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1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնիխոսք

Հարգելի համագյուղացիներ
Ձեզ եմ ներկայացնում Պրիվոլնոյե համայնքի զարգացման ծրագիրը:Համայնքի զարգացման
ծրագիրը համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա
հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական, տնտեսական, բնական և մարդկային
ռեսուրսների
գնահատման
արդյունքումնպատակային
զարգացման
տեսանկյունից
ձեռնարկվելիքքայլերի ամբողջություննարտահայտող փաստաթուղթ է, որը ենթադրում
էհամայնքի հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծում և համայնքի տեսլականի իրականացում:
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե համայնքի 2017-2021թթ.
Զարգացման ծրագրի ընդունմաննպատակն է սահմանել համայնքի տեսլականը 2021
թվականին, այդ տեսլականին հասնելու ռազմավարությունը և հիմնական
նպատակները:Համայնքի զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվե լհամայնքի
առկա ռեսուրսները (ակտիվները), պարտավորությունները, տեղական
առանձնահատկությունները, երկրիտնտեսական և քաղաքական առկա իրավիճակը, ինչպես
նաև առաջիկա զարգացումների կանխատեսումները: Զարգացման ռազմավարության և
գերակայությունների սահմանման ժամանակ ցուցաբերվել է ինտեգրացված մոտեցում
(տնտեսական, սոցիալական, շրջակամիջավայրի և այլ գործոններ):
Համայնքի զարգացման ծրագիրն իր մեջ ներառում է՝համայնքի իրավիճակի բնութագիրը,
վերլուծությունը և գնահատումը, համայնքի տեսլականը, ռազմավարության և ՀԶԾ-ի
հիմնական նպատակների սահմանումը, նախատեսվող հանրապետական և մարզային,
միջհամայնքային համագործակցության և այլ ծրագրերը, ֆինանսական իրավիճակի
վելուծությունը, գնահատումը և կանխատեսումը, ոլորտային ծրագրերը, գույքի
կառավարման ծրագիրը, զարգացման ծրագրի մոնիթորինգը:
Համայնքի հիմնական պրոբլեմներն են՝Համայնքի բնակչության մի մասը գտնվում են
սոցիալապես վատ պայմաններում:Համայնքում առկա է զանազան հիվանդությունների
վտանգ:Գյուղացիները գտնվում են սոցիալապես վատպայմաններում, քանի որ՝
ա/ հաճախակի են լինում երաշտի տարիներ, որից գյուղացիները կորցնում են բերքի 50%-ը,
բ/ նրանք բավարարված չեն ոռոգման ջրով, իսկ նրանց ապրուստի հիմնական միջոցն
ստացվում է բանջարա-բոստանային մշակաբույսերից,
գ/ Գործազրկության պատճառով երիտասարդները մեկնում են արտագնա աշխատանքների:
Համայնքում առկա է զանազան հիվանդությունների վտանգ, քանի որ՝
ա/ խմելու ջրի մանրէազերծում և ֆիլտրում չի կատարվում,
բ/ վտանգ կա, որ կեղտաջրերը կարող են խառնվել խմելու ջրին,
3

գ/ կենցաղային աղբահեռացում չի կատարվում:
Ծրագրի նախագծի հիմք է հանդիսացել ՀՀ հիմնադամի ծրագիրը, ինչպեսնաևպետական,
մարզային, տարածաշրջանային ռազմավարական նշանակության այլ ծրագրեր:
Ծրագրի մշակմանը մասնակցել են համայնքապետարանի աշխատակազմի բոլոր
ստորաբաժանումները և համայնքի ավագանին, քննարկվելու հաշվիենառնվել հանրային
լսումների արդյունքում կատարված բոլոր առաջարկությունները:Ծրագիրը հաստատվել է
համայնքի ավագանու անդամների կողմից:
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2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն
2.1.

Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

Պրիվոլնոյե համայնքը գտնվում է մարզկենտրոնից 52 կմ դեպի հյուսիս-հարաֆ: Համայնքի
տարածքը կազմում է 5608 հեկտար: Համայնքն ունի աշխարհագրական ոչ այնքան
բարենպաստ դիրք, ծովի մակարդակից բարձր է 1580մ: Պրիվոլնոյեի օդը կազդուրի չէ ու
առողջարար, բուսականությունը ՝լեռնային: Համայնքի տարածքը գտնվում է կլիմայական
ցուրտ գոտում: Ձմեռը ցուրտ է, կայուն և երկարատև ձյան ծածկույթն սկսվում է նոյեմբերի
վերջից և վերջանում ապրիլի 2-րդ տասն օրյակում: Գարունը երկարատև է ու ցուրտ:
Ցրտահարությունները միջին տվյալներով վերջանում են մայիսի 2-րդ կեսից: Ամառը կարճ է,
զովու չոր: Աշունը սառն է, առաջին կեսում գերակշռում է քիչ ամպամած ու տաք եղանակը,
երկրորդ կեսը փոփոխական է: Աշնանային ցրտահարություններն սկսվում են սեպտեմբերի
վերջին և հոկտեմբերի սկզբին: Հաճախ են լինում երաշտի տարիներ, որից տուժում են
գյուղատնտեսությամբ զբաղվող գյուղացիները:Խորհրդային տարիներին գյուղացիներն
զբաղվում
էին
անասնաբուծությամբ,
դաշտավարությամբ,
մեղվաբուծությամբ,
թռչնաբուծությամբ:Համայնքն ունի միջնակարգ դպրոց, բուժկետ:
Համայնքի շրջակայքը հարուստ է պղինձով, կավով, ավազով և սևահողային արգավանդ դաշտերով: ։
äñÇíáÉÝáÛ»Ç ·ÛáõÕÁ ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ 1850Ã. ÐÇÙÝ³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ »Õ»É »Ý éáõëÝ»ñ, áñáÝù
ï»Õ³÷áËí»É ¿ÇÝ ó³ñ³Ï³Ý èáõë³ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ Ù³ñ½»ñÇó:î³ñ³ÍùÁ áñï»Õ ÑÇÙÝí»É ¿ ·ÛáñÕÁ
»Õ»É» ³Ýï³é áñï»Õ ³×áõÙ ¿ÇÝ Ñ³ëï³·áõÝ Ï³ÕÝÇÝ»ñ: Îïñï»Éáí ³Û¹ Í³é»ñÁ Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñáõó»É »Ý
Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ äñÇíáÉÝáÛ» ·ÛáõÕÇ »Ï»Õ»óÇÝ Ï³éáõóí»É ¿ 1875Ã, áñÁ ÏáãíáõÙ ¿
СВЯТОГО МИXАИЛА АРXАНГЕЛА:

Համայնքի բնակչության առկա թիվը՝1008,
այդթվում՝
0-1տարեկան – 13
1-6տարեկան-55
6-17 տարեկան-94
17-25 տարեկան 85
25-42տարեկան-330
42-62 տարեկան-297
63 ևավելի– 134
Բնակչության սոցիալական կազմը`
այդթվում՝
թոշակառուներ –134
միակողմանի և երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ – 7
հայրենական պատերազմի մասնակիցներ- 0
հաշմանդամներ – 1
որից՝
0-5 տարեկան– 0
5

6-17 տարեկան -1
Աշխատանք ունեցողներ – 51
գործազուրկներ – 661
ընտանիքների (ծխերի) թիվը-370
փախստականներ-32





2.2. Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը
Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն կազմում է 25.1 մլնդրամ:
Ընդհանուր եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է
11,2 մլն դրամ( 25%),
Ստորև բերված են համայնքի հիմնական արդյունաբերական ձեռնարկությունների
եկամուտները՝
Ձեռնարկություններ
Խանութներ
Կաթի մթերման կետ



Քանակը
5
1

Եկամուտներ,հազ.
136000
115000000

Աղյուսակում բերված են համայնքի հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքը և
ծավալները 2016թ.
Գյուղատնտեսական
արտադրանքի տեսակը
կարտոֆիլ
կաղամբ
բանջարեղեն
միս
բուրդ
ձու
մեղր

Ցանքատարածության չափը

Արտադրանքի քանակը

72հա
3հա
9հա

282տ
12տ
19տ
125տ
3տ
30հազ.հատ
5տ

Անասունների տեսակը
Խոշոր եղջերավոր անասուններ
Այդ թվում կովեր
Մանր եղջերավոր անասուններ
Այդ թվում մայրեր
խոզեր
Այդ թվում մայրեր
թռչուններ
Այդ թվում հավեր
մեղվաընտանիքներ

Գլխաքանակը
1611
810
453
450
87
2
820
750
276
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Համայնքում գործում է միջնակարգ դպրոց, որտեղ սովորում են 126 աշակերտ:

Դպրոցն ունի 30 աշխատող:


Համայնքում գործում է մեկ բուժկետ, որն սպասարկում է Պրիվոլնոյե համայնքների 1008
բնակիչների:

Բուժկետում աշխատում են 1 աշխատող:




Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված են 52 ընտանիքներ,
Համայնքում գործազրկության մակարդակը կազմում է 32%:
Պրիվոլնոյե համայնքի զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող
պատմական և մշակութային հուշարձանները ՝


Եկեղեցի СВЯТОГО МИXАИЛА АРXАНГЕЛА



Եկեղեցի Սուրբ Սարգիս



երկրորդ աշխարհամարտի զոհերի հուշարձան

2.3.






