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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնանցք համայնքի 2017-2021 թթ.
հնգամյա զարգացման ծրագրի (այսուհետ Ծրագիր) ընդունման նպատակն է սահմանել
համայնքի հեռահար նպատակը, որին հասնելու ենք 2021 թվականին, այդ նպատակներին
հասնելու ռազմավարությունը և հիմնական գործողությունները, այդ թվում անհրաժշտ
ֆինանսական միջոցները, դրանց հայթհայթման աղբյուրները: Ծրագիրը հանդիսանում է
համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմնի գործունեության հիմնական
ճանապարհային քարտեզը:
Հնգամյա զարգացման ծրագիրը կազմված է 15 բաժիններից:
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ՀԱՄԱՅՔՆԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
Մ»½

Ñ³ë³Í

ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí

È»éÝ³Ýóù

·ÛáõÕը

ÑÇÙÝ³¹ñí»É

¿

1860-³Ï³Ý

Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇó:
Üñ³ ³é³çÇÝ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ »Ï»É »Ý êåÇï³Ï (Ý³ËÏÇÝ Ð³Ù³ÙÉÇ) ·ÛáõÕÇó, áñáÝù ë»ñáõÙ
»Ý ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ÊáÛ, ê³ÉÙ³ëï ·³í³éÝ»ñÇ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇó:
¶ÛáõÕÁ

ï»Õ³Ï³Ûí³Í

¿

ö³Ùµ³ÏÇ

É»éÝ³ßÕÃ³ÛÇ

ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ

Ã»ùáõÃÛ³Ý

ճÛáõÕ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ÑáíïáõÙ, áñï»Õáí Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ³Ýó»É ¿ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ë×áõÕ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ, áñÁ Í³é³Û»É ¿ ³é¨ïñ³Ï³Ý ù³ñ³í³ÝÝ»ñÇ
¨ é³½Ù³ÙÃ»ñù ï»Õ³÷áËáÕ ë³ÛÉ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ Ï³éáõóí»É ¿ ó³ñ³Ï³Ý èáõë³ëï³ÝÇ
ÙÇçáóÝ»ñáí, ¨ Í³é³Û»É ¿ ÂµÇÉÇëÇ ºñ¨³Ý Ï³åÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ճ³Ý³å³ñÑÇ Ù³ëÇÝ
մեզ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ë»É է դեռևս 1804-1805ÃÃ.-Çó:
¶ÛáõÕÇ ³ÝáõÝÁ` È»éÝ³Ýóù, ïñí»É ¿ Ñ»Ýó ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ ³Ûë ×³Ý³å³ñÑÁ (Ð³Ù³ÙÉÇ²É³·Û³½) ÏïñáõÙ-³ÝóÝáõÙ ¿ êåÇï³ÏÇ È»éÝ³Ýóùáí, áñÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ 2115 Ù»ïñ ¿: ¶ÛáõÕÇ
³ÝáõÝÁ ÙÇÝã¨ 1950-³Ï³Ý ÃÃ. êåÇï³Ï ¿ñ, 1950-³Ï³Ý ÃÃ. ·ÛáõÕÇ ³ÝáõÝÁ ÷áËí»ó
È»éÝ³ÝóùÇ, ÇëÏ êåÇï³Ï ³ÝáõÝÁ ïñí»ó Ð³Ù³ÙÉÇÇÝ:
¶ÛáõÕÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ÏáÕÙáí Ó·íáõÙ ¿ ´³½áõÙÇ É»éÝ»ñÁ: ¶ÛáõÕÇ ÙÇçÇÝ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ
ÍáíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó ßáõñç 1700Ù ¿: ¶ÛáõÕÁ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ, ³ñ¨»ÉÛ³Ý ¨ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÇó
ßñç³å³ïí³Í ¿ É»éÝ»ñáí, áñáÝù áõÝ»Ý ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ã»ùáõÃÛáõÝ, å³ï³Í »Ý ³ÉåÇ³Ï³Ý
µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, Ñ³ñáõëï »Ý ë³éÝáñáÏ ³ÕµÛáõñÝ»ñáí, áñáÝó çñ»ñáí ·áÛ³ÝáõÙ ¿ ³éáõÝ,
áñÁ ÑáëáõÙ ¿ ·ÛáõÕÇ ÙÇçáí տարվա ջրառատ ժամանակ áõ Ñ³ëÝáõÙ êåÇï³ÏÇ ÙÇçáí ÑáëáÕ
âÇãË³Ý, ³å³ ö³Ùµ³Ï ·»ïÇ çñ»ñÇÝ: ¶ÛáõÕÁ áõÝÇ µ³ñ»Ë³éÝ ÏÉÇÙ³:
ԳÛáõÕÇ ï³ñ³ÍùÁ Ã»ù ¿, Ñ³Ý¹³ÏÝ»ñÁ Ïïñí³Í, Ùß³ÏíáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ óáñ»Ý, ·³ñÇ
Ëáï³µáõÛë»ñ, Ï³ñïáýÇÉ, Ï³Õ³Ùµ ¨ ³ÛÉ µ³Ýç³ñ»Õ»ÝÝ»ñ: Պտղատու ծ³é³ï»ë³ÏÝ»ñÇó
³×áõÙ »Ý` ï³ÝÓ»ÝÇ, ËÝÓáñ»ÝÇ, ընկուզենի, ë³Éáñ»ÝÇ ¨ ³ÛÉ Ùñ·»ñ: ¶ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿
·ïÝíáõÙ êáõñµ ØÇÝ³ë »Ï»Õ»óÇÝ, áñÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ¿ ·ïÝíáõÙ <<Ժ³ÙÇ ³ÕµÛáõñ>> ÏáãíáÕ
ë³éÝáñ³Ï ³ÕµÛáõñÁ, áñÁ Í³é³ÛáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ËÙ»Éáõ ¨ áéá·Ù³Ý Ñ³ñó»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ²ÛÅÙ ³ÛÝ Ñáõß³ñÓ³Ý ³ÕµÛáõñÇ ¿ í»ñ³Íí»É` ÝíÇñí³Í 1988-Ç »ñÏñ³ß³ñÅÇ ½áÑ»ñÇ áõ
Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïáõÙ ½áÑí³Í Ñ³Ù³·ÛáõÕ³óÇ ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ å³ïíÇÝ:
¶ÛáõÕÇ »Ï»Õ»óÇÝ Ï³éáõóí»É ¿ 1870-³Ï³Ý ÃÃ., áñÇ ½³Ý·³Ï³ïáõÝÁ Ï³éáõóí»É ¿ ³í»ÉÇ
áõß` 1910Ã.: ºÏ»Õ»óÇÝ »ñÏñ³ß³ñÅÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³í»ñí»É ¿: 2000 թվականներին համայնքի
բնակիչների ջանքերով մասամբ վերանորոգվել է:
Սպիտակի ավերիչ »ñÏñ³ß³ñÅÇ
հետևանքով ÑÇÙÝáíÇÝ ³í»ñí»É ¿ գյուղի
շինությունները, ինչի հետևանքները վերացվում են՝ աղետի գոտու վերականգնման
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պետական ծրագրի շրջանակներում, ÁÝ¹áñáõÙ՝ Üáñ-È»éÝ³ÝóùÁ Ï³éáõóíáõÙ ¿ ·ÛáõÕÇó
Ùáï 1.5 ÏÙ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë` êåÇï³Ï ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý հատվածում`
êåÇï³Ï ù³Õ³ùÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ: ¶ÛáõÕÇ ÍË³Ù³ïÛ³Ýáí 375 ïÝï»ëáõÃÛáõÝ áõÝ»Ýù,
áñից ÙÇ³ÛÝ 175-ն է բնակվում
ù³ñ» ïÝ»ñáõÙ, ÙÝ³ó³Í 200 ընտանիքները
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ í³·áÝ-ïÝ³ÏÝ»ñáõÙ:

Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ
1
2
3
4
5
6

Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ
Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն
Ընդհանուր եամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը
(%)
Համայնքի հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքը և ծավալները,
հիմնական սպառման շուկաներ
Դպրոցական , նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթական
հաստատություններ
առողջապահական հաստատություններ
ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ
1. Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն կազմում է 32,1 մլն դրամ:
2. Համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է 15%
3. Համայնքի հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքը և ծավալները կազմում
են

¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ – 300, ³Û¹ ÃíáõÙª
³. ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝ
– 300
2. ¶ÛáõÕ. ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ. ó/Ñ³ (2016թ.)
³. óáñ»Ý
– 28 ó»ÝïÝ»ñ
µ. ·³ñÇ
– 22
·.Ï³ñïáýÇÉ
– 200
¹. Ï³Õ³Ùµ
-- 500
». µ³Ýç³ñ³µáëï. ÏáõÉï.
-- 10
½. Ï³Ã
– 1,8
¿.ÙÇë
-- 1,5
Á. µáõñ¹
-- 2 կգ
Ã. Óáõ
– 260 Ñ³ï
Å. Ù»Õñ
– 30Ï·
3. ò³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
– 207 Ñ³
³. Ñ³ó³Ñ³ïÇÏ
– 140 Ñ³
µ. Ï³ñïáýÇÉ
– 40
·. µ³Ýç³ñ³µáëï. ÏáõÉï.
– 3
¹. Ï³Õ³Ùµ
-- 2
». ³éíáõÛï , ÏáñÝ·³Ý
– 45
½. ÙÇ³ÙÛ³ Ëáï»ñ
–5
4. ²Ý³ëÝ³·ÉË³ù³Ý³ÏÁ, Ñ³ï
³. Ëáßáñ »Õç»ñ. ³Ý³ëáõÝÝ»ñ
– 506 ·ÉáõË
³Û¹ ÃíáõÙª Ïáí»ñ
– 300
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ծավալները
2240
1320
8000
1000
30
540
292
278200
3150

µ. Ù³Ýñ »Õç»ñ. ³Ý³ëáõÝÝ»ñ
³Û¹ ÃíáõÙª Ù³Ûñ»ñ
·. Ëá½»ñ
³Û¹ ÃíáõÙª Ù³Ûñ»ñ
¹. ÃéãáõÝÝ»ñª
³Û¹ ÃíáõÙ Ñ³í»ñª
». Ù»Õí³ÁÝï³ÝÇùÝ»ñª

– 202
-- 146
– 42
– 12
– 1370 Ã¨
-- 1070
-- 105

Գյուղատնտեսական արտադրանքի սպառման հիմնական շուկա է համարվում
Լեռնանցք համայնքը, Սպիտակ և Վանաձոր քաղաները, իրենց հարակից գյուղերով:

4. Դպրոցական , նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթական
հաստատություններ
¶ÛáõÕÝ áõÝÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáó նախատեսված 220 աշակերտի համար, áñï»Õ
ëáíáñáõÙ ¿ 171 ³ß³Ï»ñï: ¸åñáóÝ áõÝÇ 35 ³ßËատող, որից 25 մանկավարժ:
Ուսուցիչներից 18-ը համայնքի բնակիչներ են, մյուսներիը Սպիտակ և Վանաձոր
քաղաքներից: Üáñ ïÇå³ÛÇÝ ¹åñáóÁ Ï³éáõóí»É ¿ 2007Ã. áõÝÇ ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ãë³Û³ïáõÝ,
ç»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ïÇå³ÛÇÝ է: Դպրոցին կից գործում է նաև նախակրթարան, որտեղ
հաճախում է 21 երեխա: Նախակրթարանում կա երկու աշխատող՝ մեկ վարիչ և մեկ
դաստիարակ: ¸åñáóÁ ãáõÝÇ մարզադահլիճ, ինչից ելնելով է ëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñը
Ï³ï³ñíáõÙ »Ý Ù³ñ½³Ññ³å³ñ³ÏáõÙ:
Ð³Ù³ÛÝùÁ áõÝÇ ýáõïµáÉÇ ¹³ßï, ·ÛáõÕÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ »Ý
áõÝ»ÝáõÙ Ù³ñ½³ÛÇÝ ¨ ßñç³Ý³ÛÇÝ ÷áõÉ³ÛÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñÇÝ:

