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«ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ» 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի բնակավայրի կառուցապատունը և բարեկարգումը 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Լուսավորման կետերի ավելացում  

 

Ցուցանիշներ  

 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Փողոցային 

լուսավորության 

կետերի ավելացում  
0 0 10 կետ 10 կետ 10 կետ 10 կետ 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1 լուսամփոփների ձեռք բերում  

1.2 հաղորդալարերի ձեռք բերում 

1.3 հենասյուների ձեռք բերում 

1.4 փողոցային լուսամփոփների տեղադրում 

Ծրագրի ընդհանուր արժեք Ընթացիկ ծախսեր՝  500 հազար դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝ 2 մլն դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝ 2,5 մլն.դրամ 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

1.Ֆինանսական միջոցների առկայություն 

2,Աշխատանքների կատարման պատրաստակամություն 

3,Հենասյուների որոշակի քանակի առկայություն 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը դրամական միջոցների ձեռքբերումը                          

 

 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի բնակչություն , համայնք 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2018թ- 2021թ 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում Եղեգնուտ համայնքում նախատեսվում է բոլոր 

փողոցների լուսավորության ապահովում  և  ունենալ  լուսավորված ու գեղեցիկ համայնք :  
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«Ճանապարհների բարեկարգում» 
(Ծրագրիանվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանում և 

շահագործում 
 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Համայնքի բնակիչներին  բարեկարգ  ճանապարհով ապահովում: 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

1. Բարեկարգված միջհամայնքային, ներհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհներ 

 

Ցուցանիշներ 

կմ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 1 կմ 1 կմ 1.5 կմ 0 կմ 0 կմ 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1.Կատարել միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում: 

1.2. Կատարել ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում: 

1.3.Կատարել դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում: 

1.4.Հեղեղատարներ կառուցել: 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը Ընթացիկ ծախսեր՝ 1.5 մլն դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝ 3.5 մլն դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝ 5 մլն դրամ 

Համայնքի ֆինանսական 

ներդրում 

ծրագրի ընդհանուր արժեքի 10%-ի չափով 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

Աշխատուժ, մեխանիզացիա, դրամական միջոցներ 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը դրամական միջոցների ձեռքբերումը և բնական աղետները 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  
Եղեգնուտ համայնքի բոլոր բնակիչները և հարևան 2 համայնքների բնակիչները 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ Սկիզբ՝ 2017թ.- Ավարտ՝ 2019թ. 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 
Այժմ համայնքի ճանապարհները գտնվում են քայքայված վիճակում, կահավորված 

չեն և բացակայում է փողոցային լուսավորությունը: Ծրագրի իրականացումից հետո 

համայնքում մեքենաները կերթևեկեն անվտանգ, գյուղացիները հեշտ կհասնեն 

բուժ-սպասարկման հաստատություններ, սպառման շուկաներ, մայրուղի և 

գյուղացիների սոցիալ-տնտեսական վիճակը կբարելավվի: 
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« Որակյալ խմելու ջրով ապահովում և ներքին ցանցի կառուցում» 
(Ծրագրի անվանում) 

 

Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված 

ծրագիրը 

 Եղեգնուտ համայնքի բնակչության համար ապահովել 24-ժամյա 

ջրամատակարարում: 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Համայնքաբնակներին բավարար քանակի մանրէազերծված ջրով ապահովում 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

1. Վերանորոգված խմելու ջրի գործող ջրագիծ և կանոնակարգված ջրի 

բաշխում: 

 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 0 կմ 1 կմ  2 կմ 2 կմ  2 կմ 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1.1. Գործող ջրագծի վնասված խողովակները փոխարինել նորով: 

1.3.Տեղադրել փականով բաժանարարները՝ բաշխումը կատարելով 

հավասարաչափ: 

1.4.Երկրորդ ջրագծի խողովակաշարն անցկացնել՝ միացնելով գործող ջրագծի 

ներքին ցանցին: 

1.5. Պարբերաբար կատարել խմելու ջրի մանրէազերծում սանէպիդկենտրոնի 

օգնությամբ: 