բնական,

Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

Համայնքի վարչական տարածքում պետության կողմից գալիք հինգ տարիների համար
նախատեսված են հանրապետական ու մարզային առարկայական օլիմպիադաներ և ռազմամարզական խաղեր, որոնց մասնակցում են նաև Պրիվոլնոյե համայնքի լավագույն աշակերտները:
Հարևան համայնքների հետ համատեղ գալիք հինգ տարիների համար նախատեսվում է լուծել
հասարակական
տրանսպորտի
խնդիրը:
Նախատեսված
են
միջհամայնքային
համագործակցության նպատակային միջոցառումներ՝ սպորտային մրցումներ և վիկտորինաներ;
Վորլդվիժեն
միջազգային
կազմակերպության
համագործակցության
շրջանակներում
նախատեսված է հովանավորչական և կրթականծրագրեր, ինչպես նաև Ամանորյա, երեխաների
պաշտպանության օրվա միջոցառումներ, տիկնիկային բեմականացման ցուցադրություններ,
ցուցահանդես-վաճառքներ, երեխաների հանգստի կազմակերպում ճամբարներում:

Միջհամայնքային ծրագրով Պրիվոլնոյե,Սվերդլով և ՈՒռուտ համայնքների բնակիչների համար
հասանելի կդառնա հասարակական տրանսպորտը: Գյուղացիների համար դյուրին կդառնա բուժսպասարկման հաստատություններին, սպառման շուկաներին և գլխավոր մայրուղուն հասնելը:Այն
կնպաստի գյուղացիների ապրելակերպի բարելավմանը և առողջության պահպանմանը:
Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի պարագայում
կմեծանա երեխաների ակտիվությունը, ճանաչողությունը և ապագայում նրանց մասնակցությունը
համայնքային խնդիրների լուծմանը:


Կնքել պայմանագիր Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի հետ,որի
համաձայն,ծրագրով պահանջվող գումարի 80% -ը կհատկացվիհիմնադրամի կողմից,իսկ 20% ը
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2.4.
N

Ա
1
2
3
4
Բ
1
2
Գ
1
3
4
Դ
Ե

Զ

Համայնքի
ֆինանսական
կանխատեսումները
Եկամուտի տեսակը
Ընդամենը
եկամուտներ
Հարկային
եկամուտներ
Հողի հարկ
Գույքահարկ
Եկամտահարկ
Այլ
հարկային
եկամուտներ
Տուրքեր
Պետական տուրքեր
Տեղական տուրքեր
Ոչ
հարկային
եկամուտներ
Վարձավճարներ
Տեղական վճարներ
Այլ ոչ հարկային
եկամուտներ
Դոտացիա
Եկամուտներ
կապիտալ
գործառություններից
Տարեսկզբի ազատ
մնացորդ

իրավիճակի

նկարագրություն

և

ֆինանսական

2017
25.1 մլն

2018
25.2 մլն

2019
25.4մլն

2020
25.5 մլն

2021
26.0 մլն

12.7 մլն

12.8 մլն

12.9 մլն

13.0 մլն

13.1 մլն

9.5 մլն
1.6մլն

9.6 մլն
1.7մլն

9.7 մլն
1.8 մլն

9.8 մլն
1.9 մլն

9.9 մլն
2.0 մլն

136 հազ

136 հազ

136 հազ

136 հազ

136 հազ

1.5 մլն

1.5 մլն

1.5 մլն

1.5 մլն

1.5 մլն

12.3 մլն

12.3 մլն

12.3 մլն

12.3 մլն

12.3 մլն

2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ
Պրիվոլնոյե համայնքի առջ և ծառացած ընդհանուր հիմնական խնդիրներն են՝
Համայնքի բնակչության 70%-ը գտնվում են սոցիալապես վատպայմաններում:Համայնքում
առկա է զանազան հիվանդությունների վտանգ:Համայնքի զարգացման հիմնական
խոչընդոտող գործոններն ու դժվարությունները նշված են ստորև.
1) Գործարար միջավայրի բարելավմանը և ձեռնարկատիրության խթանմանը խոչընդոտող
գործոններն են՝
.ժամանակակից տեխնոլոգիաներ իկիրառման դժվարությունը,
.բնակչության գործարար ոլորտի գիտելիքների պակասը,

. ֆինանսի բացակայությունը
.Համայնքի գույքի կառավարման խոչընդոտներնեն՝
.Ֆինանսական սղությունը,

2) Երիտասարդության

ներգրավմամբ
կազմակերպման խոչընդոտող գործոններն են՝
.մշակութային կյանքի պասիվությունը,.

ակտիվ

մշակութային

և

մարզական

կյանքի

3) Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությանը խոչընդոտող գործոններ
են՝
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.գործազրկությունը,
.խմելու ջրի անորակությունը/մանրէազերծման, ֆիլտրման բացակայությունը/,
4) Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջապրելակերպի խրախուսմանը խոչընդոտող
գործոններն են՝
.սպորտհրապարակ, մարզադահլիճ և մարզագույք չունենալը,
5) Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատմանը, բարեկարգմանը և կանաչապատմանը,
համայնքի
աղբահանությանը
և
սանիտարական
մաքրմանը,
կոմունալ
տնտեսության
աշխատանքների ապահովմանը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանմանը և
գործունեության ապահովմանը խոչընդոտող գործոններն են՝