5. Առողջապահական հաստատություններ
¶ÛáõÕáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ Ù»Ï µáõÅ - Ï»ï: 2007ÃíÇÝ ï»Õ³÷áËí»É ¿ ¹åñáóÇ Ù³ëÝ³ß»Ýù, áñÁ
·ïÝíáõÙ

¿

µ³ñ»Ï³ñ·

íÇ×³ÏáõÙ:

²ßË³ïáõÙ

¿

Ù»Ï

µáõÅùáõÛñ,

µáõÅ.Ï»ïÁ

áõÝÇ

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áõÛù ¨ µáõÅë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ: Զգացվում է դեղորայքի խիստ կարիք:
Ազգաբնակչության առաջնային կարիքները հոգալու Ñ³Ù³ñ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÁ Çñ սուղ
ÙÇçáóÝ»ñÇó ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ·áõÙ³ñ՝ ¹»Õáñ³Ûù Ó»éù µ»ñ»Éáõ համար:

6. Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ
Համայնքի բնակչության 198 ընտանիք գրանցված են ընտանեկան նպաստների
համակարգում:
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ)
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ


Երկրաշարժի
հետևանքով
անօթևան
մնացած
ընտանիքների
բնակարանային պայմանների բարելավման պետական աջակցության ծրագրի
իրականացման աջակցություն, 2017-2021 թվականին Լեռնանցք համայնքում
ծրագրի ավարտը:



2017-2021
թ.թ
համայնքում
նախատեսվում
է
միջհամայնքային
ճանապարհների ասֆալտապատում համագործակցության ներգրավելով
ճանապարհաշինարարական կազմակերպությունների:



Համայնքի ջրամատակարարման համակարգերի հիմնանորոգում
մասնակի վերանորոգում և ջրամատակարարման բարելավում։



Համայնքում
գյուղատնտեսության
զարգացում՝
պարարտանյութերի,
թունաքիմիկատների, սերմացուի, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման, գյուղացուն
ձեռնտու
պայմաններով
(երկարաժամկետ,
շուկայականից
ցածր
տոկոսադրույքով,
առանց
գրավի)
գյուղատնտեսական
վարկերի
տրամադրման, գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման,
խորհրդատվության ու աջակցության և այլ ուղղություններով։



Առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում համայնքի
բնակչությանը հանրային ծառայությունների հասանելիության և մատուցման
մակարդակի բարձրացում՝ պետական պատվերի շրջանակներում։



Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն
իրազեկում, արտակարգ իրավիճակներում համայնքի գործողությունների
պլանի կազմում և իրականացում, կանխարգելիչ միջոցառումների
կազմակերպում և իրականացում:



Համայնքում նախատեսվում է համայնքապետարանի
օգնությամբ դրենաժների ստեղծում և պահպանություն

և

կամ

բարերարների

2017-2021թթ. ընթացքում կշարունակվեն համայնքի և ՀՀ Լոռու մարզում գործունեություն
ծավալող՝ միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, ՔՀՄՀ-ի
սուբյեկտների, այլ կազմակերպությունների և անհատների համագործակցության
շրջանակներում նախատեսվող ներդրումային, դրամաշնորհային, տեխնիկական
աջակցության, բարեգործական ծրագրերը և միջոցառումները:
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Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի վերլուծություն, գնահատական և
կանխատեսում
ºÏ³ÙáõïÇ ï»ë³ÏÁ

ºÎ²ØàôîÜºð`
ÀÜ¸²ØºÜÀ
1 Ð²ðÎ²ÚÆÜ ºÎ²ØàôîÜºð`
ÀÜ¸²ØºÜÀ
1.1. ÐáÕÇ Ñ³ñÏ
1.2. ¶áõÛù³Ñ³ñÏ
1.3 î»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñ
2 àâ Ð²ðÎ²ÚÆÜ
ºÎ²ØàôîÜºð
2.1 ÐáÕÇ í³ñÓ³í×³ñÝ»ñ
2.2 ²ÛÉ áã Ñ³ñÏ. »Ï³ÙáõïÝ»ñ
3

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ

2016
փաստ.

2017Ã
÷³ëï.

2018Ã
Ý³Ë³ï
»ëí³Í

2019Ã
Ï³ÝË³
-ï»ëáõÙ

30985,0

32171,0

34984,52

38479,45 43027,39 48630,21

3839,0

3839,0

4260,2

4683,05

5151,35

5666,57

1557,0
2210,0
72,0

1557.0
2210,0
72,0

1728,0
2453,0
79,2

1900,8
2698,3
83,952

2090,88
2968,13
92,34

2300,0
3265,0
101,57

606,0

676,0

724,32

796,4

876,04

963,64

576,0
30,0
26540,0

576,0
100,0
27656,0

616,32
108,0
30000,0

677,6
118,8
33000,0

745,36
130,68
37000,0

819,9
143,74
42000,0

2020Ã
Ï³ÝË³
-ï»ëáõÙ

2021Ã
Ï³ÝË³
-ï»ëáõÙ

Համայնքային
սեփականություն
համարվող
շենքերի,
շինությունների և հողամասերի օտարման հնգամյա ծրագիր
Հ/Հ

