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ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ  

18-Ի ԱՐՏԱՀԵՐԹ  ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ 

1․ Հաաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու  2020 

թվականի մայիսի 18-ի արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին: 

/Զեկուցող ` Է. Արշակյան/ 

2. «Խաղահրապարակի կառուցում Սարատովկա գյուղական բնակավայրում» 

դրամաշնորհային ծրագիրը հաստատելու մասին: 

                                                                                  / Զեկուցող ` Հ. Կիրակոսյան/  

3. Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական օգնություն 

տրամադրելու մասին: 

                                                                                 / Զեկուցող ` Լ. Ավետիկյան/  

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 42-Ա  

 

  

 ՀԱԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ

ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 18-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 մայիսի 18-ի 
արտահերթ նիստի օրակարգը` 
1․ Հաաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու 2020 

մայիսի 18-ի արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին: 

2․«Խաղահրապարակի կառուցում Սարատովկա գյուղական բնակավայրում» 

դրամաշնորհային ծրագիրը հաստատելու մասին: 

3. Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական օգնություն 

տրամադրելու մասին: 

________________ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՆՈՒՆԵ ՍՈԼՈՅԱՆ 

 
 
 

ՆԱԽԱԳԻԾ 42-Ա  

 

  

 «ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՍԱՐԱՏՈՎԿԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ» ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ

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 «Խաղահրապարակի կառուցում Սարատովկա գյուղական բնակավայրում» 
դրամաշնորհային ծրագիրը` համաձայն հավելվածի: 

 
 



Հավելված  
ՀՀ Լոռու մարզի  Տաշիր համայնքի ավագանու  

2020 թվականի մայիսի 18-ի N42-Ա որոշման  

 

Ա. Ընդհանուր տեղեկատվություն հայտատուների մասին. 

Հայտատու 1 /գլխավոր 

հայտատու/. 
Տաշիրի համայնքապետարան 

Պաշտոնատար անձ. 
Էդգար Արշակյան 

Պաշտոնը. 
Տաշիր համայնքի ղեկավար 

Պետական գրանցման 

համարանիշը. 
69.181.995822 

Կոնտակտային տվյալներ. 

Հասցե, հեռախոս, էլ. 

հասցե 

Ք. Տաշիր, Տաշիրի համայնքապետարան, Վ. Սարգսյան 94, 

(+374)-77-818568, hayarpi.kirakosyan@bk.ru 

Հայտատու 2. 
 

Պաշտոնատար անձ. 
 

Պաշտոնը. 
 

Պետական գրանցման 

համարանիշը. 
 

Կոնտակտային տվյալներ. 

Հասցե, հեռախոս, էլ. 

հասցե 

 

Հայտատու 3. 
 

Պաշտոնատար անձ. 
 

Պաշտոնը. 
 

Պետական գրանցման 

համարանիշը. 
 



Կոնտակտային տվյալներ. 

Հասցե, հեռախոս, էլ. 

հասցե 

 

Բ. Գործադիր ամփոփում 

Ծրագրի անվանումը. 

 
Խաղահրապարակի կառուցում Սարատովկա գյուղական 

բնակավայրում: 

Գաղափարի համառոտ 

բացատրությունը մեկ 

նախադասությամբ. 

Ստեղծել լավ պայմաններ երեխաների հանգստի, խաղերի ու 

միջոցառումների համար` նպաստելով երեխաների մտավոր և 

ֆիզիկական զարգացմանը:  

Տևողություն. 
5 ամիս( 01.05.2020-30.10.2020) 

Կարիքի ձևակերպումը.       Տաշիրի  համայնքապետարանի  վերջին տարիների 

գործունեությունը ուղղված է համայնքային տնտեսության 

արդյունավետ կառավարման, համայնքային 

ենթակառուցվածքների կայուն և բնականոն զարգացման, 

միջավայրի բազմազանության, մեր համայնքի բնակչության 

կյանքի և գործունեության որակի բարձրացման  

չափանիշների ապահովմանը: Համայնքի երեք գյուղական 

բնակավայրերում չկա երեխաների զբաղվածությունն 

ապահովող  որևէ տարածք: Ծրագրով նախատեսվում է 

կառուցել խաղահրապարակ Սարատովկա գյուղական 

բնակավայրի կենտրոնում, որից կոգտվեն ոչ միայն 

բնակավայրի երեխաները, այլ նաև հարակից 2 

բնակավայրերը՝ Գետավան, Նովոսելցովո:  

Ծրագրի կարևորագույն խնդիրը առողջ ապրելակերպի 

ապահովումը և մարզումների համար նորմալ պայմանների 

ստեղծումն է: Սպորտը ոչ միայն զբաղմունքի և ֆիզիկական 

կուլտուրայի զարգացման տարբերակ է, այլ նաև առողջ 

ապրելակերպի գաղափարի ձևավորման: 