.խմելու ջրագծի և ջրիներքինցանցի քայքայված վիճակը,
.միջոցների սղությունը,
.փողոցային լուսավորության բացակայությունը:
6) Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպմանը,
համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանմանը և շահագործմանը
խոչընդոտող գործոններն են՝
.միջհամայնքային, ներհամայնքային և դաշտաիջյան ճանապարհների քայքայված
վիճակը,
.հանրային տրանսպորտի անբավարար վիճակը,
.կանգառների բացակայությունը,
.ճանապարհային նշանների բացակայությունը
7) Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության
պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացմանը
խոչընդոտող գործոններն են՝
.քաղաքացիական պաշտպանության գիտելիքների պակասը,
.սեյսմիկ գոտում գտնվելը,
.աղետներին պատրաստվածության ծրագրի բացակայությունը,
.համայնքաբնակները պատրաստ չեն համապատասխան քայլերի դիմել վերահաս և
փաստացի վտանգի դեպքում:
8) Գյուղատնտեսության զարգացման խթանմանը խոչընդոտող գործոններն են՝
.ոռոգման ջրագծի քայքայված վիճակը,
.ոռոգման ցանցի բացակայությունը,
.հողաբաժնի պակասը,
.որակյալ սերմի բացակայությունը,
.սպառման շուկայի դժվար հասանելիությունը,
.գլխավոր մայրուղուց հեռու լինելը:
9) Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությանը խոչընդոտող գործոններն են՝
.հեղեղատարների բացակայությունը,
.աղբահեռացում չկազմակերպելը,
10) Զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող Պրիվոլնոյե համայնքում ՝զբոսաշրջության
զարգացման խթանմանը խոչընդոտող գործոններն են՝
.համայնքի հեռավորորությունը մայրաքաղաքից,
.գովազդի բացակայությունը,
9

.տուրիստական գործակալությունների հետ կապ չունենալը,
11) Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և
միջոցառումների կազմակերպմանը խոչընդոտող գործոններն են՝
.գործարար միջավայրի բացակայությունը,
.ձեռնարկությունների բացակայությունը,
.երիտասարդների միգրացիան,
12) Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանմանը խոչընդոտող
գործոններն են՝
.երիտասարդների չամուսնանալը,
.երիտասարդ ընտանիքների սոցիալապես պաշտպանված չլինելը,
.պետության կողմից աջակցության պակասը, աղքատությունը,
13) Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի
իրականացմանը, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների
ստեղծմանը խոչընդոտող գործոններն են՝
.բնակչության
իրազեկվածության
պակասը,.բուժ-գործիքների
պակասը,.նեղ
մասնագիտությամբ բժիշկների համայնքներ չհաճախելը,.անվճար բուժ սպասարկման
քիչ լինելը,.ջեռուցման բացակայությունը
14) Համայնքային հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության
խթանմանը խոչընդոտող գործոններն են՝
.համայնքում համապատասխան պայմաններ չունենալը,
15) Համայնքու առկա ազգային և համամարդկային արժեքներին յուրաքանչյուրի ազատ
հաղորդակցմանը նպաստելուն խոչըդոտող գործոններն են՝
.հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների գիտելիքների պակասը,
.ինտերնետ կապի անորակությունը,
.տեխնոլոգիաների անհասանելիությունը որոշ ընտանիքներին,
16) Համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական,
սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև
դրանց ֆինանսականան կախության ապահովման նպատակով բարեգործության խթանմանը
խոչընդոտող գործոններն են`
.համայնքի երիտասարդների կամավորության պակասը,
.հանրային համախմբվածության և մասնակցության թույլ լինելը,
.տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին չտիրապետելը:
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԸ ԾՆՈՂՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
Գյուղացիները գտնվում են սոցիալապես վատ պայմաններում, քանիոր՝
ա/ հաճախակի են լինում երաշտի տարիներ, որից գյուղացիները կորցնում են բերքի 50%-ը,
բ/ նրանք բավարարված չեն ոռոգմանջրով, իսկ նրանց ապրուստի հիմնական միջոցն
ստացվում է բանջարա-բոստանային մշակաբույսերից,
գ/ հնարավորություն չունեն որակյալ սերմեր և վառելանյութ ձեռքբերելու,
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դ/ գյուղացին համայնքի պրոբլեմները իր սեփականը չի համարում,
ե/ գյուղացինչի կարողանում իր ացնել իր արտադրանքը,
զ/ գյուղացին չի կարողանում կատարել իր հարկային պարտավորությունները
է/
Գործազրկության
պատճառով
երիտասարդները
մեկնում
են
արտագնա
աշխատանքների:Համայնքում առկա է զանազան հիվանդությունների վտանգ, քանիոր՝
ա/ խմելու ջրի մանր է ազերծում և ֆիլտրում չի կատարվում,
բ/ վտանգ կա, որ կեղտաջրերը կարող են խառնվլ խմելու ջրին,
գ/ ջուրը հավասարաչափ չի բաշխված, ուստի բնակչության մի մասը հաճախ զրկվում են
ջրից,
դ/ կենցաղային աղբահեռացում չի կատարվում:
2.6.

Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ)
վերլուծություն

Համայնքի ուժեղ կողմեր

Համայնքի թույլ կողմեր

.Բանիմաց աշխատուժի առկայություն

.Ոռոգման ցանցի բացակայություն

.Միջնակարգ դպրոցի առկայություն.

