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Հավելված N 3 

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 

նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման 

  

Ձև 

  

Հ Ա Յ Տ 

  

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների 

զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների 

  

Ծրագրի անվանումը 

 

Մարզ 

Համայնքը /համայնքները 

Համայնքի /բնակավայրի 

հեռավորությունը մայրաքաղաք 

Երևանից, ինչպես նաև 

մարզկենտրոնից 

Համայնքի /բնակավայրի 

բնակչությունը 

Սահմանամերձ, բարձր լեռնային 

համայնք /բնակավայրի 

 

Համայնքի բնակավայրի 



ենթակառուցվածքների 

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 

։  

 

 

 



։  

 

: 

 

 

Ծրագրի ընդհանուր 

նկարագրությունը և դրա 

իրականացման 

անհրաժեշտությունը 

 ՝  

Ծրագրի ակնկալվող 

արդյունքները, որոնց միջոցով 



պետք է հասնել ծրագրի 

իրականացման նպատակին 

Ծրագրի արդյունքներին 

հասնելու գործողությունները և 

միջոցառումները 

 

 

 

 

  

Ծրագրի իրականացման 

արդյունքում համայնքին 

սեփականության իրավունքով 

պատկանող հիմնական 

միջոցների արժեքի ավելացում 

բացառությամբ 

բազմաբնակարան շենքերի 

ընդհանուր բաժնային 

սեփականության գույքի 

 

Ծրագրի ազդեցությունը 

համայնքի և շահառուների վրա 

Նշել ծրագրի իրականացման 

ընթացքում ստեղծվող 

ժամանակավոր և հիմնական 

աշխատատեղերի քանակը և 

դրանց նկարագրությունը 

Համայնքի նախորդ տարվա 

բյուջեն և բյուջեի 

կատարողականը 

Նախորդ տարվա բյուջեն` 224408.6 դրամ. 

Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և 

կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և 

ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը 

ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

  Պլանը Փաստացին Տոկոսը 



Ընդամենը՝  համայնքի 

բյուջեի մուտքերը /հազ. 

դրամ/ 

Ընդամենը՝ համայնքի 

բյուջեի եկամուտները  

այդ թվում՝  

-Վարչական բյուջեի 

եկամուտներ, որից՝ 

- Սեփական եկամուտներ 

-Ֆոնդային բյուջեի 

մուտքեր 

-Ֆոնդային բյուջեի 

եկամուտներ 

Ֆոնդային բյուջեի 

տարեսկզբի ազատ 

մնացորդ 

Ընդամենը՝ համայնքի 

բյուջեի ծախսեր,  

որից՝ 

- Վարչական բյուջեի 

ծախսեր 

-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 

Համայնքի ֆոնդային 

բյուջեի փաստացի 

ծախսերը, որից՝ 

- ճանապարհաշինություն 

Ընդհանուր բնույթի 

հանրային ծառայություն 

- ջրամատակարարում    

- փողոցային 

լուսավորություն 

   

-պաշտպանություն      



-մշակույթ 

*Գույքի օտարումից 

մուտքեր 
 

Համայնքի ընթացիկ 

տարվա բյուջեն 

295308.2դրամ. 

Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, 

պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և 

ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված 

ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

  Պլանը 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի մուտքեր /հազ. 

դրամ/  պլանավորում  

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների 

պլանավորում  

այդ թվում՝ 

- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ 

- սեփական եկամուտներ 

- Ֆոնդային բյուջեի մուտքեր 

- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 

- Տարեսկզբի ազատ մնացորդ 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,  

որից՝ 

- Վարչական բյուջեի ծախսեր 

-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված 

ծախսերը, որից՝ 

 ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություն 

 ճանապարհային տրանսպորտ 



-ջրամատակարարում 

 մշակույթ 

 

կրթություն 

 

* Գույքի օտարումից մուտքեր 
 

Համայնքի ընթացիկ տարվա 

բյուջեի նախագծով 

կանխատեսվող բյուջետային 

մուտքերի (ներառյալ 

ֆինանսական համահարթեցման 

դոտացիայի գծով կանխատեսվող 

մուտքերը) հաշվին նշված 

ծրագրի իրականացման 

անհնարինության հիմնավորումը 

(համապատասխան 

հաշվարկներով 

 



 

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, 

ինչպես նաև առանձին 

ներկայացնել հասարակական 

շենքերի և բազմաբնակարան 

շենքերի ընդհանուր 

օգտագործման գույքի 

կառուցման/նորոգման դեպքում՝ 

էներգախնայողության 

միջոցառումների արժեքը 

  (100%) 

Ձեռք բերվող գույքի  արժեքը`  դրամ: 

 

 

 

 



_________ դրամ 

Համայնքի կողմից ներդրվող 

մասնաբաժնի չափը 

11 000 000 դրամ (55%) 

Այլ ներդրողներ 0 դրամ (0 %), նշել ներդրողի անունը: 

Ծրագրի իրականացման 

տևողությունը 

Սկիզբը` 01.09.2021թ., Տևողությունը՝ 3 ամիս 

Ծրագրի ծախսերը  

11 000 000 

 

Ամսաթիվ ,,03,, մարտի 2021թ. 

  

 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 

Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը 

  

Աշխատակազմի քարտուղար՝ Անժելա Մարտիրոսյան, հեռ.՝ բջջ.՝ 093572204, աշխ.՝077867459, 

sarchapet.lori@mta.gov.am, ssarchapet@mail.ru 

  

 Համայնքի ղեկավար  Բորիս Բարոյան 

(անունը, ազգանունը) 

  

Կ. Տ 
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