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1.

.huriurlhplr

Zutpqh1}r

qh\u.l*plt

nq2nrJL[r lotoB

hurtiurqnrrluglhhp

ehq hd trhp\urlurgtrnul Uquu{htr hruriur3hpf qurpqrug,I*t, bpurq}rpp: lurtlur3trp}r qtnpqurgtiurtr
Epurglrpp huulurltrplr unglrurl-urtrurkuru\uh [pu$dur\]r huriurtlrp r{hplnr8nrgurh h urn\ur
hldhurluhahnt hptt purgurhurltndurh, $|rhuhuru\urtr, urhurhuur\urtr, phur\tutr k drupq\ur3|rtr
nhuntputrhplr qhurhurmdurh uprpnthpntd hqrumur\urJbh qurpqtugtftutr urhuurtrlgnrhlrg
d.hntlup\r{h$p p,qlhp}r urdpnrpmplmlrtr urptnurhrulunq rlrururnurpnr.qla t, npp hhpru4pnr-ri t
hunlurltrplr hplLu{utqpphhptt rup4lmtrun{hu lnrbnul h hunlurlbp} urhupr\uL} [pur\urhrugmd:
lurSurumurlrlr Zurtrpurqhurnr-p3rutr Lnnnr .furnqh Uqunlhh hunlurltrpfr 2017-2421pp.
qurpqurgt{rutr bf*qpl, ptrqmtnlurtr hqunnur\tr k uurhdutrhl hunftnltrp}r rnkulur\urtrp 2021
prlur\uh[tr, u{q rnhulur\uhfrtr huruhhlm nurqtlurtlurpnrySmtrp h hfrtitrur\urtr hqurr.nur\hhpp:
ZurdurSLplr qurpqurgrlurtr bp*qhfrp tt2ruQhfitu h*Z.l]r htr runtr{hl hunfurllrp}r urn\ur nhunr-puLhpp
(ur\tnlr{hhpp), qurpr.mu{npnrplmtrhhpp, rnhrltu\urh urnurL&lnuhruur\nrplmhlrhlrp, hfr[nh
urlnnhuur\urh h prurpupru\urtr urn\ur |rpuu$rdur\p, ttt lqhu huh urnru2]r\ur qurpqrugnr-dt hpl,
\urhluunnhuntrftrhpp: 9urpqrugnftuh nuqtlurrlurpntgurtr h qhpu\ur1nr-plnrtrbhplr uurhilulnlurtr
dunfutrur\ gntgurphp.lhf t |rlnnhqpug{urb rfnuhgnu"f (mhurhuur\urh, ung}rurlur\urh, Zp2urqul
{[2urt[ut1p]t b ruJt qnpbntrLhp):
trurturStrplr qrupqurgtiurtr bpurqlrptr

}tf .iht

trhpurnmd h' hurdurltrBh ttp*rllrdur\|r ptrnpruqlrpE,
qtrurhunnnr-tfp, huniur3irpfr urhulu\urbp, nruqrfturlurpntpSurh b i9U-h

rlhplntbnr-p1nilrp b
hfnlbur\urh trqurtnur\trhplr uruhrluhnrdp, trurluuruhurlnq hurhpurulhurur\ruh h rfiupqurl|rtr,
tilr2huutuqhpurl|rh hrurfurqnpbur\gnrp3ruh b uql Epurqphpp, $lrhurhuru\urtr |rpurrftrdru\fr
rlhlntbntplnrhp, qtrurhunnnulp h \urtrfuunnhuntr.fp, nlnptnur3]rh Epurqphpp, {1nr.lpb \urnur{urptiurtr
Eft*qhpp, qrupqurghub bpuqpfr tintr]rpnp]rtrqp:

Zntum{ ht[, np urumrup \\urtrqhhp, npulhuq]r \rupnqurhruhp ]rpru\rubgtr\ rlhp run2h r]n{tub
Iot +hpt hpg, hurdtulhpp 4rup&hh1purph\hgh\ l, q.ufqurgurb hurdrulhp:
\utrluur{ 2trnphu\rq htt pnlnp ur3tr qqpburpurptrhp}rtr, hunlurltrpurphur\trhp}rtr h 2ruhruqpq}rn

\ruqriur\hpqntplmtrhhnhl, h urLhrurntrhplrtr, npnLp \oqbth hunfuqhpfr qurpqrugtftuh bpurqphp[r
frtrur\uhurg,i*lrp,hruuurpru\ru\tntr lgurhp[r ru\tn]r{rugrftutr qnpbtrprugtrhp}rtr:

lrutfq

&pnLd utnQur hpdltwfu{talrytthpp

e

Ufr2hudur3trpurJlrtr

.

Qurqunftutnru\urpurpdurh purgru\urlnrgnr-trp (qurqruuurph urZluurururtrpLhph

L

hhphunlurltrpur3|rb durbunqurpht hplt urbdlulrprup ,llrd*hE b
hhphurduryhpurl|rtr durhurqrufhtr qlrZhp*tfrtr lmuunlnpnrplutr purgur\ur3nrplmhg,

.Ih rluup

\unnurp{rub t),

r

tr

hrrlhlm Zptr hhppfrtr gubgF dur2r[urEnrylmtrg (\uruurphl rlhpurirnpnqntd

lnurgmg]t1

ur2|uruuruhpLhp),

r

Qurpll.nruhurpmplnr-trtrhplrg huriuStrplr

urtrtplr

h

hrutiru3bpruqhrnrupurhfr {tnuur[rub

\urmptrhpp (urqphuurh 2|r$hpuuluru):

o

.
r
r
.
.

{nt&{ruk nqfihbpp
hurturlhphuhtlnu\urh h\rutinuntrhplrg,
Lhppfrh qur2r.nntrur\rutr rlpurtlur2lmphbtphg
Uprnurplrtr qru2urnLur\ruh rlputtru2tnphLbp[g,
FrurrhqnFbntplnrlflnllrpuun[nr-plmtrhhpfrg
UlLurqHnr-ptrhpfrg,

Op*qfh tt2ru\durtrp tlurutrur\gq tb huttur3trpurqhr.nurpurhlr ur2|uunnrult*q,Ie un[ruqruhfrtr,
ptrhurp\r{h1 nr hur2{r hh untr{h1 hurtrpur3}rtr lunnfhhp}r tupqlnthpmrl \ururrupr{urb pqnp
unru2urp\mp3nttrLhpp: Upruqfrpp hruuurururr{h1t huuiurltrptr ru{rlqurhm ruh4urdtrhph \nryIhg:

2. lunfurllrpl, Ittt*rlltd*htt tr\urpruqpmplnth

2.1.

Zuniur3hpp, ptiqhurtrnrp

h\ruptuqpntplnrh

Zrulururnurtrfr Zrutrpurqhurntplurh Lnnnr .I*pql, Uqunlhtr qnqp npulhu hurdurltrp &brur{nprl{ h
199OF.-hb U4pph2utrlr h .{,puruururb}r Zurbpurqhurntplmhhhp}rg hhpqurqfarlurb phur[[r$rhpn{:
Uqurtlhtr hurfurlhpg uurhdurtrulihp& k (uurhrftuhur\|rg t.{urptuutnurh}r Zutrpurqhtnnrp3rutr hhu),
qurln[nnf h durpq\htrupntr]rg 65 lld r1hqF hSmu[runurptrhp: Zunfur3trpfr urrupru8pp \urqrfnril
1760d, tlturtr rutrurtunurbmEtl
309.8 hb\rnrup: lunlurltrptr Eo,lh r.Iur\rup4urqfrg Furl]d.p
nL runrulgurpulp,
uuupurbphhp, n\]rh$p thnhurl|rtr
Uqru{hbfr o{E \*qr}".ptt
pnruullurtrnrplmhp' thntnuS|rtr /urlqlrur\rul/, pfuur\|r2hhpp hfnllnu\rutnri qpurq{mrl hh'
rutrtuutrurquhnrp3unfp: Zrudru3Lpfr ururpur8pp qurh{nuf \fnftu1ut\urh gnlpm qnurnu.t: Qrlknp
nL gnr-}rn:
gmFur
hp\rupunnh {urtrburE\nr1pn{: Qrupnthg hp\rupurtnh
\urlmtr
$puurhurpnr-p3mhtrhnp rihlbh tnr[urltrhpnrl {hpgutrnui htr urqp}rftb: Udurnp \*pd t, qntl nt
pltl unlqrurlurb nt ulup hqurbur\p,
urnurglrtr \bunrd qhpur\2nnni
2np: U2nrhp uurnh
hp\ftof+ hh"U rlrnrlrnluurllurtr h: U2hurtrurl]rh gpururhurpntplnttrtrhph u\urlnnf htr uhqurhrfphplr'

k

h

t,

b

t,

t

t

t

t

t

r'lhpttt, b hn\tnhrfphplr u\qppb: hudurlu hL $trmr.I hp\tuprumh{ utudphtltrhp,
lpup\rnurhurpnr-pSnrtrhhp h ntdqlrtr punflrhhp:
lunitu3trplr ptru\lmplurh
ru14

urn\u plnlp' 1 27,

prlnuf'
Ctquttihhp

1. tl[Lfr 1 ututph\urh

-3

II34 pr{nui'
urnurhurh

U14

2

1

hourburh

2.