Անվանումը

1

Հողամասեր

2

Հողամասեր

3

Հողամասեր

Հող.
նշանակութ
յուն
տնամերձ
հասարակ
ական
վարելահող

Չափման
Քանակը
միավոր

Օտարումը ըստ տարիների
2017

2018

2019

2020

2021

0.5

0.5

1

1.5

հա

2.5

0.5

0.5

0.5

հա

0.5

0.2

0.2

0.1

հա

5

0.5

0.5

1
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ԼԵՌՆԱՆՑՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ,
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԸ
Ուժեղ կողմեր

Հնարավորություններ

Սպառնալիքներ

Համայնքի
աշխարհագրական
դիրքը
Համայնքի շուրջորյա
կապը մարզկենտրոնի
հետ
Համայնքը
19-րդ դարի
սակավահող է
կառուցված եկեղեցի,
Սրբատեղերի
առկայություն
Թույլ է
Երկրաշարժի զոհերին
համայնքապետարանի և զոհված
նյութատեխնիկական ազատամարտիկներին
բազան
նվիրված խաչքար
Ժամանակակից
Մշակույթի տան և
1941-1945թթ
կրթական
մարզադահլիճի
հայրենական
պայմաններին
բացակայություն,
պատերազմի
համապատասխանող մսուրզոհվածների
դպրոց, ապահովված մանկապարտեզի
հիշատակին նվիրված
բարձր որոկավորում բացակայություն
հուշարձան, 1988թ
ունեցող
երկրաշարժի զոհերին
մանկավարժներով
նվիրված հուշարձան
Աղբահանության
Խմելու ջրի
Համայնքը ունի
պատշաճ
համակարգը ունի
բազմաթիվ սառնորակ
կազմակերպում
բարելավման կարիք աղբյուրներ
30%
Կոյուղիների
բացակայություն
Ֆինանսական
այլընտրանքային
միջոցների
ռեսուրսների
բացակայություն

Աղքատության
բարձր
մակարդակ
Գործազրկության
բարձր
մակարդակ
Սոցիալտնտեսական
անորոշություն

Համայնքն ունի մեծ
աշխատանքային
ռեսուրսներ
Գազաֆիկացման
համակարգի
առկայություն
Բոլոր բջջային
կապերի և ինտերնետ
համակարգի
հասանելիություն
Փողոցային
լուսավորություն

Թույլ կողմեր
Ներդրումների
անբավարար
մակարդակ
Գազի սպառման
ցածր մակարդակ
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Տարածքի
սեյսմիկ
անկայունություն
Բնական
աղետներ

Ջրային
ռեսուրսների
քանակի նվազում

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԵՌԱՀԱՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

ì»ñ³óÝ»É 1988Ã.-Ç »ñÏñ³ß³ñÅÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ, í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ ëáóÇ³É –
ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ·ÛáõÕÁ ¹³ñÓÝ»É ·»Õ»óÇÏ, µ³ñ»Ï³ñ·, Ù³ùáõñ ¨ ·ñ³íÇã
µÝ³Ï³í³Ûñ:
´³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáí, Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ñ³ëÝ»É Ñ»ï¨Û³É Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝª


²Õ»ïÇ

Ñ»ï¨³Ýùáí

³ÝûÃ¨³Ý

ÙÝ³ó³Í

45

ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ

µÝ³Ï³ñ³Ýáí

³å³ÑáíáõÙ, »ñÏñ³ß³ñÅÇó Ñ»ïá µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ³×»É ¿, Ï³Ý 75 Ýáñ³µ³Å³Ý
ÁÝï³ÝÇù, áñáÝù »ñÏñ³ß³ñÅÇ Å³Ù³Ý³Ï ïáõÝ ã»Ý Ïáñóñ»É ¨ ³ÛÅÙ µÝ³ÏíáõÙ »Ý
í³·áÝ ïÝ³ÏÝ»ñáõÙ ¨ ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý µÝ³Ï³ñ³Ý³ßÇÝáõÃÛ³Ý Íñ³·ñáõÙ:


²ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ստեղծում:



¼³ñ·³óÝ»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ áõ ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ:



Î³éáõó»É մարզադահլիճ:



Î³éáõó»É Ùß³ÏáõÛÃÇ ïáõÝ:



Համայնքի Սուրբ Մինաս եկեղեցու վերակառուցում:



¶³½³ýÇÏ³óÙ³Ý ընդլայնում Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ:



ÊÙ»Éáõ çñ³ï³ñÇ Ý»ñùÇÝ ó³ÝóÇ µ³ñ»É³íáõÙ:



àéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 12 ÏÙ Ñ³ïí³ÍÇ Ï³éáõóáõÙ:



Դրենաժների պահպանում:



´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙ:



Ð³Ù³ÛÝùÇ ÷áÕáóÝ»ñÇ µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ:



ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ë»ÛëÙÇÏ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Ñ³Ù³ÛÝùÇ ë»ÛëÙÇÏ ù³ñï»½Ç ëï»ÕÍáõÙ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

1. Աղետի գոտու հետևանքների վերացում,
2. Խմելու ջրերի քանակի ավելացում
3. Համայնքի փողոցների բարեկարգում
4. Համայնքի հիմնական ճանապարհի վերանորոգում
5. Գյուղատնտեսության զարգացում (հակակարկտային կայանների տեղադրում,
գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում, բարձրորակ սերմերի ձեռքբերում և այլն)
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Ռազմավարական նպատակը
Ֆոնդահայթհայթման և լրացուցիչ ռեսուրսներ ներգրավելու, ինչպես նաև բարեփոխումներ
անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալտնտեսական, մշակույթային
զարգացած և