Ծրագրի նպատակը. 
Ստեղծել նորմալ պայմաններ երեխաների հանգստի, 

խաղերի ու միջոցառումների համար` նպաստելով 

երեխաների մտավոր ու ֆիզիկական զարգացմանը 

Ծրագրի արդյունքները. 200 դպրոցականներ և ավելի քան 300 երեք  գյուղի 
երիտասարդներ հնարավորություն կունենան զբաղվել 
սպորտով: Ծրագրի արդյունքում կաշխուժանա երեք 
բնակավայրերի երիտասարդների առօրյան: 
Երիտասաևդները կունենան հնարավորություն զբաղվել 
սպորտով և վարել առողջ ապրելակերպ: Կլուծվի բնակիչների 



երեկոյան ժամերի զբաղվածության հարցը: Կբակելավվի 
գյուղաբնակների կյանքի որակը:  

Ծրագրի ամփոփոփ 

նկարագրությունը. 

 

   Ծրագրով նշված արդյունքերին հասնելու համար  
նախատեսվում է վերանորոգել Սարատովկա 
բնակավայրիում համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող տարածքը՝ 100 քմ մակերեսով:  
Այս աշխատանքները կյանքի կոչելու համար՝  

• Տաշիրի համայնքապետարանը 2020 թվականի 
բյուջեով կնախատեսի անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների համայնքի ներդրման մասնաբաժնիը 

• համայնքը կստանա դրամաշնորհ, 
• 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 թիրախ խմբի 

համառոտ 

նկարագրությունը. 

Ծրագրի անիջական շահառուներն են  երեք բնակավայրերի՝ 
Սարատովկա, Գետավան, Նովոսելցովո բնակիչները, 
պոտենցիալ մարզադպրոց հաճախողները՝ դպրոցահասակ 
երեխաներ, մարզիկները, համայնքի երիտասարդները և 
համայնք այցելող զբոսաշրջիկները: 

Գ. Ծրագրի ազդեցությունը. 

Գաղափարի 
նորարական լինելը. 
 

Ծրագրիը նորարարական մոտեցում չունի, սակայն 
գաղափարի իրականացումը առաջնային է բնակավայրի 
բնակիչների կյանքի որակի բարելավման կոնտեքստում: 

Հնարավորություններ և 
մարտահրավերներ. 
 

Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս գյուղաբնակներին 
ունենալ իրենց ժամանցի և սպորտի կազմակերպման 
տարածքը: Տարածքի առկայությունը հնարավորություն կտա 
բիզնես գաղափարների իրագործման, կզարգանա 
գյուղական տուրիզմը, քանի որ բնակավայրում է գտնվում 
կարմիր գրքում գրանցված Լուսավոր Լիման լիճը, որը 



հայտնի է բացառիկ ջրաշուշաններով: 

Ազդեցություն, 
ներգործություն. Գաղափարի իրականացումը կփոխի  թիրախ խմբի կյանքի 

որակը:  Կաշխուժանա համայնքաբնակների առորյան:  

Խնդրի վերաբերյալ 
հավաքագրված 
տեղեկատվությունը. 
 

Բնակավայրերի բնակիչները բազմիցս դիմել են 
համայնքապետարան խաղահրապարակ ունենալու 
պահանջով, սակայն ֆինանսական միջոցների սղության 
պատճառով հետաձգվել է շինարարական աշխատանքների 
մեկնարկը: Ծրագրիը հնարավորությու կտա համատեղ 
ուժերով իրականացնել համայնքի հնագամյա զարգացման 
պլանով նախատեսված խաղահրապարակի կառուցման 
ծրագիրը:  

Ծրագրի կայունությունը. 
 

      Ծրագրի կայունությունն ապահովելու համար 
աշխատանքների մեկնարկից առաջ կկզմավորվի 
աշխատանքների վերահսկման խումբ, որի անդամների 
շարքերում կլինեն համայնքի ավագանու անդամներիվ , 
համայնքապետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, 
ակնիվ համայնքաբնակներ, ՀԿ ներկայացուցիչներ: 
Վերջիններս կհսկեն ծրագրի մեկնարկը և անխափան 
աշխատանքը, իսկ ավարտից հետո տարածքում 
կտեղադրվեն վահանակներ, կիրականացվի մոնիթորինգ 
ամեն  եռամսյակ:  Խաղահրապարակի հետագա մկաքրման 
և պահպանման գործողությունները տեղ կգտնեն համայնքի 
զարգացման ծրագրերում, ինչը  կապահովի 
կենսունակությունը: 

 

Բիզնես մոդելի 
բացատրությունը. 