1-2 ururph\urh - 3

1

2

3.

3-4 tnurph\urtr - 4

1

3

4.

5-5 ururph\urtr - 5

4

1

5.

7-10 tnruph\uh - 8

5

3

6.

11-14 ururph\urtr - 5

5

0

7.

15-17

rnurph\utr - 2

I

1

8.

l&-22ururph\urh -10

5

5

9.

23-45 r.nurph\urh - 29

t4

15

18

32

2

6

rc. 46-62unuph\urtr
11. 63 h

ut{hf

hur2rfur\unftrhp

- 50

ururph\rutr - 8

-I

duuiurtnu\urlnp phur\|r2trhp - 5
phunuhlrplrhfh (blohnt') ptr{p

- 31

trhulpnrp3urtr ungllulur\urh \urqrlp'

uq4ptlnnl'
\htruurpn2ru\runnrtrhp

-

1

3,

ttlrur\nqduhlr Etrrupuqnlph hphlutuhhp

-

1,

hp\\nqdut{r bhnrpuqmp\ hph}uut hp * lhurh,
hurJphtrur\urh qururhpuqdh rfurulnu\|rghhp- lhurL,
umnrl2urulurhmp3nth

- 1,

pr{md'

SI.'U- 2,

4qpngurqurhhhp

*

10,

purbur\nril burnut3nqhhF - t,
hur2tfurhrlurdtrhp

-

8,

qlntqururlnnhunrp;unlp qpqtlrqhhp

- ffi

,

qlmqururtnnhumplurh tlnlnprnnrti {rupAm ru2}uururnqhhp

-

7,

qlnrqururbuhump3mh, npunp{ntplnttr h rubururnurlhb rnburhunr-plnttr - 71
r.lrupAnt tu2]urutnn4trhp

nlq/ur nlnptnnul -

qprurflurbmplnth pttrhgnqtrhf
ptrururhfrplrhpl, (t]uhfrlr) fah{U

-

1

3,

5,

- 31:

lun{urlhpnr-tf urn[ur t 10 +qpngrl\urtr hph[uur, npntrp hrudru]unni hh hurphrutr' Up6fu[ q]nqh
dlr2hru\urpq qqlrngp:

Zunirulhplr fLut\ht hut4[uugnq pmdpntSpp ur]uunnnr-tf

t Upblt[ q]nqtr pntdQhmnul

(lurlurltrpnr. lEur pntd\hm):

2.2.

r
o

luniur3trBlr unglnnlurtrmhuur\urh lrpun{}rd*kp
Zunfur]frplr pl4hurhmp ururpk\urh plnt2hh lt*q.t".{ L 4.750.2 dltr 4purd:
Ctrqhurlmtp h\unlnunhhplr dh2 hunlurlbplr uhrlnu\uh h\rurlmurtrhpfr purd]rtrp

\uqtfnrd

h

r

rlfr 4purri( 23.3olo):
Uqlnruur\ntd phprlurb hh hurdrulhplr hlriLru\rutr qnqunnlrurhuur\urti tuFtnulr}purt pg

1,

1,110

bun{urfrhpp 2016p.
91nr4urtnLurbuur\urh
urrurunnubph tnhuurhn

Surhpurururpurbnr-pStuh tur+E

Upuurlpurhplr purLur\p

hurnurn$hr
htunurtlp
purlrgurphqbL

3hur
0.45hur
1.36hur

2009
1.3q

6.7q
5os
4Ohurq.hulu
6s

rlhu
&nt
rJhnn

.

Uqlntuur\nttl phpr{urb hL hurdrqhp}r

h}nftrur\urtr

bunlrultrhpp 2016p.
Utrurunrtrtrbnh rnhuurt n
Iunlnn hnqhnurilnn urtrurunrtrtrhn
Utn Brlnr-ri lrnrlhn
tunqtn

QttuurBurhurhn

102
55
10

huru\urtr urpurru4purLpE h

158

I}n!nl.trhbn
U14

p{nni hunlhp

120
40

rihnrl urnburutrhptrhn

Ctrururtrh\rutr hqruurnhhpfr huntru\rupqmtf qptutrg{rub hh 6 phururtr}rphhp,

Zurriurllrpnul qnpburqp\mpltuh dru\urprlur\p \urqrfnul t 12.2o/o:
Uqurtlhtr hunturlhpp hrupmurn t urlqfrru\urtr pnturu\tuhnr-p1unfp,
trhp\ur3ur grlurb htr

uunph'
''.*,

r,:t'.t"rit41ii:

I,

np[

lntuurtr\urnirhpn

2.3.

.

2,rurlur3trpnui |rpru\urtrurgrlnq bpuqphpp

2017 prlur\urblh hurlururnhurlnul

L

hunlur3trpntd frpur\rutrurghhl <<Ung]nu1ur\urtr
ophtrpnr{ uurhtfurh{urb <<Uhqntrurl}rtr qpuqr{urbrrpSurh.

ur2ru\gmplurh rlurulrh>> U
fupurLrfurtr rifr2ngn{ qlntqurgfrur\urtr urtnnhunrplurbh ur2ur\gmpSuh rnpunftu4pdurl>>
t1*pq*.I huluururbur{ur8 6purq}rp0,npp hhurpur{npnr-p3nr-tr \nur hurtiulhp}r pttu\}2Lhp[tt
unlpnrpnrfirtr \rud {rurpdhp oqururqnpbhl hnrlunnhuphpp, 2rlurruEhlnrl $}rtrurhuur\urh

pl4ppkhplr tluulrh:
2017 prlurlputrlrh hruluunnhur{nuf k hurdrultrp}r qhphqrlurLunnruh gurL\urqruurtirutr
purph\urpqriurtr ur2|uumrutrpbhph

hf*lt*trurgntd

I

tr

<<Unglrurltu\urh ru2ru\gntpluh rfurulrb>

2.2 ophtrpnrl uurhtturtllruE <<.hup&urulqq hururupurllullurtr u2|uuruurhpLhplt
\ruqttru\hpulftutr rl[r2ngnr{' qnpburqmp\lrhpt, dunlurtnu\rurlnp qprurplurbntplutr
rrrqurhntlnui> Ep*qpt, rffr2ngntl: Unqh bp*qph ]rpurqnpbnulp ryrur\urtr $rquruurlr b'
hunfurlLplr ptnu\|r2hhplr unglullur\urtr burhp rl[dru\]rb h hunfrultrp]r \urnntgurqunnrlurtrh

rr

pruph\urpqdurLh:

Upbtrlp hrurlurltrpruulhrnruprutrlr hhrn huniruuhq hruluururhurlntd t rlhpurtrnpnqkl
rilr2hruriuqtrpurl]rtr druburtnuquphh 2.8 lfi hp\urpnrpluntp ptr4hurtrnq hurur{rubp, nlrpl
hru{ruStrphhpfr ptrur\fr2trhp]r hruttrup huruutr\Jr \qupnb[ hururupur\ru\urtr urpurtruqnpurp:
$nulurglrtrhpfr hunturp rgntp]rb l14runhru pntd-uquuurp\rftuh huruuurtnntp3nttrtrhpht lt
qiluutlnfr rftulpnulmtr hmubhlp: Utt \bqruuurlt qnr-rpuglrhhplr ruqphlur\hnqtt
2,urphurfu

pruphlur{rhutrp tr runnqpnlfd}urh qtuhultuhrftuhp:

2.4.