.Խմելու ջրի ցանցի անմխիթար վիճակ

Բուժկետի առկայություն

.Սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող ընտանիքներ

.Բերրի հողերի առկայություն

.Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայություն

.Հեռահաղորդակցության առկայություն

.Ծնելիության նվազում

.Գազաֆիկացման առկայություն

.Արտագնա աշխատանքի մեկնողների թվի աճ

.Զբոսաշրջային
հնություններ

հետաքրքրություն

.Ողղակի
ընտրությամբ
հնարավորություն

ղեկավար

ներկայացնող
ընտրելու

.Թեր զբաղվածության բարձր մակարդակ
.Ներհամայնքային
վիճակ

ճանապարհների

անբարեկարգ

.Տրանսպորտային ցանցի բացակայություն
.Աշխատատեղերի պակաս
.Վթարային շենքերի առկայություն

Հնարավորություններ

Սպառնալիքներ

.Ոռոգման ջրի պաշարի առկայություն

.Տարերային աղետների վտանգ

.Խմելու ջրի պաշարի առկայություն

.Գյուղ. մթերքների գների նվազում

.Պետական
և
միջազգային
ընդգրկվածություն
.Բերրի հողերի առկայություն

ծրագրերի

մեջ

.Գյուղատնտեսական
դժվարություն

մթերքների

արտահանման

.Սպառման շուկաների դժվար հասանելիություն
.Տրանսպորտային
հասանելիություն

հանգույցների

դժվար
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.Խիստ կլիմա /ցրտահարություն/
.Արտագաղթ.
վտանգ

Հիվանդությունների

առաջացման

3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում
3.1.

Համայնքի զարգացման տեսլական

Համայնքի զարգացման տեսլականն է՝
Ունենալ զարգացած և հզոր համայնք, որտեղ առկա են ձեռնարկություններ, և մարդիկ
ապրում են արժանապատիվ կյանքով:














Համայնքի ուժեղ կողմերի և միկրո-հնարավորությունների վրա հիմնված վեր հանել
համայնքի խնդիրները, և խոչընդոտները հաղթահարելով ՝ ապահովել կայուն,
շարունակական զարգացում ու հզորացում:
Հետևողականորեն բարեփոխումներ կատարելու միջոցով բարելավել համայնքի
բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը
դարձնել զարգացած, գեղեցիկ և բարեկարգ:
Բարեփոխումներ կատարելով նախատեսվում է հասնել հետևյալ նպատակներին.
Գյուղացիներին ապահովել մաքուր խմելու ջրով,
Զարգացնել բուսաբուծությունն ու անասնաբուծությունը
Ակտիվացնել բնակչության մշակութային կյանքը,
Կազմակերպել համայնքաբնակների հանգիստը
Ապահովել բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների նորմալ և անվտանգ
երթևեկությունը:
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թիվը նվազեցնել 10%-ով,
Համայնքի սեփական տարեկան եկամուտները հասցնել 30%-ով աճի,
Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ հասցնել 2%ով աճի:
3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ
1) Գործարար միջավայրը բարելավել և ձեռնարկատիրությունը խթանել:
2) Համայնքի գույքը կառավարել:
3) նախադպրոցական
կրթությունը
և
արտադպրոցական
դաստիարակությունը
կազմակերպել:
4) Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքն ակտիվացնել՝ երիտասարդության
ներգրավմամբ:
5) Բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը:
6) Ապահովել ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը:
7) Համայնքում բնակարանային շինարարությունը խթանել:
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8) Ապահովել
համայնքի
բնակավայրերի
կառուցապատումը,բարեկարգումը
և
կանաչապատումը: Կազմակերպել համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական
մաքրումը:Համայնքի
հասարակական
տրանսպորտի
աշխատանքը
կազմակերպել,համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և
շահագործումը կազմակերպել:
9) Աջակցել պետության պաշտպանության իրականացման հարցում:
10) Իրականացնել աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում
բնակչության
պաշտպանության
ու
քաղաքացիական
պաշտպանության
միջոցառումները:
11) Գյուղատնտեսության զարգացումը խթանել:
12) Կազմակերպել համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը:
13) Զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող Պրիվոլնոյե համայնքում զբոսաշրջության
զարգացումը խթանել:
14) Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և
միջոցառումների կազմակերպումն ապահովել:
15) Համայնքում ծնելիությունը և բազմազավակությունը խթանել:
16) Ապահովել համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման
ծրագրերի իրականացումը, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման
պայմանների ստեղծումը:
17) Համայնքային հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցությունը խթանել:
18) Համայնքում առկա ազգային և համամարդկային արժեքներին յուրաքանչյուրի ազատ
հաղորդակցմանը նպաստել:
19) Բարեգործությունը խթանել` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական,
առողջապահական,
մարզական, սոցիալական և
այլ հաստատությունների
հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության
ապահովման նպատակով:
20) Բարեգործությունըխթանել`
համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական,
առողջապահական,
մարզական, սոցիալական և
այլ հաստատությունների
հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության
ապահովման նպատակով:
ԾՐԱԳԻՐ 1