Ծրագիրը բիզնես ուղղվածություն չունի, ծրագրի նպատակը 
բնակիչների կյանքի որակի բարձրացումն ու համայնքի, երեք 
գյուղական բնակավայրերի երիտասարդների առողջ 
ապրելակերպի սերմանումն է, ինչը այսոր առաջնային 
կարևորություն ունի համայնքի համար: 

Նեղ մասնագետների 
անհրաժեշտություն. Ծրագիր իրականացման ժամանակ անհրաժեշտություն 

կառաջանա խաղահրապարակի գույքի ձեռքբերման 
ընթացքում՝ պիտանի մարզագույքի  ընտրության ժամանկ: 

Դ. Բյուջե 

Ընդհանուր արժեք  
/ՀՀ դրամ/ 5.200.000 

Դրամաշնորհ.  
/ՀՀ դրամ/ 3.640.000 



Սեփական ներդրման 
հանրագումար. 
/ՀՀ դրամ/ 

1.560.000 

Բյուջե 1. Հայտատու 1. 

Ընդհանուր արժեք 

5.200.000 

Սեփական ներդրում. 

 
1.560.000 

Դրամաշնորհ 

 
3.640.000 

Բյուջե 2. Հայտատու 2. 

Ընդհանուր արժեք. 

5.200.000 

Սեփական ներդրում. 

 
520.000 

Դրամաշնորհ 

 
4.680.000 

 

 

Ներկայացման ամսաթիվ   02.03. 2020 թ. 

 

Հայտատու 1. 

Պաշտոնատար անձ. _________________ 

Ստորագրություն. ____________________ 

Կ.Տ. 

 

 

Հայտատու 2. 

Պաշտոնատար անձ. _________________ 

Ստորագրություն. ____________________ 

Կ.Տ. 

 

 

 



 
ՆԱԽԱԳԻԾ 43-Ա  

 

  

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

/Զեկ. ԼԻԼԻԹ ԱՎԵՏԻԿԱՅՆ 

Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ 
կետին, Տաշիր համայնքի ավագանու 2018 թվականի հունվարի 15-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց 
լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը 
սահմանելու մասին» թիվ 3-Ա որոշմանը համապատասխան, հիմք ընդունելով ստացված 
դիմումները և համայնքի զոհված զինծառայողների, զինծառայողների ընտանիքների 
սոցիալական պաշտպանվածության բարելավման, պատերազմի վետերանների 
սոցիալական խնդիրների լուծման, հաշմանդամների, կերակրողին կորցրած 
ընտանիքների, սոցիալապես անապահով այլ խավերի սոցիալական պայմանների 
բարելավման վերաբերյալ դիմումները քննարկող հանձնաժողովի եզրակացությունները՝ 

Տաշիր համայնքի ավագանին որոշում է`  

1. Բավարարել համայնքի բնակիչների դիմումները և համայնքի բյուջեից նրանց     
ընտանիքներին հատկացնել սոցիալական օգնություն՝ համաձայն հավելվածի.  
 2. Համայնքի ղեկավարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում  
հատկացված գումարները տրամադրել բնակիչներին։ 

 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ԼԼԻԼԻԹ ԱՎԵՏԻԿՅԱՆ 

 

Հավելված  

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու 

2020 թվականի մայիսի 18-ի   N43- Ա որոշման  

 

1) Մարուսյա Սարգսի Գալստյան          10000/տասը  հազար դրամ/, սոց.օգնություն 
         (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 

2)Մերի  Յուրիկի Կիրակոսյան              10000/տասը  հազար դրամ/, սոց.օգնություն 
        (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 

    3) Շավարշ Իլյուշկի Սերգեյան               10000/տասը  հազար դրամ/, սոց.օգնություն 
       (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 

        4) Աիդա Էդուարդի Օհանյան                 10000 /տասը  հազար դրամ/, սոց.օգնություն 
       (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 

5) Լիլիթ Արարատի Հակոբյան             10000/տասը  հազար դրամ/, սոց.օգնություն 
         (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 

6) Վեհանուշ Կամոյի Լալայան                15000/տասնհինգ  հազար դրամ/, 
սոց.օգնություն 

        (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 

     7) Նաիրա Գարեգինի Մարկոսյան        15000/տասնհինգ  հազար դրամ/, 
սոց.օգնություն 



             (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 

    
  8) Թամարա Մարկոսի Բասենցյան   15000/տասնհինգ  հազար դրամ/, սոց.օգնություն 
           (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 
 9) Արմինե Արմենի Աթանյան              20000/քսան  հազար դրամ/, սոց.օգնություն 
         (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 
 10) Քեթցյան Ռոբերտ Ֆրունզի             25000/քսանհինգ  հազար դրամ/, սոց.օգնություն 
            (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 

 11) Կարինե Բայլոզի Ուսուբովա           25000/քսանհինգ հազար դրամ/, սոց.օգնություն 
           (Անուն, ազգանուն,հայրանուն) 

  
 
 

 
 

Ընդամենը՝  165000 /մեկ հարյուր վաթսունհինգ  հազար/ 

 

 