2,ur{u3hB}r Qptruttuu\urtr

ppu$du\}

h\uipurqpnrp3nth

h

S}rtiurltuut\urli

\urtrluunnhunr-dhhpp
N

bhrurlnr-urh tnhuurhn

2417

4750.2 riltr

u

Clryudhlu
thutlnrurhhn
turp\ru1$r

2018
4750.4

rlfr

2019
4750.6 ttfr

2020
4750.8 rffr

2021
4750.9 dltr

1

hburdnr-utrkn
Znnh hunh

2

298.5 hurq

298.5 hruq

298.5 hurq

298.5 htuq

298.5 hurq

Qnqpuhurp\

426.4huq

426.5 hurq

426.6 hurq

426.7 hurq

426.9 hurq

thnturunnurtf hqnobhnhq
?

blrurr.Itnuhurnh

4

Qt

tr
1

2

q

huptlulfrb

hhrlilnrurhhn
Sntpphp
'Tlhururhurh rnnrnphn
Stnruhruh urnr-nphn
hup\u1pL

o2

hhrurlnrurhhn

I

1

.{,urn&urddurntrhn

3

Shnruhurtr rldrunhhn

4

Ult- n:

hurp\ut1|rtr

hhuninrurhhn
rlntnurqhtu

rI
b

185.1 htuq

185.2

huo

185.2 hurq

185.2 htus

185.2 hurq

200.0 hurq

200.0 htuq

200"0 hurq

200.0 hurq

200.0 hurq

3640.2 ilrh

3&40.2 drh

3640.3 rilh

3640.4 drtr

3640.4 drh

b\rutinunhhp
\urq[mut1
qnnbrunnualnr-trhhrrhq

Suphu\qp[

o

ulqulu

rlhtuqnnn

2.5.

9urpqurgrfurlr |unlgtrqnukhp h 4&{urpnrpSnr-hhhp
Uqunlhtr hurlur3trplr urn2h burnurgurb pL4hrubmp hlrdtnu\urtr |ulqlrpLhptr hh'

.l**

qur3riurhhhpntti: Zurdur3trpfr
Zunlur3Lplr ptnulpmplurtr 80%-p qurtnlnni htr unglrurluqhu
qurpqurgrftuh hlntlnu\urtr |unph4nurnq qnpbntrhtph nr- rld{rupnqolnr-trhhpp h2{ub hh urnnph.

1)

Qnpbrupurp tflr2ur{ur1pfr purphpuilriruLp

h

&hnllup\urnfrpmp3ruh [upurtnturLg lun>[trr1nurfft

qnpEntrtrhptr htr'

.dunfurtnu\uqhg rnhluLnlnqlrurlrhplr \lrpurndrut +d,l*pnrp3mhp,
.phur\2nrplurh qnpburFurp nlnFurl, gh*hJ,plrhpl, ruur\urup,
. Sfrtnutrulr purgur\rulntplnr-hp
.Zunirulfuplr qpllpb \urnun[tuprirutr funptrr11rrnUhph

ttl

.$|rtnuhuur\urh urlntplntLp,

2)

Lurfuurrlqpngru\urtr

lppnrpprtr \urqtiurlhpqrfurh [un2gtqnmbhpL hh

hhpryrnufhhplr 4d{upnrg ntlrtrhpp:

3)

bplrunuutupqrypltuh Lhpqprur$turfp urhurtni ti2urllmpuSfrtr

h

btrnrlur\urh

durpqurtltutr

h*t

ph

\ruqrlur\hpqtfutr |un2pLqpmnq qppbntrbhph htr'
.tf2ur\ntprqfL fu utrp}r qurulnlmplntLg,.
4) ZunirulhBlr phurlpnrgurh ungluuttuhurh qu2urqurtnrppubp funlgtqmnnq qqpbnhhhp
hL'
.

qnf burqphnrpl nr-trp,

purgur\urlmp1mtrp,
5) Sttqth*\*h \ntpnnr-pur1|r h urnnq2 urqphlur\hpqh |upurlumudrutrg ]unlpbqmnnrl
.hunlurlhpnr-rf qruqur$]r\urgduL

,

qnpbntrtrhptr hh'

.uqnpmhpruqurpru\, tftupqur4urhilrd t rirupqruqnrlp 2mhhhurlp,
6) 2,uniurlirprnd ptnu\urpurbul]rtr 2|rhurpupnr-plurh lupurtniurhp funptrlnurnrl grpbntrbbptr hh'
.hurtiurlLpurpbur\t hfrh

urqpunnnrplarhp,

Zurdurltrpfr ptln\rurlrulphpfr \urnnrgruqrumrlurtrp, purph\rupqtlurhp h \urhuyuqruunfiutrg,
urutrlnnrupur\urh rlurppttrutrg, \nrlmllul urhrnhuntpgurh
hurtiru3bplr urqptuhurlrnrpStuhg

7)

h

l

ur2|uurtnurtrphhfh urqurhntltturhp, frhlqhu Lurtr hunfurltrpurl|rh qhphqrtrulluubhptr qurhqrulllurtrg h
qnpbnrhhnrp3ruL urqurhn{tirubp }unlplqnurnq qnpbnLhhph hh'
2pilnu1-\n1 nr-qnr-pulglu\ru1ntp3nrhp,
.|udhlnr- 2purqbF 1, lptt bhpplL gurtrgh fuurprul|rtr .lhdurhp,
.

uqnrplnthp,
hunf uqtrpuSfh qhphqlurlnuurtrhpp gurh\urquun[rug yhh,
.+qngtr3trh lnruurr{npnr-plurh prugru\ru3nrgnr-trpl
.tf |rgngtrhplr

8)

lurdur3Lplr huurrrlrurllur\rutr rnpurhuqnprnlr ur2|uulnurhpfr \uqriur\hpqtiruhp,
hrudru3hpru3|rtr dutuuuluphul|rh htrpu\urnmg{urb'phkplr qurhqurtnlurtrp h 2rlhruqnp&tftutrp
|un2ptr4nurnq qnpbnlrtrhptr htr'
.ri[r2hrudu4hpurl[rh, trhphulftu3trprul]rtr durburqrufrht hph purlpur3{urb {lrdur\p,
.hrutrpul|rb rnprutruqnptnlr purgru\u1ntp3mtrp,
.

.

\urtrqurnhhplt f*g*\ur1nr-p1nttrp,
durhruqurph*tttt h2tutrtrhplr prlgru\rulmppnhp

9) 'lhrnntpSurh qtu2ululrrrhnrpluh ]rpur\urlnugrfutr ur2u\gtlurtrp

]un2ptr4nrnnrl

qnpEntrhhptr htr'

10) Uqhmtthfrlt nlru\hplr tnlurqhgrirutr

h urpuuu\urpq

|rpur{lrdurlltrhpnul ptll[nr-plurtr

u{ur2uqurbntplurh nt pur{uBurg}nu\urtr qur2urqurhntpputr ilfr2ngurnnriltrhp}r }rpru\urtrurg.Iurt U
|un2phpurnq qnpbntrhhptr htr'
pruqurpurglrur\urtr qul2u-rqurtrnrplurh qhurh$phhplr qru{urup,
.uhlurflr\ qnmnttf qurtnlhp,
.urqhmtrhplrb qrurnpuuur{uEntp3urh bp*qpt, purgur\urlmp;nthp,
.huniurltrpurptnu\bhpp ulrurnllruurn 2htr hurduqururruuluurtr puqthpb +lt lhf r[hpurhuru h
rlrruuunuglr {uruhq} qhqprud:
11) Qlnqururburhumplurtr qurpqurgrfurtr ]uprutnlurhp |ungtqnmnq qnpbntrLhptr btr'
.

.nprufuur1

uhpil[ prugru\ur1nrp3mhg,

.uqtundruh 2m\u3|r q&lurp hururutr\Jrntp3mhp,
.qiluurqnn tlurlpnrrlntg hhnm ilrt hIE,
.ilfr2huntu3bpur3]rtr druhurqruph]r rlunnpurp rllrdur\p:

12) luniurllrpntri 2p2tullur tflr2unlurlplr qurhqutrmpyutrp |unlptrqnrnnq qnp8ntrhhptr htr'
.hhqhrlurtnruflrhph purgur\rqnrplnrhg,

uqpurhhnurgnttl 2\ruqriur\hpqh1p,
13) gpnuur2pSqhh hhnuhlurptrhp nthhgnrl
.

