգայինժողովի կողմից 2015 թվականինոյեմբերի 24-ին ընդունված «ՀՀ 
վարչատարածքայի բաժանման մասին ՀՀ օրենքում լրացումներև փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Տաշիր, Լեռնահովիտ, Մեղվահովիտ, 
Դաշտադեմ, Կաթնառատ, Բլագադառնոյե, Մեդովկա, Սարատովկա համայնքների 
միավորման արդյունքում ձևավորվել է Տաշիր բազմաբնակավայր համայնքը: Թե՛ 
նախկինում, թե՛ այսօր բնակավայրերից շատերում չկան համապատասխան վարչական 
գրասենյակներ բնակիչների սպասարկման համար: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը 
Տաշիրի համայնքապետարանը սույն ծրագրով նպատակ ունի որոշ բնակավայրերում 
հիմնովին, իսկ որոշներում մասնակի վերանորոգել համայնքային կենտրոնները: 
ՀՀ Լոռու մարզ Տաշիր համայնքի Վ. Սարգսյան փողոցի 5-րդ թաղամասի թիվ 95 
հասցեում է գտնվում համայնքի սեփականություն հանդիսացող կիսակառույց 
կայանատեղիները: Ծրագրով նածատեսվում է կառուցել 2 կայանատեղի՝ մեծ (21.6×9.3 մ 
արտաքին չափերով և 4.0 մ բարձրությամբ)և փոքր(8.3×8.4 մ արտաքին չափերով և 3.0 
մ բարձրությամբ): Կայանատեղիի վերակառուցման անհրաժեշտությունը առաջացրեց 
2019թ ՀՀ Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացված և 
արդյունքում ձեռք բերված 4 միավոր(աղբատար մեքենա, մինի բարձիչ, էքսկավատոր, 
գրեյդեր, ինքնաթափ մեքենա), կոմունալ ծառայությունների բարելավման համար 
նախատեսված տեխնիկական միջոցների առկայությունը: 
Համայնքային սեեփականություն հանդիսացող արվեստի դպրոցի վերանորոգման
ծրագրի իրականացման նպատակն էշենքիհիմնանորոգմամբ լուծել շենքիպահպանման,
երեխաներիանվտանգության գերակա հարցը, որով
կապահովվենբարեկեցիկպայմաններերեխաներիուսուցմանհամար՝ նպաստելով
արվեստի դպրոց երեխաների հոսքի աճին: 
 Տաշիր համայնքի միակ արվեստի դպրոցը կառուցվելէ 1958 թվականին։Այն
այժմգործում էև ունի 160 և ավել տարբեր համայնքներից և բնակավայրերից հաճախող
երեխաներ, 16 մանկավարժ։ 

Ծրագրի ակնկալվող 
արդյունքները, որոնց միջոցով 
պետք է հասնել ծրագրի 
իրականացման նպատակին 

Ծրագրի ավարտին ակնկալվում է ունենալ բարեկարգված շենքային պայմաններ 
1. Կունենանք Տաշիր համայնքի Դաշտադեմ բնակավայրի բնակիչների 

սպասարկման գրասենյակի կապիտալ վերանորոգված տարածք 145.89 քմ 
մակերեսով: 

2. Տաշիր համայնքի Կաթնառատ բնակավայրի բնակիչների սպասարկման 
գրասենյակի կապիտալ վերանորոգված տարծք43.68 քմ մակերեսով: 

3. Տաշիր համայնքի Նովոսելցովո բնակավայրի բնակիչների սպասարկման 
գրասենյակի կապիտալ վերանորոգված տարածք1800 քմ մակերեսով: 

4. Տաշիր համայնքի Սարատովկա բնակավայրի բնակիչների խաղասենյակի 
կապիտալ վերանորոգված տարածք100 քմ մակերեսով: 