Պրիվոլնոյեի համայնքում կոմունալ տնտեսության աշխատանքները կազմակերպելու
նպատակով կիրականացվի «Որակյալ խմելու ջրով ապահովում » ծրագիրը: Ծրագրի
անմիջական նպատակն է՝ համայնքաբնակներին բավարար քանակի մանրէազերծված ջրով
ապահովումը:Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներն են՝
1.Վերանորոգված խմելու ջրի գործող ջրագիծ և կանոնակարգված ջրի բաշխում
Ծրագրի հիմնական գործողություններն են՝
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ.
1.1. Ձեռք բերել խողովակներ 5 կմ-ի համար, էլեկտրոդ և 160 հատ փականով
բաժանարարներ:
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1.2.Գործող ջրագծի վնասված խողովակները փոխարինել նորով:
1.3.Տեղադրել փականով բաժանարարները՝ բաշխումը կատարելով հավասարաչափ:
1.4. Պարբերաբար կատարել խմելու ջրի մանրէազերծում սանէպիդկենտրոնի օգնությամբ:
2.1 Կազմակերպել աղբահանություն:
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներից համայնքի կողմից ներդնել
աշխատուժ, մեխանիզացիա, սարքավորումներ և անհրաժեշտ գումարի 3%-ը: Ծրագրի
հիմնական ռիսկերն են՝ դրամական միջոցների ձեռքբերումը: Ծրագրի հիմնական
շահառուներն են Պրիվոլնոյե համայնքի բոլոր 1008 բնակիչները: Ծրագիրն սկսվում է 2017թ.,
ավարտվում՝ 2021թ.:Ծրագրի համառոտ նկարագրություն. Կատարել չափագրում: Կազմել
պլանային նախագիծ և բյուջե: Գտնել դոնոր կազմակերպություն: Ներկայացնել գրանտային
ծրագիր դոնոր կազմակերպությանը: Ծրագրի հավանության արժանանալուց հետո, ստանալ
համապատասխան գումարը և կազմակերպել աշխատանքները: Կատարել համայնքային
ներդրումներ: Ներկայումս համայնքում ջուրը հավասարաչափ չի բաշխված, ջրի քանակը չի
բավարարում բոլորին և ջուրը չի ֆիլտրվում ու չի մանրէազերծվում, բնակչության 10%-ը ջուր
չունեն: Ծրագրի իրականացումից հետո համայնքի բոլոր բնակիչները կապահովվեն
բավարար քանակի մաքուր ջրով: Համայնքում առկա զանազան հիվանդությունների
վտանգը կվերանա, կոմունալ տնտեսությունը կզարգանա:
Ծրագրի բյուջեն կազմում է՝
Ընթացիկ ծախսեր՝ 3մլն դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 27մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 30մլն դրամ:
ԾՐԱԳԻՐ 2

Պրիվոլնոյե համայնքում հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի և համայնքային
ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանման և շահագործման նպատակով
կիրականացվի«Ճանապարհների բարեկարգում»ծրագիրը:Ծրագրի անմիջական նպատակն է՝
համայնքի բնակիչներին բարեկարգ ճանապարհով և հասարակական տրանսպորտով
ապահովումը:Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներն են՝
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ.
1.1.Կատարել միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում:
1.2. Կատարել ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում:
1.3.Կատարել դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում:
1.4.Հեղեղատարներ կառուցել:
1.5.Ներհամայնքային ճանապարհների լուսավորություն անցկացնել:
1.6. Կատարել ճանապարհների կահավորում:
1.7. Երկու կանգառի կառուցում:
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ.
2.1.Մարզպետարանի տրանսպորտի բաժնի հետ քննարկել, որպեսզի հասարակական
տրանսպորտի ավելացվեն գոնե մեկով:
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներից համայնքի կողմից ներդնել
աշխատուժ, մեխանիզացիա, սարքավորումներ և անհրաժեշտ գումարի 3%-ը: Ծրագրի
14

հիմնական ռիսկերն են՝ դրամական միջոցների ձեռքբերումը: Ծրագրի հիմնական
շահառուներն են Պրիվոլնոյե համայնքի բոլոր 1008 բնակիչները և հարևան 1 համայնքի1200
բնակիչները: Ծրագիրն սկսվում է 2017թ., ավարտվում՝ 2021թ.:Ծրագրի համառոտ
նկարագրություն. Կատարել չափագրում: Կազմել պլանային նախագիծ և բյուջե: Գտնել
դոնոր կազմակերպություն: Ներկայացնել գրանտային ծրագիր դոնոր կազմակերպությանը:
Ծրագրի
հավանության
արժանանալուց
հետո,
մրցույթ
հայտարարել
ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ կատարող կազմակերպություն գտնելու
նպատակով: Ստանալ համապատասխան գումարը, փոխանցել գումարն ընտրված
կազմակերպությանը և կազմակերպել աշխատանքները: Կատարել համայնքային
ներդրումներ: Մարզպետարանի տրանսպորտի բաժնի հետ քննարկել, որպեսզի
հասարակական տրանսպորտի ավելացվեն գոնե մեկով:Այժմ համայնքի ճանապարհները
գտնվում են քայքայված վիճակում, կահավորված չեն և բացակայում է փողոցային
լուսավորությունը: Համայնքի 25 %-ը չի կարողանում օգտվել հասարակական
տրանսպորտից: Ծրագրի իրականացումից հետո համայնքում մեքենաները կերթևեկեն
անվտանգ, գյուղացիները հեշտ կհասնեն բուժ-սպասարկման հաստատություններ, սպառման
շուկաներ, մայրուղի և գյուղացիների սոցիալ-տնտեսական վիճակը կբարելավվի:Ծրագրի
բյուջեն կազմում է՝
Ընթացիկ ծախսեր՝15 մլն դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝450մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 600 մլն դրամ:

ԾՐԱԳԻՐ 3

Պրիվոլնոյե համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի զարգացման
նպատակով կիրականացվի«Մարզադահլիճի կառուցում և կահավորում » ծրագիրը: Ծրագրի
անմիջական նպատակն է՝ համայնքաբնակների մարզական կյանքի ակտիվացման
ապահովումը: Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներն են՝
1. Կառուցել կահավորված և ջեռուցվող մարզադահլիճ
2. Մարզագույքով ապահովված մարզադահլիճ
Ծրագրի հիմնական գործողություններն են՝
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ.
1.1.Կառուցել մարզադահլիճ և ձեռք բերել մարզադահլիճի կահավորման համար
անհրաժեշտ գույք:
1.2. Կահավորել մարզադահլիճը:
1.3.Ջեռուցման համակարգ ձեռք բերել:
1.4. Ջեռուցման համակարգը տեղադրել:
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ.
2.1. Ձեռք բերել տարբեր մարզաձևերի համար նախատեսված մարզագույք և տրինաժյորներ
մարզադահլիճի համար:
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներից համայնքի կողմից ներդնել
աշխատուժ, տրանսպորտ, սարքավորումներ և անհրաժեշտ գումարի 3%-ը: Ծրագրի
հիմնական ռիսկերն են՝ դրամական միջոցների ձեռքբերումը: Ծրագրի հիմնական
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շահառուներն են Պրիվոլնոյե համայնքի բոլոր 1008 բնակիչները: Ծրագիրն սկսվում է 2017թ.,
ավարտվում՝ 2021թ.:Ծրագրի համառոտ նկարագրություն. Կատարել չափագրում: Կազմել
պլանային նախագիծ և բյուջե: Գտնել դոնոր կազմակերպություն: Ներկայացնել գրանտային
ծրագիր դոնոր կազմակերպությանը: Ծրագրի հավանության արժանանալուց հետո, ստանալ
համապատասխան գումարը և կազմակերպել աշխատանքները: Կատարել համայնքային
ներդրումներ: Այժմ համայնքի 211 երիտասարդ զուրկ է մարզվելու հնարավորությունից:
Ծրագրի իրականացումից հետո համայնքի երիտասարդները կմասնակցեն մարզային,
հանրապետական և միջազգային սպորտային մրցումներին և կզբաղվեն առողջ
ապրելակերպով: Հետագայում համայնքը հնարավորություն կունենա մարզադպրոց հիմնելու,
որտեղ կմարզվեն նաև հարևան 2 համայնքների 150 երիտասարդները:
Ծրագրի բյուջեն կազմում է՝
Ընթացիկ ծախսեր՝ 4.5մլն դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 195.5մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 200մլն դրամ:
ԾՐԱԳԻՐ 4

Պրիվոլնոյե համայնքում մշակույթի զարգացման նպատակով կիրականացվի
«Մշակույթի տան կահավորում և գործարկում » ծրագիրը: Ծրագրի անմիջական նպատակն է՝
համայնքաբնակների մշակույթի կյանքի ակտիվացման ապահովումը: Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներն են՝
1.Կահավորված և ջեռուցվող մշակույթի տունը
2. Գույքով ապահովված մշակույթի տունը
Ծրագրի հիմնական գործողություններն են՝
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ.
1.1. Ձեռք բերել մշակույթի տան կահավորման համար անհրաժեշտ գույք:
1.2. Կահավորել մշակույթի տունը:
1.3.Ջեռուցման համակարգ ձեռք բերել:
1.4. Ջեռուցման համակարգը տեղադրել:
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ.
2.1. Ձեռք բերել մշակույթի համար նախատեսված գույք մշակույթի տան համար:
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներից համայնքի կողմից ներդնել
աշխատուժ, տրանսպորտ, սարքավորումներ և անհրաժեշտ գումարի 3%-ը: Ծրագրի
հիմնական ռիսկերն են՝ դրամական միջոցների ձեռքբերումը: Ծրագրի հիմնական
շահառուներն են Պրիվոլնոյե համայնքի բոլոր 1008 բնակիչները: Ծրագիրն սկսվում է 2017թ.,
ավարտվում՝ 2019թ.:Ծրագրի համառոտ նկարագրություն. Կատարել չափագրում: Կազմել
պլանային նախագիծ և բյուջե: Գտնել դոնոր կազմակերպություն: Ներկայացնել գրանտային
ծրագիր դոնոր կազմակերպությանը: Ծրագրի հավանության արժանանալուց հետո, ստանալ
համապատասխան գումարը և կազմակերպել աշխատանքները: Կատարել համայնքային
ներդրումներ: Այժմ համայնքի 1008 բնակիչները զուրկ է մշակույթի հնարավորությունից:
Ծրագրի իրականացումից հետո համայնքի բնակիչները կմասնակցեն մարզային,
հանրապետական և միջազգային մշակույթի մրցումներին և կզբաղվեն մշակույթով:
Ծրագրի բյուջեն կազմում է՝
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Ընթացիկ ծախսեր՝ 3,5մլն դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 76,5մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 80մլն դրամ:
ԾՐԱԳԻՐ 5