պայմանները,

համայնքը

դարձնել

բարեկարգ, գեղեցիկ,

գրավիչ բնակավայր, ունենալ զարգացած գյուղատնտեսություն: Համայնքում

պայմաններ ստեղծել

գյուղատնտեսական արտադրանքի

իրացման

դժվարությունները

հաղթահարելու համար:

Àêî ²è²ÜÒÆÜ ´Ü²¶²ì²èÜºðÆ ²è²æÜ²ÐºðÂ Ìð²¶ðºðÆ,
Üä²î²ÎÜºðÆ ²è²æ²¸ðàôØ ºì ÎàÜÎðºî ÊÜ¸ÆðÜºðÆ
Òºì²ÎºðäàôØ
Ìð²¶ðÆ Üä²î²ÎÜ àô ÊÜ¸ÆðÜºðÀ

Ìñ³·ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ »Ýª
1. ´Ý³Ï³ñ³Ý³ßÇÝáõÃÛáõÝ
2. Մշակույթի տան և մարզադահլիճի կառուցում
3. Միջհամայնքային ճ³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ³ëý³Éï³å³ïáõÙ
4. Ð³Ù³ÛÝùÇ ËÙ»Éáõ ¨ áéá·Ù³Ý çñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙ
5.Գյուղատնտեսության զարգացում
ä³ï³ëË³Ý³ïáõª Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñ:
Հիմնահարց

Պատճառ

Հետևանք

Այլընտրան-

Պետական մարմին/դոնոր

քային

կազմակերպություն

լուծումներ
Բնակարանաշինություն

Ֆինանսների

Բնակարանով

Անհրաժեշտ է

ՀՀ Կառավարություն

բացակայություն

ապահովում

պետական

Համայնքապետարան

աջակցություն

Դոնոր
կազմակերպություններ
Բարերարներ

Մշակույթի տան և

Ֆինանսների

Մշակույթի

Անհրաժեշտ է

ՀՀ Կառավարություն

մարզադահլիճի

բացակայություն

խթանում

պետական

Համայնքապետարան

կառուցում

աջակցություն

Դոնոր
կազմակերպություններ
Բարերարներ
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Ö³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ
³ëý³Éï³å³ïáõÙ

Ֆինանսների
բացակայություն

Տնտեսության

Անհրաժեշտ է

ՀՀ Կառավարություն

զարգացման

պետական

Համայնքապետարան

խթանում

աջակցություն

Դոնոր
կազմակերպություններ
Բարերարներ

Ð³Ù³ÛÝùÇ ËÙ»Éáõ ¨

Ֆինանսների

Բնակչության

Անհրաժեշտ է

ՀՀ Կառավարություն

áéá·Ù³Ý çñÇ

բացակայություն

ջրով ապահով-

պետական

Համայնքապետարան

վածություն

աջակցություն

Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ

Դոնոր
կազմակերպություններ

µ³ñ»É³íáõÙ

Բարերարներ

Գյուղատնտեսության
զարգացում

Ֆինանսների
բացակայություն

Գյուղատնտես

Անհրաժեշտ է

ՀՀ Կառավարություն

ական

պետական

Համայնքապետարան

արտադրանքի

աջակցություն

ավելացում

Դոնոր
կազմակերպություններ
Բարերարներ

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
Համայնքում անցկացված ռեսուրսների հաշվարկից պարզ է դառնում
հետևյալը՝
¶ÛáõÕÝ áõÝÇ 375 ÍáõË, որտեղ բնակվում է 1553 µÝ³ÏÇã, áñáÝóÇó ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ Ï³½ÙáõÙ
»Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 50% - Á: ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³½ÙÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ª
1.

»ñ»Ë³Ý»ñ (0 – 5 ï)

-- 134

2.

¹åñáó³Ï³Ý (6 – 18ï )

-- 285

3.

18 – 62 ï³ñ»Ï³Ý

-- 952

4.

Ãáß³Ï³éáõÝ»ñ

-- 208

5.

Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñ

– 65

6.

²ßË³ïáõÝ³ÏÝ»ñ

-- 850

Ջրային ռեսուրսները կազմում է – 2.85 հա
Անտառային ռեսուրսները կազմում է – 172,41 հա
Հողային ռեսուրսները կազմում է – 1307,55 հա

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ
Իրականացման փուլում գտնվող ծրագրերը ենթարկվում են մոնիթորինգի, որը
հնարավորություն է տալիս հսկել ծրագրերի կատարման ընթացքը և անհրաժեշտ
փոփոխություններ կատարել: Մոնիթորինգը իրականացվում է համապատասխան
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կատարողականի ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքագրելու և
ցուցանիշների փաստացի արժեքները թիրախային արժեքների հետ համեմատելու
միջոցով: Համեմատության միջոցով հնարավոր է չափել ծրագրի առաջընթացը,
հաջողության աստիճանը, ծրագրով պայմանավորված փոփոխություները կամ
գնահատել ծրագիրն իրականացնողի կատարողականը: Համայնքի կայուն զարգացման և
պարտադիր խնդիրների կատարման մասով մոնիթորինգի պլանը կազմվում է
Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
զարգացման
նախարարության կողմից: Մոնիթորինգային ցուցանիշների մասին տեղեկություններ
պետք է հավաքագրվեն կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով: Մոնիթորինգի
հաշվետվությունը համայնքի ավագանուն պետք է ներկայացվի ամեն տարի՝ հաշվետու
տարվան հաջորդող տարվա առաջին եռամսյակում:

ԼԵՌՆԱՆՑՔ ՀԱՄԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Համայնքապետ

Ջրամատակարարում և
կոմունալ

Տեղակա

Համայնքապետարանի
աշխատակազմ

ծ առ այ ո ւ թ յ ո ւ ն

Համայնքային
ծառայության պաշտոններ
Հավաքարար

Վարորդ

Աշխատակազմի
քարտուղար

Առաջատար մասնագետ
հաշվապահ

Առաջատար մասնագետ
հողաշինարար

Առաջատար մասնագետ
Առաջին կարգի
մասնագետ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
«Բնակարանաշինություն»
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակը

2017-2018թթ ընթացքում Լեռնանցք համայնքում կլուծվի աղետի հետևանքով անօթևան մնացած
45 ընտանիքի բնակարանային պայմանների բարելավման գործընթացը և ընտանիքները
կապահովվեն բնակարանով:

Ցուցանիշներ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ելակետային
արժեք
2016
45 (360 մլն
դրամ)

Թիրախային արժեքներ

Ելակետային
արժեք
2016
210 մլն

Թիրախային արժեքներ

2017
20 բ.
(160մլն)

2018
2019
25բ. (200
մլն)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

1.
Ցուցանիշներ

2017
90մլն

2018
120 մլն

2019

2.
Ելակետային Թիրախային արժեքներ
արժեք
2016
2017
2018
2019
150 մլն
70 մլն
80մլն
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Կազմել գործողությունների պլան
1.2.գտնել ֆինանսական միջոցներ
Ցուցանիշներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Կնքել շինարարական կապալի և այլ անհրաժեշտ պայմանագրեր
2.2.Սկսել շինարարական աշխատանքները
2.3.Հետևել շինարարության ընթացքին և որակին
2.4.Ավարտին հասցնել 45 բնակելի տների կառուցապատման աշխատանքները
2.5.Քանդել ժամանակավոր կացարանները
Ծրագրի բյուջեն

Ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ այլ
ռեսուրսներ
Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծրագրի համառոտ
նկարագրություն

Ընթացիկ ծախսեր՝ 25 մլն դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 335 մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 360 մլն դրամ
Աշխատուժի ներգրավում

Ֆինանսական միջոցների սղություն
Լեռնանցք համայնքում աղետի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներ
2017թ-ի մարտ-2018թ-ի դեկտեմբ
1988թ-ի երկրաշարժի հետևանքով Լեռնանցք համայնքի 90 տոկոս բնակելի տները քանդվել կամ
դրաձել էին քանդման ենթակա: Սկսած 1989թ-ից Հայաստանի Հանրապետության կողմից
իրականացվում է աղետի գոտու վերականգնման տարբեր ծրագրեր, որը դեռևս չի սպառվել և
բնակարանաշինության ոլորտում ունենք 45 ընտանիք, որոնք երկրաշարժի հետևանքվ դեռևս
համարվում են անօթևան և բնակվում են անմխիթար տնակներում: Նախատեսվում է պետական
ծրագրի շրջանակներում և ֆինասական միջոցների հաշվին հետևողականորեն իրականացնել
աղետի հետևանքով անօթևան մնացած անձանց բնակարանային պայմանների բարելավում,
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որը ներառում է ժամանակավոր կացարանների քանդման աշխատանքներ: Ծրագրի մեկնարկը
կտրվի 2017թ-ի մարտ ամսից և նախատեսվում է ավարտել 2018թ-ի դեկտեմբերին՝ երկու
փուլով: Առաջին փուլում կլուծվի այն ընտանիքների բնակարանային պայմանները, ովքեր
ունեն առաջնահերթություն կամ բնակարանային պայմանները առավել անմխիթար են:
Աշխատանքները կսկսվի հերթացուցակի մշակմամբ և առաջին փուլի հերթացուցակի կազմամբ:
Այնուհետև մրցույթով կընտրվի այն շինարարական կազմակերպությունը, ով պետք է կատարի
շինարարական աշխատանքներ, կկազմվի և կկնքվի անհրաժեշտ գործարքները:
Բնակարանների կառուցման ավարտին կհատկացվի հերթացուցակում ընդգրկված անձանց
Կառավարության որոշմամբ հաստատված կարգին համապատասխան:
Ծրագրի բյուջեն կկազմի 360 մլն դրամ:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
«Մշակույթի տան և մարզադահլիճի կառուցում»
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակը

2018-2019թթ ընթացքում Լեռնանցք համայնքում մշակույթի տաւն և մարզադահլիճի կառուցում:

Ցուցանիշներ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ելակետային
արժեք
2016
2(240մլ)

Թիրախային արժեքներ
2017
120 մլն.

2018
120 մլն

2019

2020

2021

1.
Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016
1 (150 մլն
դրամ)

Թիրախային արժեքներ
2017
80մլն

2018
70մլն

2019

2020

2021

2.
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
արժեք
2016
2017
2018
2019
2020
1(90)
40մլն
50մլն
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Կազմել գործողությունների պլան
1.2.Գտնել ֆինանսական միջոցներ
Ցուցանիշներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

2021

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Կնքել շինարարական կապալի և այլ անհրաժեշտ պայմանագրեր
2.2.Սկսել շինարարական աշխատանքները
2.3.Հետևել շինարարության ընթացքին և որակին
2.4.Ավարտին հասցնել կառուցապատման աշխատանքները
Ծրագրի բյուջեն

Ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ այլ
ռեսուրսներ
Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծրագրի համառոտ
նկարագրություն

Ընթացիկ ծախսեր՝ 30 մլն դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝210 մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝240 մլն դրամ
Աշխատուժի ներգրավում