Uqur{htr hurdultrpnul qlrnuu2p2nrplurtr

qurpqugrftutr |upurtr{urhp }unptr4nrnnrl qnp&ntrtrhpir htr'
.hurirulbp[ hhnun{npnpmplnrhp rlurSprupuqupbg,

.qltnuu5r2h\t hpt, qurhrulr2trhpht hurdruqurururuluurh qlruhhphlnr h umtnnurpuhlrqhhlr\
qrultf tutrtrhph f *gur\ru1 mpSnrhp,

qn{uqr}h

mplmhg,
.urmplrurnur\urh qtpbur\urlnrp3nttrhhp[ hhu \uru1 lnrtrhlr*Lp,
14) tunlu3hplr hp[nntuurup4qrplurtr ]utt+lrnt tfl, lnrbniuhh
tllrgngrunntdt hph \ruqrlur\hpqrfurtrg |un2ptr4nurn4 qnpEnLrtrhph hh'
.qppburpurp dlr2ur{ur1p[ purgu\rqnrplnthg,
.

purgur\ut3

.

d.hntrurp\nrplnttrhhph

.

hplnnruuruptLh ph rflrqpuglrurtr,

15)

nupl{rub bpruqphp}r h

f-g*h*tmplnttrp,

Zunlurlhpmil bhh{rmp3urtr

b

purqrlurqru{ur\mplutr }uprutnfutrg

}un1gh4nrnnr1

qnpbntrtrhptr hh'

.hplruuruurp4hhpfr 2rurlntutnut,ulg,
.hplrururuurp4 plnnurblrpt hpb unglrurlurqhu qur2mqurtnlurb 1hhh-p,
.qhurmplurl, U"q.thg ur2ur\gnrplurtr qru\urup, ruqpurunrplmhg,
16) Zrurluqtrpnrtf plnu!2ntplurtr runnq2nrplurir qurhqtutnftuh

lpur\rutrurgrluhp, urp4lnrhunlhur

h purphpn{durh

h rluun2\lr pd2\u\tuh uquuurp\tiurh

|rurnhqbtlurhp |un2ptr4ntnnq qSpEnlrtrhptr htr'
.plnu!2nr-ppufu ]rpuqh\rlurEmpyutr rqur\urup,.pnr-d-

Ifh*I,

lunfiulhpurllrtr huruurpur\urlpuh \1ruLp]rti

qurpftutrirhp

purgur\ru3nup1mhp,

.trhq duruLurqlnnntplur.tf pdhZht hplr htutirqtrphhp 2hudruluhla,
.rutn[durp pnrd uqururup\durtr p|r1 $hhp:

17)

bpurqphptr

hru2rhutr4tutlt

hph

rturutrur\gntpyuh"

luputnfiutrp fun2pLantnq qnpbntrtrhph htr'
.hunluqhpnrd hrurftuqurnurufuurtr qrultfiutrtrhp lmhhhurlg,
18) luntrultrpnul run\ur urqquqlrtr h hunlurdiup4\uqlrt rupdhphhplrh lntpurpurhgmplr
urquru hru4np4ur\griruhp hqruuuhlnrtr lun2pryrunq qnp&ntrtrhptr hh'
.htnurhuulnpqur\g,t*1, uhlutrnlnqfubhp[ q]rur\lrptrhp[r qru\ruup,
.|rtrurhptrhur \*"th rutrnpru\nrplnthp,
.uhfutrnlnqlnut hph urtrhruuurhhfrnry3mLp npn2 ptrmurhlrptrhplrtr,
19) Zuutrqhpntri ri2ur\nrpu3ht,

ungfru1ur\rutr

hpp*\urh, qlruur\urh, runnrpurqurhrullurtr, drupqur\ruh,

h rul1 hruumururmp3nr-lrtrhp]r

h]nltluqprfurh, $]rtrurtrururlnpdruh, [rtr2qhu trurh
+purtrg $frLruhuu\rutr urh\ru[untpltutr ruqruhnr[rhutr trqruurtu\nrl pruphqnpbmpSurtr ]upurtnfurtrp
|un2ptr4nurnq qnpbntrtrhph htr'
.hudqbp[ hp[ruuruurp+hhfrh \rudrurlnpmplurh qru\ruup,
.huLpurl]rL hrudu{urlp{urbnr-ppuh h riurutnu\gnrpyutr pnql 1}tt htp,
rnhrlhlluurrlru\ruh rnhlutrnlnqlrurLhplrtr 2rnfrpurqhurbp:
.
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tuuu3r-Ph er'uuuquL ,rll.ntrI,bI.n btc

otn.I 'tlusduoLbre

Qnr-qruglrhhpp qrntnlnui htr ungfrurlunqku r[uLn qur3riurtrhhpnu.l, purt{r np

ur/ hurdurto*tfh btr firbnui \urp\tnurhupnrpSntbhhp, *FIrg qnr-rpugfrtrhpp \npgtrnui htr phppfr
60%-p fturp\ururhurpntplnr-lrtrhplrg hunlur3hplr ubhplr urqphuurk 2|r$bpurqruur \urntphhpp
unlpnrpnrfirL rfnuu{rub htr/,
p/ hp\urp rnupfrtrbp hnrluruhuphpg ghh uuuughl hrudurquruuru[uurh qtupurmtugnt, d2ur\nul,
nphg hnrluurhuphpp \rpgpht hh lrphtrg h*pql, hurdurqururuulurutr\lrntp3nttrp,

d g*.qp 2mtrlr qlnq. tnhlutrlr\ur,
4/ rupntnur.l*:phpp 2nrtrhtr |utfngtrhp,

U qmqrught, tt, \rupnqrutrnttf \ruurruphlhp hup\ut3[b qrupurur{npntp3nthhhpp,
ql qnpEurqp\nrpltutr qunndurnnr| hplrunuutupqhhpp rfh\trnrti

hfu

rupmuqlnu tu2|ururnurtrptrhplr,

t/ \hhgurrlurlfrtr urqpruhhnrugnnl $r \urnrup{nrtf:

2"6.

lurdiu3hplr mdhq

(nrf*iu)

b

r{hp1nr-&nr-p1

fdnql \nqrihplr, htlupunlnpnr-p3nr-hhhplr

nttr

I tu [ut1 trpJt pn Lil I ut tthp

Zutfiafipft adhq Qn4{bp
..{pruurnruhfr Zurtrpurqhurmp;urtr hhrn uurhrfurhurdhpd,
1Jrt

hm,

.ZuliurStrplr hurdhrfturnupurp purpLtrqruuur fu]rdurtr,

q\ruurhufrl phntplnrhp,

.tuilh1nt ZFb
urn\urlmp1nrtrp,

h

hhnmutnururhunrplurh

urn\ru1ntp1nthp,

.tunurhurpptrkplr

h

Ufr2hruilur3trptughtr
Lhphun&ultrpu{htr
durtnuqruphhhpfr urtrpruph\upq rfirdur\p,
.

.

Qurqunnurflr prugru\ru1nr-p1mhp,

.Iufhlnt gph guLgb nlpun{urpu ,l}rd*lm,

trhphuuiru3hprul[rtr hurdur\rupq[r

.lLnruhrurlnprlur\gnrplurh

b uqurnhurfirpbhph

L urlqlrur\urh urputnurt[rulpkp]r

urn\ruSmplmhp;

.Ungfrurlurqhu ]ungh$ ptrurrutr[ptrhp]r pruhur\p.
.

Sfrhurhuur\ruh nhunr-puhhp[r purgrullurlnrp3mhp,

.

U2fururnutnhqhph rqur\uru

.Upururqhur ur2|uuururtrp[r ilh\tm{Lhph forl}r rudU,

.Ulr2hrudtu3hpu{hL huruurpur\ur\urh rnpurbuqnprn}r

purgurllur;nrp3nrtrp' urqruhnr[h1nr[ rt2tnur\urtr
hrurlnp4ur\gnrplnr.h riurpq\hburpotrlr h Sru2lrp pulrlurptr
hhur:

Uqwahtafiphhp

Zttupu{apmp1a&tthp
.

turlhlm gplr run\ru1nr-p1mhp,

.funrnhrupptrhp[r

Il u1q]rru\urtr

urpnururtlurSphplr

.Surphpur3[rtr uqhurtrhpfr {uruLq /adq}rh puli}rtrhp,
Iprp\urlhtupnr-plnrL/,

.Uhqhudurrhpurnhh h

Lhnhurrjurrhpurrhh
L2

urn\ur1ntp1nrhp,

.Zurdurlhplr ururpurEpnul purp&pupur\ 4hqurpnt3uhplr h
ur11 puruur\urtrntp3ruh run\u1ntp3nr-hg,

.lurftultrp[r

rlrup2ru\rutr

ururpurEpnul

drlLurqruphtrhpfr urtrpurph\rupq qhdu\g /
Lhphullulhpulhh dutrurulurphlr 2pruhhnurgrlurh
hhqhquur&hftr prug,n\urtnrp3urh qulndurnn{

h *r{h$ t

ftdu\tr

r[rutnpurpurtrur-rl/"

.Spurhuqnptnrul|rh hrutrqnqgtrhplr

rihrplurpntEntplurh
urtruruhruulurhnrpprh h
run\ur1ntp1nrhg, npntrp qqurfirnphtr trqruuurntrl hL

huruurh\]rnrp3nrhp,

ungfrurpntrurhuur\urtr qurpqurgdtuhg:

.fu|rutn

lfO,I*

qd{urp

/gpururhurpntp3nt&/

.Uputuqrurlp' /hunlur3trplr hplrtnruuurprfrhpt, urpuuuqhru
rl2luuruurhp! dh\Lh13 h 2t[hpur4urnhul3 {uruhqnul k
hullurltrplr \htruruqnpbtrhntplurhp/:

3. Lulunnur\t

3.'1.

hfth uurhilurhntd h qnpbnqntplmhhhplr qluhunlnpnni

Zrudru3bp[ qurpqurgrlurh rnhupri\ruh

Zuniurlhplr qurpqurgtfurtr urtupt\urhh

.

t'

Zruilrulhpp qurp&trh1 urhurulnuulurhmplurtr qurpqrugrlurtr h qynr-qunnhurhuur\urh rlphpplrhph
urpmur4pnr-plurh h rlhpunf2ur$uh \htnnpnh, purph\urpq Ir tfurpnrp, ptrurlpmplurtr hurilup

pur{urpurp \htruruqruldurlrhhp nrhhgnq h hrubqutn}r huulup qpurqplphut\u{u4p:
ZuniurStrplr uurhrlurh{rub mhupu\utr}rL hruulrhlnt hrurirup hunirultrp}r nurqrltut{tupmplnrtrtr k.

o

Zrutlultrpnui uinuuhurqurhnrp]urh qurpqrugrlurtr

h

urhruuhurqurhur\rutr ilphpptrhp]r'
ulpurur{pnrylurb Eru{urltrhp}r dhburgnuf' rutnuutnuqfuurputrur\]r ururphgutup]r ur{hlurgdruh
h rulrhprudh2u purLur\nrypurfp urhruuhur{hp}r urqurhntlrirutr ri}r2ngn{,

o
o
r
r
.
o
r

Zruilurlhpntd hurph, rlulr hrutr&trdruh h {kpruri2ur\durtr ruptnru4puniruu}r utnhqEnuf,
grupqurgtrhrfhr[lurpn6mplnthg A\n1nq[uqhu rlurpmp.thqph upulur]Fuilrp]r phqlurlhmrf/,
Qruqurdururu\urpupntd,
LhFhrurfultrpurl|rh h dlr2hrutturlbpurl|rtr druhurqurphhtfh hnpnqntd b purph\rupqnul,
rupr"nrHplrtr lmuur{npnrpJ tutr hunlur\rupq}r urhg\urgnrtf,
Iurlhlnt 2plt hhpplL gurbgh hnpnqntd h prlph\urpqnul,
2,unfur]hplr qhqrfiuhurunutr gurtrllurqruumrl h purph\rupqnuf,
trnd\hurlr h hurilurlhpurqhuulputrlr llupntgnul h rlhprutrnpnqnul /qurhurtr2rl"q t
"prihplrl,
hrudruqrurnuruluurLr/,

. Uqpurur ptrururhlrplrhpt, p$ h{uqhgmd,
r 2,urrlur]trpfr uhr[u\urh ururph\urtr h\rurfnttntrhp]r uruut[rdurtlupurp rurlhlurgntrl,
o SFU-hplr qnpbmhhnr-plutr prurbutrghqnrpSurtr, hpruqurpur\rultrnrplurh

b

hur2{hurt{nqru\urtrnrySutr ruum}druh}r hhtnhnqur[urtr prup&purgnuf:

L3

,

3.2"

huilru3bplr qurpqurgrlurh ruLdlrgur\urh trqunnur\irhp

1) 2,udurltrpnui

qlmquruhurhunrppuh /urlrtuuLurulurhnrpylh, hnquqnpbntp3rutr,
dhrp{ruqurhntgurt/ qurpqurgnr-d' urtrunfhp&hpt, }unurhrupplrhplt h urpnurun{urlphph
trqtuuru\ru1|rh h urprpnttlurlhtn oqurruqnpbtfutr dlr2ngnrl

2')

Skrgu\urh |rtrphurt1utnur{urptlurh pbu\}r2Lhp[ riuutru\gnrplurh ur\ur[r{rugmt{ h

purptlur{nui:

3) eurqur$[\urgnufp:
4) Ulr2hunfurltrpurl|rh h trhphunftulhpuqltr durtrurqurphtrhp[ tlhpuhnpnqnu.l, pruphlurlnrd
5)
6)

h hhphrurfurltrpu4frh drulnuqruph]r lnruurrlnpnul:
U2|ururmutnhqhph urqruhn{nttl, nptr trp hhpplt

:

tth*trhh ur}ururquqpp:

trtrur\uh urqhuhhptrg' lt*fr\*ruhtupmp3nthlrg {truur{rlb hunftqtrp}r mLhp}r /ruqphuut
2|r$tpruqurur/ \rnnr-pt hfh {hpruhnpnqnuip:
7\ Uquhnr.lhl hrurtrqtrplr ptrur\urtlurlfhrt, \urnmgurulurunulp, purph\rupqnulp h
\urhurlurqunnnttfp: Qurqdru\hpu{hl hruriurltrp[ mrpurhurhntplnttrp h uurtr]unrupurllurh
ilruppnrilg: trnrlmhurl urhuhumplurh ru2|uruuruhptrhptr urqurhm{h1 }rbyrlhu trurh
hunfiulhprulfrh qhphqrlurhunnlrhph qruhqutrnulp h qnp&nthhntpSurh ruqruhnrlnnip,
\urqilu\hpulht,
8) Ugur\g[qhunrplurhqur2mqubnrpSuh]rpur\urLrug,f*t hurpgnuf:
9) hpur\urhurgtr[ urqhrntrhp]r nfru\hpfr htlurqfgrirlh h urprntu[urpq hpurrl]rdtu$rhpmrf

ptrur\2ntplurtr qur2urqruLntplurh

nL

pruqrupruglnu\urh ulur2uulurtrnrpyutr

ttlr2ngurnnrdhhpp:

10)
11)
12\

Qlntqtuurhurhuntplurh qrupqurgnulp |upurhhl:

Qruqrftu\hpqhlhurfurltrpmtl 2FgurEur ri]r2rutlru3p]r qurhqurtrmpSnr-trp:
9pnuur2pgu{lrh hhnurtr\uptrtp ntirhgnq Uulu{htr hunlur3hpnul {:nuu2p2ntplurh
qrupqurgnrdp ft\nurmplrqrl/ |uputrhl:
13) Zrutturlhplr hplrururuurpqnryStutr hlr+hfrt Uph ln6rftulrtr nulqrlruE bpruqphplr lr
|rgngrunnuitrhpfr \urqilur\hpqmrftr urqurhnr{b1:
14) Zunlurltrpnul bhhfrntplnrirp h pruqtfurqunlur\nrplmtrp |uprutrhl:
15) Uqurhnr{h1 hrudrulLpnul ptln\2nrpputr urnn4gnrppuh uluhqrulnlurh
tf

h

puphlrur}riruh

bpurqphplr ]rpru\urtrurgnrdp, urprgnthun{hur b dunnlhft pd2\ru\rutr uqururup\riurh
qupiruhtrhplr uurhrlbnufp:
16) huriurStrpu4[rh hruuurpru\tu\ruh lryurfup]rtr hur2tirutr4rudhhp]r ilruutrur\gnrpSmhp
|upuhhl:
17') Fruphqnpbntplmtrp |upuhhl hunlur3trpnul runnq2uulurhru\urh, unglrurlur\urh t *l[,
huruururunrgmhtrhplr hfrdtnu4prlurh, $]rtrurbururlnpriruh, [rtrlqhu trutr r]puhg
$frtrurtruur\urh utr\ur]umplurb uqurhntlrturh trulturnur\nr{:

U.0Uqf'f

1

htrpur\tunnr-g{rubptrhp}r qurhqrutrnulp b
2ruhurqnpbnufp, qnr-quru:irurhuur\ruh, unglrurlu\urtr qrupqurgmtlp ]upurtrhlnr- trulunnru\n{
urbhpurdh2u t |rprullurhrugtr[ <U[r2hrurlurllrprul[rtr h trhphunftultrpul]rtr drutnuquphhtpft
r[hprutrnpnqprd h pruphlur{nrd, bp*qhpg: Opurqgfr tutntfrgru\urtr trqurtnur\tr t' huniru3trp]r
ptrur\|r2trtptr purph\rupq durtrruuluphnq h huruupru\ur\urtr urprutrurqnpurnt{ urquhnt{nnlp:
Up*qnh rllr2ruhfu ur1 urprynr-trphhpL bh'
1 -[rtr tifr2utrlryu1 urprynrhph ruqurhn{nq qnphnqntplnrtrLkp.
1.1.\uruurpQrl[r2hru{ru3trpurl}rh druhurqurphtrhp}r r{hpuhnpnqnul /}udruulururnul/:
1.2. gulnurphlhhphurilrultrpurlfrh drutnluryrphtrhplr t[bpurtmpnqnuf /]udruulururntd/:

Uqun{hh hurdurltrpnrtl durhurqurnh*t]rl,

1.3.