 

Ծրագրի ընդհանուր 

արժեքը 

Ընթացիկ ծախսեր՝ 8 մլն դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝ 20 մլն դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝ 28 մլն դրամ: 

 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

Աշխատուժ, մեխանիզացիա, դրամական միջոցներ 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

դրամական միջոցների ձեռքբերումը 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Եղեգնուտ համայնքի բոլոր բնակիչները: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  Սկիզբ՝ 2018թ.- Ավարտ՝ 2021թ. 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Ներկայումս համայնքում ջուրը հավասարաչափ չի բաշխված, ջրի քանակը չի 

բավարարում բոլորին,բնակչության մի մասը չի ապահովված 24-ժամյա 

ջրամատակարարմամբ, ջուրը չի ֆիլտրվում ու չի մանրէազերծվում: Ծրագրի 

իրականացումից հետո համայնքի բոլոր բնակիչները կապահովվեն բավարար 

քանակի մաքուր ջրով: Համայնքում առկա հիվանդությունների վտանգը կվերանա, 

կոմունալ տնտեսությունը կզարգանա: 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  4 

 

« Գազամատակարարման ներքին ցանցի ընդլայնում» 
(Ծրագրի անվանում) 

 

Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված 

ծրագիրը 

 Եղեգնուտ համայնքի բնակչությանը ապահովել բնական գազով: 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

Համայնքաբնակներին բավարար քանակի բնական գազով ապահովում 

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

1. Ընդլայնված գազամատակարարման ցանց: 

 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 0.5 կմ 0.5 կմ  0.5 կմ 0.5 կմ  0 կմ 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

 1.1. Գազամատակարարման ներքին ցանցի կառուցում: 

 

Ծրագրի ընդհանուր 

արժեքը 

Ընթացիկ ծախսեր՝ 3 մլն դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝ 5 մլն դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝ 8 մլն դրամ: 

 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

Աշխատուժ, մեխանիզացիա, դրամական միջոցներ 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

դրամական միջոցների ձեռքբերումը 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Եղեգնուտ համայնքի բնակչության մի մասը: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  Սկիզբ՝ 2017թ.- Ավարտ՝ 2020թ. 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Ներկայումս համայնքի բնակչության մեծ մասը ապահովված չէ բնական գազով: 

Ծրագրի իրականացումից հետո համայնքի բնակիչների մի մասը  կապահովվեն 

բավարար քանակի բնական գազով, կբարելավվի բնակչության կենցաղային 

պայմանները: 

 

 

 

 



2017 2018 2019 2020 2021

1. Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության 

խթանում

2. Համայնքի գույի 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 2.0մլն.դ. 2.0մլն.դ.

7. Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանումը

8. Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը 

և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և 

սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության 

աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների 

պահպանումը և գործունեության ապահովումը

10մլն.դ. 10մլն.դ.

ՀՀԶՀ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ԵՂԵԳՆՈՒՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

(2017-2021 

Ծրագրի կատարումն ըստ տարիներիՊարտադիր խնդիր

Բյուջետավորվ

ած միջոցներ



9. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի 

կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային 

ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում

10. Աջակցություն պետական պաշտպանության իրականացմանը

11. Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու 

քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների 

իրականացում

12. Գյուղական բնակավայր ընդգրկող  համայնքներում 

գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը 15մլն.դ. 15մլն.դ.

13. Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծում

14. Զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող համայնքներում՝ 

զբոսաշրջության զարգացման խթանում

15. Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված 

ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում

16.Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում

17.Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և 

բարելավման ծրագրերի իրականացում, արդյունավետ և մատչելի 

բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծում

18.Համայնքային հասարակակն կյանքին հաշմանդամների 

մասնակցության խթանում

19.Համայնում առկա ազգային և համամարդկային արժեքներին 

յուրաքայչյուրի ազատ հաղորդակցման նպաստում:

20. Բարեգործության խթանում



Համայնքի 

սեփական 

եկամուտներ

Ներքին 

պաշտոն

ական 

դրամաշն

որհներ

Արտաքին 

պաշտոն

ական 

դրամաշն

որհներ

Բարեգոր

ծություն/ն

վիրատվու

թյուն

Պետությո

ւն-

համայնք-

մասնավո

ր 

հատված 

համագոր

ծակցու-

Այլ 

աղբյուրնե

ր

Ընթացիկ 

ծախսեր

Կապիտալ 

ծախսեր

Ֆինանսավորու

մն առկա է

Ֆինանսա

վորման 

շուրջ 

ընթանում 

են 

բանակցու

թյուններ

Ներկայացվել 

է 

ֆինանսավորմ

ան հայտ

Ֆինանսավ

որման 

հարցը 

լուծված չէ

0 0.5մլն.դ. 1.5մլն.դ. լուծված չէ

0 5մլն.դ. 5մլն.դ. լուծված չէ

ՀՀԶՀ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ԵՂԵԳՆՈՒՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

(2017-2021 թթ.)

Ֆինանսավորման աղբյուրներ Ծախսերի դասեր Ֆինանսավորման կարգավիճակ



0 7մլն.դ. 8մլն.դ. լուծված չէ



Համայնքի կայուն զարգացում

1. Գործարար միջավայրի բարելավում և 

ձեռնարկատիրության խթանում

2. Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում

կառուցված ջրագիծ կմ
1

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

8. Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, 

բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի 

աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ 

տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, 

համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և 

գործունեության ապահովումը

փողոցային լուսավորության անցկացում, կետ

10

ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, կմ

1 1

                                              

Ցուցանիշի 

կանխատես

վող արժեք 

(2016)

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

(2017)

ԵՂԵԳՆՈՒՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

( 2017-2021

Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ

Ցուցանիշի 

թիրախայի

ն արժեք 

(2017)

Ցուցանիշի 

կատարողա

կան (2017)

Ցուցանիշի 

թիրախայի

ն արժեք 

(2018)

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

(2018)

Ցուցանիշի 

կատարողա

կան (2018)

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

(2015)



9. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի 

կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային 

ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում

10. Աջակցություն պետական պաշտպանության 

իրականացմանը

11. Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու 

քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների 

իրականացում

12. Գյուղական բնակավայր ընդգրկող  համայնքներում 

գյուղատնտեսության զարգացման խթանում

13. Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն

14. Զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող համայնքներում՝ 

զբոսաշրջության զարգացման խթանում

15. Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն 

ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում

16.Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության 

խթանում

17.Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և 

բարելավման ծրագրերի իրականացում, արդյունավետ և 

մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծում

18. Համայնքային  հասարակական կյանքին 

հաշմանդամների մասնակցության խթանում

19.Համայնքում առկա ազգային և համարդկային 

արժեքներին յուրաքանչյուրի ազատ հաղորդակցման 

նպաստում

20. Գազամատակարարման ներքին ցանցի ընդլայնում, կմ

0.5 0.5



Կիսամյակա 

յին
Տարեկան

2 2 2
X

Համայնքապ

ետարան

10 10 10
X

Համայնքապ

ետարան

1.5
X

Համայնքապ

ետարան

                                              

Ցուցանիշի 

կատարողա

կան (2020)

Ցուցանիշի 

թիրախայի

ն արժեք 

(2021)

Ցուցանիշի 

թիրախայի

ն արժեք 

(2019)

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

(2019)

Ցուցանիշի 

կատարողա

կան (2019)

Ցուցանիշի 

թիրախայի

ն արժեք 

(2020)

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

(2020)

Ցուցանիշի 

ստացման 

աղբյուր

Ցուցանիշի 

ստացման 

մեթոդ

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

(2021)

Ցուցանիշի 

կատարողա

կան (2021)

ԵՂԵԳՆՈՒՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

( 2017-2021թվականներ)

Տվյալների հավաքագրման 



0.5 0.5 X
Համայնքապ

ետարան


	27-1
	27-2
	27-3
	27-4