5. Տաշիր համայնքի Մեդովկա բնակավայրի բնակիչների սպասարկման 
գրասենյակի կապիտալ վերանորոգված տարածք1350 քմ մակերեսով: 

6. Տաշիր համայնքի Բլագոդարնոյե բնակավայրի բնակիչների սպասարկման 
գրասենյակի կապիտալ վերանորոգված տարածք50 քմ մակերեսով: 

7. Վերանորոգված արվեստի դպրոց 
8. Վերանորոգված համայնքային սեփականություն հանդիսացող տեխնիկական 

միջոցների համար նախատեսված կայանատեղի: 

Ծրագրի արդյունքներին 
հասնելու գործողությունները և 
միջոցառումները 

ՀՀ Լոռու Մարզի Տաշիր համայնքի Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Կաթնառատ, 
Նովոսելցովո, Մեդովկաբնակավայրերի բնակիչների սպասարկման գրասենյակների 
վերանորոգում: 
Այս աշխատանքները կյանքի կոչելու համար՝  

• Տաշիրի համայնքապետարանը 2020 թվականի բյուջեով կնախատեսի
անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ, 

• համայնքը կստանա ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ`
սուբվենցիաներ, 

• կիրականացվի Գնումների մասին ՀՀ Օրենքին, գնումների հետ կապված ՀՀ
Կառավարության որոշումներին և օրենսդրական այլ ակտերին
համապատասխան, կկազմակերպվեն նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերի ձեռքբերման և այդ փաստաթղթերին համապատասխան,
աշխատանքների կատարման գնման գործընթաց, 

• կկատարվեն ծրագրով նախանշված աշխատանքները, 
• կապահովվի աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային

վերահսկողություն, ինչպես նաև վերահսկողություն համայնքապետարանի
համապատասխան բաժնի աշխատակիցների կողմից, 



• աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական կազմակերպության,
համայնքապետարանի, տեխնիկական, հեղինակային վերահսկողների և
նախագիծը կազմողների միջև կիրականացվեն հանձման-ընդունման
աշխատանքներ: 

Ծրագրի իրականացման 
արդյունքում համայնքին 
սեփականության իրավունքով 
պատկանող հիմնական 
միջոցների արժեքի 
ավելացում բացառությամբ 
բազմաբնակարան շենքերի 
ընդհանուր բաժնային 
սեփականության գույքի 

 Ծրագրի իրականացման արդյունքում Համայնքում կունենանք վերանորոգված 6 
բնակիչների սպասարկման գրասենյակեր, ինչպես նաև կավելանան շենքերի 
կադաստրային արժեքները: Շինությունները հանդիսանում են համայնքայյին 
սեփականույուն: Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են: 

Ծրագրի ազդեցությունը 
համայնքի և շահառուների 
վրա 

Ծրագրի շահառուները հանդիսանում են Մեդովկա, Կաթնառատ, Բլագոդարնոյե, 
Նովոսելցովո, Դաշտադեմ բնակավայրերի բնակիչները: 

Նշել ծրագրի իրականացման 
ընթացքում ստեղծվող 
ժամանակավոր և հիմնական 
աշխատատեղերի քանակը և 
դրանց նկարագրությունը 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել 10-15 
ժամանակավոր աշխատատեղ՝ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնողներ: 

Համայնքի նախորդ տարվա 
բյուջեն և բյուջեի 
կատարողականը 

Նախորդտարվաբյուջեն` 467656.6դրամ. 
Ներկայացնելնախորդտարվաբյուջեն, ծախսերըևկատարողականը` 
առանձնացնելովբյուջեիվարչականևֆոնդայինմասերը, 
իսկբյուջեիֆոնդայինմասիցծախսերըներկայացնելառանձինբացվածքով: 

  Պլանը Փաստացին Տոկոսը 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիմուտքերը/հազ. դրամ/ 467656.6 489003.1 104.6 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիեկամուտները  
այդթվում՝  