Hurnurp\ drutrurqurphtrhplr \urhru{npnuf:

l

Lhphunlu3hprqltr druhurqurpht hph lntururlnpnr-p1nr-h urhg\rugtrhp
1.5. bp\nt \urtrqurnlr \runmgnuf:
1.6. Zhqhrltuururphplr \urnnrgnttf l2pruhhnurgriurh urnnttrhp/:
2-p4 ilfr2rutr$ru1 urprgnftph urqurhnr{nq qnpEnrlnrplmhhhp.
2.1. I.nnm ilurpqulhtnrupurtrlr urpruLuulnprnlr prudhlr hhu plrtnup\fu npqhuqlr huruurpur\ur\urh
r.nprubuqnputr qbtr 2ruhurqppbnul lrpu\rutrrugrllr, npp $nnurumlr hurh \bg UpbLb hunftulhpltr:
1

.4.

Op*qph |rpu\urhurg,t*t, hurdrup urtrhpurdh2ur nbunr-putrhplrg hrurlultrplr qnq{hg trhp4trhl
ur2|uruurntd h urfuhpudh2ur qntrftuplr 3%-p: CIp*qpJ, hlnihur\tutr nlru\hpb hh' 4prurlur\urtr
dlr2ngbhph &hnpphpnrdg: Upurqplr hfultnu\ruh 2urhrunnrtrhph htr Uqurt{htr hunftulhp}r pnlnp 127 ptnl\|rltrhpp h hhg UpEt{r hrurtrqhplr ptru\}rltrhpp, n{php hunlunnhq oquu.lnul htr ptqhurtmtp
durlnuqufhh 2.8lld hp\urpnrpluntp Uqur.lhl, Lnpru2hh hutnr{u&frg: Opruqfrptr u\ur[nrd
2017 p., rurlurprn{nui' 2020p. :

t

-

Ofr*qplr hrudurnntn tr\urpurqpntp3nttr.

tlurutuphl 2ur{ruqpnni: IrurqrlQ qpuhutl}rtr

Lur}uruq}rEp b p,3ntghh: Qtntr[ qnhnp
\ruqtfur\hpulnrplnr-h: Lhp\uqrugtr\ qpurtruru{bb bn*qhp qntrnp \uqdu\hpqmplurhp: Dpurqp}r
hrutlurlmr-plurtr urpdurburLurlmg hturn, hruSururpruphl {pgnqp durhruqrupur2}rtrurpupru\rutr
ur2|ururnuhptrhp \ruururpnrl \urqrtur\hpqntplnrh qurLhlnr hqrumur\nrl: Zunlurqunnruulurutr

llurqtlur\hpqmplmh qutrhlnrg hhurn hlrphf hp\\nqdurbh qurprlurtrurqtrp:

Urnruhurl"

hrurfurqruunuu]uurh qnrdurpp, llurururpfu hunlurlhpur3[b Lhp4pnufhhp, r]rn]uurtrghl qnrdrupp
ptnnprlrub \urqrfur[hqmplutrp b \urqrlur\hpqh ru2fuurururbphhpg:

tnnm

rtupqqhururprutrlr urpurtruqnpurlr

pudh[ hhur ptrirurphhf, npqhuqfr

huruurpru\ur\urtr

Ctrprugb\ Etuluuhp' 1 Srl1tr 4prltI

rrurqlnnurl burluuhp'

2

Ott1tr

qpuni

Cfu4hrutrntp plntghh' 35tf1tr l1purd
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2

Uqurr{hh hunftqtrp}r ptnu\}r2trhp}r ung}rurlur\urtr riru\urpryu\g purphlun{drutr trqunnru\nrl
turtrhprudh2tn t |rptu\urLurgtrQ <Zrurlurlbp[ d[2[th dtr2rtrutr qruqrurnrupfr \urnmgnul> Epurq]rpp:
2011 prlu[urh[rtr u\utlurb bfr*qhpU urldri qurtx{nr-rf L rutrur{ruprn ffrdur\mtt: Opurqpp un{urur}rtr
huugtblm trqruunu\tr h urprynr-trphhptr hh'
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ՀԶՀ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵ
Ապավեն
(2017-2021
Պարտադիր խնդիր

1. Գործարար միջավայրի բարելավում
և ձեռնարկատիրության խթանում
2. Համայնքի գույքի և դրամական
միջոցների կառավարում
3. Նախադպրոցական և
արտադպրոցական
դաստիարակություն
4. Ակտիվ մշակութային և մարզական
կյանքի կազմակերպումը՝
երիտասարդության ներգրավմամբ

5. Համայնքի բնակչության
սոցիալական պաշտպանություն
6. Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ
ապրելակերպի խրախուսումը
7. Համայնքում բնակարանային
շինարարության խթանումը

Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների
2017
2018
2019
2020
2021

Բյուջետավորված
միջոցներ, մլն

Համայնքի
սեփական
եկամուտներ,մլն

Ներքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ,
մլն

Ֆինանսավորման աղբյուրներ
Արտաքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ,
մլն
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0.1

0.1
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0.1
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0

0

0
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0
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0.02
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0
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0

0
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0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

Հավելված 2

ՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
Ապավեն
(2017-2021 թթ.)

ավորման աղբյուրներ
Բարեգործություն/ն
վիրատվություն

Պետությունհամայնքմասնավոր
հատված
համագործակցություն

Ծախսերի դասեր
Այլ աղբյուրներ Ընթացիկ ծախսեր,
Կապիտալ
մլն
ծախսեր, մլն

Ֆինանսավորումն
առկա է

0

0

0

0.1

0.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ֆինանսավորման կարգավիճակ
Ֆինանսավորման
Ներկայացվել է
շուրջ ընթանում են ֆինանսավորման
բանակցություններ
հայտ

Ֆինանսավորման
հարցը լուծված չէ

լուծված չէ

0

0

0

0

0

0
լուծված չէ

0
0

0

0

0

8. Համայնքի բնակավայրերի
կառուցապատումը, բարեկարգումը և
կանաչապատումը, համայնքի
աղբահանությունը և սանիտարական
մաքրումը, կոմունալ տնտեսության
աշխատանքների ապահովումը,
համայնքային գերեզմանատների
պահպանումը և գործունեության
ապահովումը

9. Համայնքի հասարակական
տրանսպորտի աշխատանքի
կազմակերպում, համայնքային
ճանապարհային
ենթակառուցվածքների
պահպանություն և շահագործում
10. Աջակցություն պետական
պաշտպանության իրականացմանը
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0.3

0.3

0.3

0.3

0
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0

0

0

0

0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11. Աղետների ռիսկերի նվազեցման և
արտակարգ իրավիճակներում
բնակչության պաշտպանության ու
քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումների իրականացում

12. Գյուղական բնակավայր ընդգրկող
համայնքներում գյուղատնտեսության
զարգացման խթանումը
0

0

14. Զբոսաշրջային հեռանկարներ
ունեցող համայնքներում՝
զբոսաշրջության զարգացման
խթանում
15. Համայնքի երիտասարդության
խնդիրների լուծմանն ուղղված
ծրագրերի և միջոցառումների
կազմակերպում

0

0

0

0.5

1.8

0

0

0

0

0 լուծված չէ

լուծված չէ

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

լուծված չէ

0

0

0

0

0

16.Համայնքում ծնելիության և
բազմազավակության խթանում
17.Համայնքում բնակչության
առողջության պահպանման և
բարելավման ծրագրերի
իրականացում, արդյունավետ և
մատչելի բժշկական սպասարկման
պայմանների ստեղծում
19. Բարեգործության խթանում
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Հավելված 3
ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
Ապավեն
(2015-2021 թվականներ)

Ցուցանիշի
փաստացի արժեք
(2015)

Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ

Ցուցանիշի
փաստացի արժեք
(2017)

Ցուցանիշի
կատարողական
(2017)

Ցուցանիշի
թիրախային
արժեք (2018)

Ցուցանիշի
փաստացի արժեք
(2018)

Ցուցանիշի
կատարողական
(2018)

Ցուցանիշի
թիրախային
արժեք (2019)