Ֆինանսական միջոցների սղություն
Լեռնանցք համայնքի բնակչություն
2018թ-ի փետրվար-2021թ-ի դեկտեմբ
1988 թվականի երկրաշարժի հետևանքով քանդվել է Լեռնանցք համայնքի մշակույթի տունը և
մարզադահլիճը: 1990 թվականին կառուցվել է ժամանակավոր շինություն, որը օգտագործվել է
որպես մշակույթի տուն, սակայն տարիների ընթացքում այն քայքայվել է և դարձել
օգտագործման համար ոչ պիտանի, նպատակահարմար չէ նաև դրա վերանորոգումը:
Նախատեսվում է գտնել անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ և Լեռնանցք համայնքում
կառուցել մարզադահլիճ և մշակույթի տուն, ինչը ուղղված կլինի համայնքի
մարզամշակույթային կյանքի զարգացմանը: Ծրագիրը նախատեսվում է սկսել 2017թ-ի
փետրվարից և ավարտին հասցնել 2018թ-ի դեկտեմբերին՝ երկու փուլով, որից առաջին փուլում
նախատեսվում է իրականացնել ֆոնդահայթայթում, անհրաժեշտ իրավաբանական
փաստաթղթերի կազմում և գործարքների կնքում, իսկ երկրոդ փուլում իրականացնել
շինարարական աշխատանքներ և արդյունքում ունենալ ժամանակակից պահանջներին
համապատասխան, այդ թվում անհրաժեշտ գույքով ապահովված մարզադպրոց և մշակույթի
տուն:
Ծրագրի բյուջեն կազմում է 240 մլն դրամ:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
«Միջհամայնքային ճանապարհի ասֆալտապատում»
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակը

2017-2019թթ ընթացքում Լեռնանքի միջհամայնքային ճանապարհի ասֆալտապատում.
Հիմնովին վերանորոգում

Ցուցանիշներ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ելակետային
արժեք
2016
2 (70 մլն)

Թիրախային արժեքներ
2017
30 մլն.

2018
25 մլն

2019
5 մլն

2020
5 մլն

2021
5 մլն

1.
Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016
20 մլն

Թիրախային արժեքներ
2017
20մլն

2018

2019

2020

2021

2.
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
արժեք
2016
2017
2018
2019
2020
50մլն
10 մլն
25մլն
5 մլն
5 մլն
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Կազմել գործողությունների պլան
1.2.Գտնել ֆինանսական միջոցներ
Ցուցանիշներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

2021
5 մլն

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Կնքել շինարարական կապալի և այլ անհրաժեշտ պայմանագրեր
2.2.Սկսել ճանապարհի վերանորոգման և ասֆալտապատման աշխատանքները
2.3.Հետևել վերանորոգման աշխատանքների ընթացքին և որակի
2.4.Ավարտին հասցնել վերանորոգման և ասֆալտապատման աշխատանքները
Ծրագրի բյուջեն

Ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ այլ
ռեսուրսներ
Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծրագրի համառոտ
նկարագրություն

Ընթացիկ ծախսեր՝ 5 մլն դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 65 մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 70 մլն դրամ
Աշխատուժի ներգրավում

Ֆինանսական միջոցների սղություն
Լեռնանցք համայնքի բնակչություն
2017թ-ի փետրվար-2021թ-ի դեկտեմբ
Համայնքում ներկայումս գործում է մեկ միջհամայնքային ճանապարհ դեպի Սպիտակ քաղաք,
որի երկարությունը կազմում է 4 կմ, միջին լայնություն 8 մետր: Ճանապարհը հիմնականում
գտնվում է անմխիթար վիճակում, ժամանակ առ ժամանակ կատարվել են մասնակի
վերանորոգման աշխատանքներ, սակայն այն իրեն սպառել է և հիմնանորոգման կարիք ունի:
Նախատեսվում է 2017-2021թ-ի ընթացքում իրականացնել միջհամայնքային ճանապարհի
հիմնանորոգման և ասֆալտապատման աշխատանքներ, արդյունքում կունենանք
ժամանակակից պահանջների բավարարող ասֆալտապատ միջհամայնքային ճանապարհ:
Ծրագիրը կիրականացվի երեք փուլով. Առաջին փուլում կիրականացվի ֆոնդահայթայթման և
անհարաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպման աշխատանքներ, երկորդ փուլում կիրականացվի
ջրահեռացման և հարթեցման աշխատանքներ, երորդում՝ ասֆալտապատում:
Ծրագրի բյուջեն կկազմի 70 մլն դրամ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4
ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
«Ð³Ù³ÛÝùÇ ËÙ»Éáõ ¨ áéá·Ù³Ý çñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙ »
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակը

2018-2021թթ ընթացքում Լեռնանքի խմելու և ոռոգման ջրի համակարգի բարելավում

Ցուցանիշներ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ելակետային
արժեք
2016
2(18 մլն)

Թիրախային արժեքներ
2017
6 մլն

2018
4 մլն

2019
4 մլն

2020
3 մլն

2021
1 մլն

1.
Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016
10 մլն դրամ

Թիրախային արժեքներ
2017
6 մլն

2018
4 մլն

2019

2020

2021

2.
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
արժեք
2016
2017
2018
2019
2020
8
4 մլն
3 մլն
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Կազմել գործողությունների պլան
1.2.գտնել ֆինանսական միջոցներ
Ցուցանիշներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

2021
1 մլն

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Կազմել ջրային համակարգի քարտեզը և կատարել ջրային համակարգի ներդրման
նախագիծ:
2.2.Կազմակերպել Հայջրմուղ ընկերության հետ բանակցություններ և համագործակցել
ընկերության հետ
2.3.Կնքել շինարարական կապալի և այլ անհրաժեշտ պայմանագրեր
2.4.Հետևել ջրային համակարգի կառուցապատման աշխատանքներին
Ծրագրի բյուջեն

Ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ այլ
ռեսուրսներ
Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծրագրի համառոտ
նկարագրություն

Ընթացիկ ծախսեր՝ 3 մլն դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 15 մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 18 մլն դրամ
Աշխատուժի ներգրավում