424142.5 445489.0 105.0 

-Վարչականբյուջեիեկամուտներ, որից՝ 394549.6 417789.7 105.9 

- Սեփականեկամուտներ 151543.4 174783.5 115.3 

-Ֆոնդայինբյուջեիմուտքեր 83627.0 71213.4 85.2 

-Ֆոնդայինբյուջեիեկամուտներ 40112.9 27699.3 69.1 

Ֆոնդայինբյուջեիտարեսկզբիազատմնացորդ 43514.1 43514.1 100.0 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիծախսեր,  
որից՝ 

467656.6 404684.6 86.5 

- Վարչականբյուջեիծախսեր 394549.6 357962.5 90.7 

-Ֆոնդայինբյուջեիծախսեր 83627.0 46722.1 55.9 

Համայնքիֆոնդայինբյուջեիփաստացիծախսերը, 
որից՝ 

86127.0 55782.7 64.8 

- ճանապարհաշինություն 150.0 0 0 

Ընդհանուրբնույթիհանրայինծառայություն 30600.1 23234.2 76.0 

- ջրամատակարարում 1500.1 0 0 

- փողոցայինլուսավորություն 20374.7 8124.0 39.9 

-շրջակամիջ. Պահպանություն 18040.0 16967.0 94.1 

-այլ 840.0 334.0 39.8 

-բնակ. Շին. 10534.2 4004.8 38.0 

-մշակույթ 4087.9 3118.8 76.3 

*Գույքիօտարումիցմուտքեր -2500.0 -9060.7 362.4 
 

Համայնքի ընթացիկ տարվա 
բյուջեն 

556583.1 դրամ. 
Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, 

 



պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և 
ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված 
ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիմուտքեր /հազ. դրամ/ պլանավորում  556583.1 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիեկամուտներիպպլանավորում  
այդթվում՝ 

458248.6 

- Վարչականբյուջեիեկամուտներ, որից՝ 458248.6 

- սեփականեկամուտներ 171454.5 

- Ֆոնդայինբյուջեիմուտքեր 98334.5 

- Ֆոնդայինբյուջեիեկամուտներ 14000.0 

- Տարեսկզբիազատմնացորդ 84334.5 

Ընդամենը՝համայնքիբյուջեիծախսեր,  
որից՝ 

556583.1 
 - Վարչականբյուջեիծախսեր 458248.6 

-Ֆոնդայինբյուջեիծախսեր 98334.5 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեր պլանավորված ծախսեր, որից  104334.5 

-ընդհանուրբնույթիհանրայինծառայություններ 33200.0 

-ճանապարհաշինություն 15000.0 

-շրջակամիջավայրիպահպանություն 6000.0 

-ջրամատակարարում 434.5 

-լուսավորություն 27200.0 

-այլ 2500.0 

-բնակարայինշինարարություն 20000.0 

-գույքիօտարումիցմուտքեր -6000.0 
 

Համայնքի ընթացիկ տարվա 
բյուջեի նախագծով 
կանխատեսվող բյուջետային 
մուտքերի (ներառյալ 
ֆինանսական 
համահարթեցման 
դոտացիայի գծով 
կանխատեսվող մուտքերը) 
հաշվին նշված ծրագրի 
իրականացման 
անհնարինության 
հիմնավորումը 
(համապատասխան 
հաշվարկներով 