Ցուցանիշի
փաստացի արժեք
(2019)

Ցուցանիշի
կատարողական
(2019)

Ցուցանիշի
թիրախային
արժեք (2020)

Ցուցանիշի
փաստացի արժեք
(2020)

Ցուցանիշի
կատարողական
(2020)

Ցուցանիշի
թիրախային
արժեք (2021)

Ցուցանիշի
փաստացի արժեք
(2021)

Ցուցանիշի
կատարողական
(2021)

Տվյալների հավաքագրման
պարբերականությունը
Կիսամյակա
Տարեկան
յին

Ցուցանիշի
կանխատեսվող
արժեք (2016)

Ցուցանիշի
թիրախային
արժեք (2017)

60

60

55

45

40

30

X

1%

1,5%

2%

2%

2,5%

3%

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

0%

0,5%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

X

ՀՀ Ոստիկանություն

Հարցում

0

0

1

5

8

10

X

ՊԵԿ տարածքային
բաժին

Հարցում

X

ՊԵԿ տարածքային
բաժին/ԱՎԾ

Հարցում

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Ցուցանիշի
ստացման աղբյուր

Ցուցանիշի
ստացման մեթոդ

Համայնքի կայուն զարգացում
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող
ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի
ընտանիքների ընդհանուր թվին
(արտահայտված տոկոսով)

60

Համայնքի սեփական եկամուտների
տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով

0

Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի
փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ,
արտահայտված տոկոսով, չհաշված
համայնքի բնակչության փոփոխությունը
բնական աճի պատճառով

1. Գործարար միջավայրի բարելավում և
ձեռնարկատիրության խթանում
Համայնքում ձեռնարկատիրական
գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների
թիվը (անհատ ձեռնարկատերեր և
ձեռնարկություններ)
Ոչ գյուղատնտեսական բնագավառում
ֆորմալ զբազվածության աճ

2. Համայնքի գույքի և դրամական
միջոցների կառավարում
Գույքի հետ գործարքների
համապատասխանությունը «Գույքի
կառավարման ծրագրին»

0

0

1

1

1

2

5

8

10

չի համապատասխանում
համապատասխ. է

3. Նախադպրոցական և արտադպրոցական
դաստիարակություն
Նախադպրոցական հաստատություններում
0
ընդգրկված երեխաների թվաքանակի
հարաբերությունը համայնքի
նախադպրոցական տարիքի երեխաների
ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով)
Ծնողների բավարարվածությունը
նախադպրոցական կրթությունից

0

համապատասխ. է

0%

0

համապատասխ. է

0%

համապատասխ. է

1%

համապատասխ. է

2%

2%

ոչ բավարար
ոչ բավարար

ոչ բավարար

ոչ բավարար

ոչ բավարար

Բավարարված

Բավարարված

Նախադպրոցա- կան
Հարցում կամ
հաստատությունխմբային
ներ հաճախող
հարցազրույց/ֆոկուս

Բավարարված

Արտադպրոցական հաստատություններում
ընդգրկված երեխաների թվի
հարաբերությունը համայնքի դպրոցական
տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին,
արտահայտված տոկոսով

X

Ծնողների բավարարվածությունը
արտադպրոցական կրթությունից

4. Ակտիվ մշակութային և մարզական
կյանքի կազմակերպումը՝
երիտասարդության ներգրավմամբ
Համայնքապետարանի կազմակերպված
մշակութային միջոցառումների թիվ
Համայնքում գործող մշակութային
խմբակների թիվ
Մշակութային խմբակներում ընդգրկված
երեխաների ու պատանիների թվի
հարաբերությունը համայնքի երեխաների ու
պատանիների թվին՝ արտահայտված
տոկոսով
Ծնողների բավարարվածությունը
մշակութային խմբակներից

1

1

0

1

2

2

3

X

3

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

10

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Արտադպրոցական
Հարցում կամ
հաստատությունխմբային
ներ հաճախող
հարցազրույց/ֆոկուս
երեխաների ծնողներ
խումբ

X

X

Համայնքապետարան
Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն
Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

0
X

չբավարարված

Արտադպրոցական
Հարցում կամ
հաստատությունխմբային
ներ հաճախող
հարցազրույց/ֆոկուս
երեխաների ծնողներ
խումբ

X
չբավարարված

Համայնքապետարանի միջոցներով
կազմակերպված երեխաների ու
պատանիների այցելություններ համայքից
դուրս մշակութային օջախներ
Համայնքապետարանի միջոցներով
համայնքում կազմակերպված մարզական
միջոցառումների թիվ

Փաստաթղթային
համայնքապետարա
ուսումնասիրություն/հ
ն
արցազրույց

չբավարարված

չբավարարված

չբավարարված

Բավարարված

Բավարարված

0
0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

1

1

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Համայնքային գրադարանի (ներառյալ
էլեկտրոնային գրադարանի) առկայություն

X

Համայնքապետարան

Դիտարկում

Գրադարնից օգտվողների թվի տարեկան աճ
նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված 0%
տոկոսով

X

Գրադարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

0

0

1

1

2.00%

2%

2

5. Համայնքի բնակչության սոցիալական
պաշտպանություն
Սոցիալական ծրագրի առկայություն

Սոցիալական ծրագրի շահառուների
բավարարվածությունը ծրագրից

չկա

առկա

առկա

առկա

առկա

առկա

0

X
40

6. Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ
ապրելակերպի խրախուսումը

առկա

45

50

50

100

100

Շահառուների
ընտրանք

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն
Հարցում կամ
խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

Համայնքապետարանի օժանդակությամբ
համայնքում գործող մարզական խմբակների
թիվ

0

Մարզական խմբակներում ընդգրկված
երեխաների ու պատանիների թվի
հարավերությունը համայնքի երեխաների ու
պատանիների ընդհանուր թվին,
արտահայտված տոկոսով

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

Ծնողների բավարարվածությունը մարզական
0
խմբակներից

8. Համայնքի բնակավայրերի
կառուցապատումը, բարեկարգումը և
կանաչապատումը, համայնքի
աղբահանությունը և սանիտարական
մաքրումը, կոմունալ տնտեսության
աշխատանքների ապահովումը,
համայնքային գերեզմանատների
պահպանումը և գործունեության
ապահովումը
Համայնքի գլխավոր հատակագծի
առկայություն
Համայնքում գլխավոր հատակագծին
համապատասխան տրված շինարարական
թույլտվությունների թվի հարաբերությունը
տրված շինարարական թույլտվությունների
ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով

0

Համատիրությունների կողմից սպասարկվող
բնակելի մակերեսի հարաբերությունը
համայնքի կողմից սպասարկվող բնակելի
մակերեսին, արտահայտված տոկոսով
Համայնքում հավաքված և աղբավայրերում
տեղադրված աղբի հարաբերությունը
համայնքում առաջացող ամբողջ աղբին,
արտահայտված տոկոսով
Համայնքի սանիտարական մաքրման
ենթարկվող տարածքի մակերեսի
հարաբերությունը համայնքի ընդհանուր
տարածքի մակերեսին, արտահայտված
տոկոսով
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը աղբահանությունից և
սանիտարական մաքրումից

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Մարզական
խմբակներ
հաճախող
երեխաների ու
պատանիների
ծնողներ

Հարցում կամ
խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

0

0

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստացի
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստացի
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան/համատիրություններ

Փաստացի
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան/մասնավոր
օպերատորներ

Խորքային
հարցազրույց

X

Համայնքապետարան/մասնավոր
օպերատորներ

Հարցում/խորքային
հարցազրույց

0

60հազ քմ

60հազ քմ

60հազ քմ

60հազ քմ

60հազ քմ

0,075%

բացակայում է

0,08%

0,1%

0,12%

0,14%

0,18%

բացակայում է

բացակայում է

բացակայում է

բացակայում է

բացակայում է

0.20%

առկա է
0

0
Համայնքում քաղաքաշինական
կանոնադրության առկայություն
Կառուցապատման թույլատրության մեջ
նշված ժամկետների պահպանմամբ
իրականացված շինարարությունների թվի
հարաբերությունը համայնքում
իրականացված շինարարությունների
ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով

0

60հազ քմ
60հազ քմ

Համայնքապետարանում հաշվառված
բնակարանային պայմանների բարելավման
կարիք ունեցող ընտանիքների թվի
հարաբերությունը համայնքի տնային
տնտեսությունների ընդհանուր թվին,
արտահայտված տոկոսով

Համայնքապետարան

X

0
7. Համայնքում բնակարանային
շինարարության խթանումը
Համայնքում կառուցված բնակելի մակերես