Ֆինանսական միջոցների սղություն
Լեռնանցք համայնքի բնակչություն
2018թ-ի փետրվար-2021թ-ի դեկտեմբ
Լեռնանցք համայնքի տնտեսությունների շուրջ 25% չունի խմելու ջուր: Համայնքն ունի
ջրոգտագործման թույլտվություն, ուստի նախատեսվում է 2017-2021 թվականների ընթացքում
համայնքում իրականացնել խմելու ջրի համակարգի նորոգման, նոր համակարգի կառուցման
աշխատանքներ, որի արդյունքում խմելու ջրով կապահովվի համայնքի բնակչությունը:
Աշխատանքները կիրականացվի երեք փուլով, 1-ին փուլում կիրականացվի ֆոնդահայթայթման
աշխատանքներ, 2-րդ փուլում կիրականացվի ջրային համակարգի քարտեզի կազման և նոր
համակարգի նախագծման աշխատանքներ, 3-րդ փուլում կիրականացվի շինարարական
աշխատանքների կազմակերպում և ավարտ:
Ծրագրի բյուջեն կազմում է 18 մլն դրամ:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5
ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
«Գյուղատնտեսության զարգացում»
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակը

2017-2021թթ ընթացքում Լեռնանքի համայնքում գյուղատնտեսության զարգացում

Ցուցանիշներ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ելակետային
արժեք
2016
2 (26 մլն)

Թիրախային արժեքներ
2017
6 մլն

2018
7.5 մլն

2019
4 մլն

2020
6.5 մլն

2021
2 մլն

1.
Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016
10 մլն

Թիրախային արժեքներ
2017
6 մլն

2018
4 մլն

2019

2020

2021

2.
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
արժեք
2016
2017
2018
2019
2020
16 մլն
3.5
4 մլն
6.5 մլն
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Կազմել գործողությունների պլան
1.2.գտնել ֆինանսական միջոցներ
Ցուցանիշներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

2021
2 մլն

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Կազմել գյուղատնտեսության զարգացման համար անհրաժեշտ գործողությունների
մանրամասն ծրագիր, ըստ ոլորտների:
2.2.Իրականացնել անհրաժեշտ մեթոդական դասընթացներ համայնքի բնակիչների շոււրջ, որն
ուղղված կլինի գյուղատնտեսության առանձին ճյուղերի աշխատանքներին ավելի մանրամասն
ուսումնասիրությանը և ժամանակակից գիտելիքների յուրացման
2.3. Համայնքի բնակիչներին ուսուցանել գյուղատնտեսությունը որպես բիզնես ոլորտ
օգտագործելու և անձնական սպառումից դեպի արտադրության կազմակերպման անցնելուն
2.4.Գտնել գյուղատնտեսական տարբեր կուլտուրաների բարձրորակ և համեմատաբար
շուկայականից էժան սերմացուների ներկրման աղբյուրներ
2.5.Իրականացնել գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերմանն ուղղված աշխատանքներ
2.6. Համայնքում տեղադրել երկու հակակարկտային կայան
2.6.Աջակցել համայնքի բնակիչների նոր գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման, դրա
համար անհրաժեշտ լիզինգի պայմանագրերի կնքմանը
2.7.Աջակցել բնակիչների գյուղատնտեսական ապրանքների սպառման շուկայի ընդլայնման
հարցում, գտնել նոր շուկաներ
Ծրագրի բյուջեն

Ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ այլ
ռեսուրսներ
Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ

Ընթացիկ ծախսեր՝ 2 մլն դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 17 մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 26 մլն դրամ
Աշխատուժի ներգրավում

Ֆինանսական միջոցների սղություն, բնակիչների համագործակցության բացակայություն
Լեռնանցք համայնքի բնակչություն
2017թ-ի փետրվար-2021թ-ի դեկտեմբ
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Ծրագրի համառոտ
նկարագրություն

Լեռնանցք համայնքը չնայած նրան, որ սակավահող է բնակչությունը զբաղվում է
գյուղատնտեսությամբ և անասնապահությամբ: Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության
հողեի 20% չի մշակվում: Բնակչության մեծ մասը գյուղատնտեսական նշանակության
հողամասերը օգտագործում է հիմնականում իրենց սպառողական արտադրանքի համար:
Անհրաժեշտ է բնակչության շրջանում իրականացնել ուսուցողական աշխատանքներ և նրանց
աջակցել անձնական սպառման բարիք ստեղծելուց արտադրության անցում կատարելու
հարցում, որի իրականացման համար անհրաժեշտ է որոշակի ֆինասական միջոցների
ներդրում, կրթական աշխատանքների կազմակերպում, գյուղատնտեսական արտադրության
արդյունքում ստեղծված բարիքների սպառման համար անհրաժեշտ շուկաների ընդլայնում, այդ
թվում բնակչությանը անհրաժեշտ է աջակցել դիզվառելիքի, նոր և բարձրորակ սերմացուների
շուկայականից էժան գներով ձեռքբերման աղբյուրներ գտնելու հարցում, ինչպես նաև
գյուղտեխնիկայի թարմացման աջկացություն:
Նախատեսվում է կազմել գյուղատնտեսության զարգացման մանրամասն պլան, ինչից հետո
գտնել անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ, համապատասխան ոլորտի մասնագետների
օգնությամբ բնակչությանը գիտելիքներ տրամադրել գյուղատնտեսության ոլորտում արդի
գիտելիքների յուրացման հարցում, այդ թվում արտադրանք կազմակերպելու և
գյուղատնտեսությունը որպես բիզնես արտադրություն կազմակերպելու հարցում, ինչը կխթանի
աշխատատեղերի ստեղծմանը, կնվազեցնի արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը:
Ծրագիրը կիրականացվի առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում, որը կլինի նաև
շարունակական:
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ բյուջեն կկազմի 26 մլն դրամ:
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