Համայնքի 2020թ-ի բյուջեի նախատեսված ընդհանուր մուտքերը կազմում է 55683.1 
դրամ, որիցվարչականբյուջեիմուտքեր` 458248.6 դրամ 
Որից` 
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ – 178636.5 դրամ /իր մեջ ներառում է 
ապարատի պահպանման` աշխատավարձ, գործուղումներ, կոմունալ վճարումներ, կապ, 
տրանսպորտային նյութեր, համակարգչային ծառայություններ և այլ ծախսեր/  
Պահպանություն – 2000.0 
Տնտեսական հարաբերություններ – 12000.0 դրամ /իր մեջ ներառում է 
գյուղատնտեսության, տրանսպորտի և ճանապահային բնագավառում իրականացվելիք 
ծախսերը/ 
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն – 61500.0 դրամ /իր մեջ ներառում է 
աղբահանության և սելավատարերի մաքրման, կեղտաջրերի հեռացման ծախսեր/ 
Կոմունալ ծառայություն – 111568.5 դրամ /իր մեջ ներառում է ջրամատակարարման և 
լուսավորման ծառայություններ/ 
Առողջապահություն – 1500.0 
Մշակույթ – 33801.0 դրամ / , ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր /ՀՈԱԿ-ում գործում է 
մշակույթի տուն և մանկապարտեզ/ 
Կրթություն – 108787.0 դրամ /ներառում է նախադպրոցական և նիջնակարգ կրթության 
բնագավառի ծախսեր/ 
Սոցիալական պաշտպանություն – 2750.0 դրամ /համայնքի սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին աջակցություն/ 
Պահուստային ֆոնդ` 44040.1 դրամ: 
Նշված ծախսերի հետ զուգահեռ միայն բյուջեով հնարավոր չէ իրականացնել Տաշիր
համայնքի ասֆալտապատման ծրագիրը: 



Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, 
այդ թվում՝ 
- շինարարական օբյեկտների 
նախագծման արժեքը 
_________ դրամ, 
- նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի պետական 
փորձաքննության 
ծառայության արժեքը՝ 
_________ դրամ, 
- տեխնիկական հսկողության 
ծառայությունների արժեքը՝ 
_________ դրամ, 
- հեղինակային հսկողության 
ծառայությունների արժեքը՝ 
_________ դրամ, 
- գոյություն ունեցող շենք-
շինությունների տեխնիկական 
վիճակի վերաբերյալ 
փորձաքննության 
ծառայության արժեքը՝ 
_________ դրամ, 

նաև առանձին ներկայացնել 
հասարակական շենքերի և 
բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր 
օգտագործման գույքի 
կառուցման/նորոգման դեպքում՝ 
էներգախնայողության միջոցառումների 

_________ դրամ 

81.820.000 (100%) 
- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 4.000.000 դրամ, 
- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության 
ծառայությանարժեքը՝ 400.000դրամ, 
- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1.380.000 դրամ, 
- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 460.000 դրամ, 
- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ 
փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 400.000 դրամ, 
 

Համայնքի կողմից ներդրվող  
մասնաբաժնի չափը 

25.000.000դրամ (30.6%) 

Այլ ներդրողներ 20.001.000դրամ (24.4%), Տաշիր բարեգործական հիմնադրամ: 

Ծրագրի իրականացման 
տևողությունը 

Սկիզբը 01.05.2020թ. Տևողությունը 7 ամիս: 

Ծրագրի ծախսերը  Ծրագրի ընդհանուր շինարարական արժեքը կազմում է 75.180.000 ՀՀ դրամ: 

Ամսաթիվ __01__ ____02_______2020թ. 

  
 Այլտեղեկություններծրագրիմասին (նշելայնլրացուցիչհանգամանքները, 

որոնքկարողենցույցտալծրագրիկարևորությունը, ակնկալվողարդյունքներիազդեցությունըհամայնքի և 
տարածաշրջանիզարգացմանվրա, այլհանգամանքներ, որոնքկարողենհաշվիառնվելծրագիրըգնահատելուընթացքում): 

  
Համայնքիտնտեսականպատասխանատու՝ Հ. Կիրակոսյան 
Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը՝ hayarpi.kirakosyan@bk.ru, (+374)77-818568 
  
_____________________________________________________________________________ 
  

 Համայնքիղեկավար`   ԷդգարԱրշակյան 
(անունը, ազգանունը) 

  
Կ. Տ 
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