X

բացակայում է
0

բացակայում է

0
բացակայում է

0
բացակայում է

0
բացակայում է

0
բացակայում է

20
առկա է

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

60

80

90

0

0

20

20
անբավաար

անբավաար

20
անբավաար

25
անբավաար

30

40

60

անբավաար

Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
ջրամատակարարումից և ջրահեռացումից

անբավաար

անբավաար

անբավաար

անբավաար

անբավաար

բավարար
բավաար

Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը ոռոգման ջրի
մատակարարումից

անբավաար

անբավաար

անբավաար

բավաար

բավաար

բավաար

Համայնքի կանաչ տարածքների տարեկան
աճ, արտահայտված տոկոսով
Գերեզմանատների
համապատասխանությունը հատակագծին
(այսինքն՝ գերեզմանատան հաստատված
տարածքից դուրս գերեզմանատեղի չի
հատկացվում)

0

0

0

0,1

0,5

համապատասխան

համապատասխան

համապատասխան

համապատասխան

համապատասխան

X

Համայնքի
բնակիչներ

X

Համայնքի
բնակիչներ

Հարցում կամ
խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ
Հարցում կամ
խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ
Հարցում կամ
խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

X

Համայնքի
բնակիչներ

Հարցում

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

լավ

լավ

լավ
0,8
համապատասխան

1
համապատասխան

9. Համայնքի հասարակական
տրանսպորտի աշխատանքի
կազմակերպում, համայնքային
ճանապարհային ենթակառուցվածքների
պահպանություն և շահագործում
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը համայնքը
սպասարկող հասարակական տրանսպորտի
աշխատանքներից

անբավաար

անբավաար

անբավաար

անբավաար

լավ

լավ

լավ

Համայնքային ենթակայության
1
ճանապարհներին տեղադրված
ճանապարհային նշանների թվի
հարաբերությունն անհրաժեշտ
ճանապարհային նշաններին, արտահայտված
տոկոսով
Համայնքում կահավորված ավտոբուսային
0
կանգառների հարաբերությունը
ավտոբուսային կանգառների ընդհանուր
թվին

1

1

0

100

100

100

0

0

0

2

2

2

Համայնքը սպասարկող հասարակական
0
տրանսպորտի պարկում 5 և ավելի տարի
հնություն ունեցող մեքենաների
հարաբերությունն ավտոպարկի մեքենաների
ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

առկա

առկա

առկա

առկա

առկա

0

Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի հարաբերությունը
ընդհանուր գյուղատնտեսական
նշանակության հողերին արտահայտված
տոկոսով

5%

կատարվում է

կատարվում է

կատարվում է

կատարվում է

կատարվում է

կատարվում է

չկա

չկա

չկա

առկա

առկա

առկա

0

2%

5%

15%

25%

50%

0

2%

5%

15%

25%

50%

10%

10%

20%

50%

80%

90%

X

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան/ուղևորափոխադրումներ
իրականացնող
ընկերություն(ներ)

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն/
հարցում

X

Համայնքապետարան/շինարարություն իրականացնող
ընկերություն(ներ)

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն/
հարցում

X

Համայնքապետարան/տարածքային
զինվորական
կոմիսարիատներ

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող
բնակիչներ

Հարցում կամ
խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

X

Համայնքապետարան

Հարցում

X

Համայնքապետարան/ՋՕԸ

Հարցում

0%

1%

1%

5%

15%

50%

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

0%

բացակայում է
առկա

առկա

առկա

առկա

առկա

առկա

14. Զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող
համայնքներում՝ զբոսաշրջության
զարգացման խթանում
Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող
0
տնային տնտեսությունների աճ նախորդ
տարվա համեմատ

X
0

Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների
թվաքանակի աճ նախորդ տարվա
համեմատությամբ

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Համայնքապետարան

0

Բերքատվության տարեկան աճ

13. Համայնքում շրջակա միջավայրի
պահպանություն
Համայնքում էներգախնայող լամպերով
լուսավորվող տարածքի հարաբերությունը
ընդհանուր լուսավորվաղ տարածքին,
արտահայտված տոկոսով
Համայնքի կազմակերպած ծառատունկի
ժամանակ տնկված ծառերի
կպչողականություն, արտահայտված
տոկոսով
Համայնքի մաքրման շաբաթօրյակներ

Համայնքապետարան

առկա

Կամավորական փրկարարական
միավորումների ստեղծում, ուսուցման
կազմակերպում

12. Գյուղական բնակավայր ընդգրկող
համայնքներում գյուղատնտեսության
զարգացման խթանում
Համայնքի՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող
բնակիչների եկամտի տարեկան աճ

X

0

10. Աջակցություն պետական
պաշտպանության իրականացմանը
11. Աղետների ռիսկերի նվազեցման և
արտակարգ իրավիճակներում
բնակչության պաշտպանության ու
քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումների իրականացում

չկա

Հարցում

0

Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող
0
ճանապարհների ամեն տարի
ասֆալտապատած հատվածի երկարության
հարաբերությունը համայնքի ենթակայության
տակ գտնվող ճանապարհների
երկարությանը, արտահայտված տոկոսով

Համայնքում ապաստարանի կամ թաքստոցի
առկա
առկայություն
Համայնքում քաղաքացիական
պաշտպանության շտաբի առկայություն
Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության մասնակի
պաշտպանության ու քաղաքացիական
պաշտպանության բնագավառում համայնքի
ՔՊ մարմինների հմտությունների
կատարելագործման նպատակով
վարժանքներ

Համայնքի
բնակիչներ

X

0

0%

2%

3%

5%

0

X

1

1

5

20

30

40

0

0

0

1

4

5

Զբոսաշրջությունից
եկամուտ ստացող
տնային
տնտեսություններ
Հյուրանոցներ,
տուրսիատական
գործակալություններ,
համայնքապետարան

Խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

Խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

15. Համայնքի երիտասարդության
խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և
միջոցառումների կազմակերպում
Համայնքի միջոցներով կազմակերպված
ծրագրերի և միջոցառումների քանակ
16.Համայնքում ծնելիության և
բազմազավակության խթանում

0

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Համայնքում ծնելիության աճ նախորդ
0.2
տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով
0.2
3 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների 0
աճ նախորդ տարվա համեմատ,
արտահայտված տոկոսով

0.2

0 0,1%

0,4%

0,6%

0,2%

0,7%

0,3%

X

ՔԿԱԳ բաժին

Հարցում

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան,
համայնքապետարանի
ենթակայության
բժշկական
հաստատություն-ներ

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն
կամ հարցում

X

Բժշկական
հաստատություն-ներ

Հարցում կամ
հարցազրույց

X

Հաշմանդամու-թյուն
ունեցող անձիք

Խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

X

Հաշմանդամու-թյուն
ունեցող անձիք

Խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

0,8%

0,4%

0,5%

17.Համայնքում բնակչության առողջության
պահպանման և բարելավման ծրագրերի
իրականացում, արդյունավետ և մատչելի
բժշկական սպասարկման պայմանների
ստեղծում
Ոչ վարակիչ հիվանդությունների
հիվանդացության նվազում նախորդ տարվա
համեմատ, արտահայտված տոկոսներով

0,1%
Համայնքային ենթակայության բուժական
0
հիմնարկի կողմից այլ բուժական հիմնարկներ
ուղղորդված այցելուների քանակի նվազում
նախորդ տարվա համեմատ

18. Համայնքային հասարակական
կյանքին հաշմանդամների մասնակցության
խթանում
Համայնքային կյանքում կազմակերպվող
միջոցառումներ, որոնց մասնակցել են
հաշմանդամություն ունեցող անձիք (որպես
ընդհանուր միջոցառումների թվաքանակի
տոկոս)

0,1%

0

Համայնքային կյանքում կազմակերպվող
0
միջոցառումներին մասնակցած
հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվի
(որպես հաշմանդամություն ունեցող անձանց
տոկոս)
19. Բարեգործության խթանում
Բարեգործական նպատակներով
հանգանակված գումար հաշվարկված որպես
համայնքի սեփական եկամուտների տոկոս

0,1%

0,2%

0

0

0

0

0

20%

0

0

20%

0,4%

0

30%

30%

0,6%

0

0

40%

50%

40%

50%

0
X
0

Համայնքի կողմից կազմակերպված
բարեգործական միջոցառումների քանակ

0,2%

0

0,1%

0,2%

0,3%

0,5%

1
1

1

1

2

3

5

X

Համայնքապետարան/բարեգործական
կազմակերպությունն
եր
Համայնքապետարան

Հարցում կամ
հարցազրույց
Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