Պրիվոլնոյե համայնքում երեխաների զարգացման նպատակով կիրականացվի
«Մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում կահավորում և գործարկում » ծրագիրը: Ծրագրի
անմիջական նպատակն է՝ երեխաների կյանքի ակտիվացման ապահովումը: Ծրագրի
միջանկյալ արդյունքներն են՝
1.Կահավորված և ջեռուցվող մանկապարտեզ
2. Գույքով ապահովված մանկապարտեզ
Ծրագրի հիմնական գործողություններն են՝
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ.
1.1. Ձեռք բերել մանկապարտեզ կահավորման համար անհրաժեշտ գույք:
1.2. Կահավորել մանկապարտեզը:
1.3.Ջեռուցման համակարգ ձեռք բերել:
1.4. Ջեռուցման համակարգը տեղադրել:
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ.
2.1. Ձեռք բերել երեխաների համար նախատեսված գույք մանկապարտեզ համար:
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներից համայնքի կողմից ներդնել
աշխատուժ, տրանսպորտ, սարքավորումներ և անհրաժեշտ գումարի 3%-ը: Ծրագրի
հիմնական ռիսկերն են՝ դրամական միջոցների ձեռքբերումը: Ծրագրի հիմնական
շահառուներն են Պրիվոլնոյե համայնքի բոլոր 1008 բնակիչները: Ծրագիրն սկսվում է 2017թ.,
ավարտվում՝ 2021թ.:Ծրագրի համառոտ նկարագրություն. Կատարել չափագրում: Կազմել
պլանային նախագիծ և բյուջե: Գտնել դոնոր կազմակերպություն: Ներկայացնել գրանտային
ծրագիր դոնոր կազմակերպությանը: Ծրագրի հավանության արժանանալուց հետո, ստանալ
համապատասխան գումարը և կազմակերպել աշխատանքները: Կատարել համայնքային
ներդրումներ: Այժմ համայնքի երեխաները զուրկ է մանկապարտեզի հնարավորությունից:
Ծրագրի իրականացումից հետո համայնքի երեխաները կհաճախեն մանկապարտեզ:
Ծրագրի բյուջեն կազմում է՝
Ընթացիկ ծախսեր՝ 2,5մլն դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 57,5մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 60մլն դրամ:

4. ՀԶԾ ֆինանսավորում
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ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերը ֆինանսավորվելու են՝






Համայնքի սեփական եկամուտներից,
Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներից
Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներից,
Բարեգործություն/նվիրատվություններից
Այլ աղբյուրներից,

ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացման համար չկան առկա միջոցներ, նրանց համար
անհրաժեշտ է գումար ապահովել:

5. ՀԶԾ մոնիթորինգ
ՀԶԾ մոնիթորինգը կիրականացվի համաձայն Մոնիթորինգի անձնագրով (Հավելված 3) սահմանված
ցուցանիշների և ժամանակացույցի:
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ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 1
« Որակյալ խմելու ջրով ապահովում »
(Ծրագրիանվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Ծրագրի բյուջեն

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

Պրիվոլնոյե համայնքում կազմակերպել կոմունալ տնտեսության
աշխատանքները:
Համայնքաբնակներին բավարար քանակի մանրէազերծված ջրով
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
արժեք
աճ (%)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100
102
105
110
120
150
1. Վերանորոգված խմելու ջրի գործող ջրագիծ,կառուցված ջրագիծ և
կանոնակարգվածջրի բաշխում:
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
արժեք
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
3
7
7
7
7
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Գործող ջրագծի վնասված խողովակները փոխարինել նորով:
1.3.Տեղադրել փականով բաժանարարները՝ բաշխումը կատարելով հավասարաչափ:
1.4. Պարբերաբար կատարել խմելու ջրի մանրէազերծում սանէպիդկենտրոնի
օգնությամբ:
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Ձեռք բերել ազբոխողովակներ, ջրհորի մետաղյա կափարիչներ և փականներ
ջրագծի համար:
2.2. Խողովակները միացնել:
2.3 Կազմակերպել աղբահանություն:
Ընթացիկ ծախսեր՝ 3մլն դրամ
Կապիտալծախսեր՝ 27մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 30մլն դրամ:
Աշխատուժ, մեխանիզացիա, դրամական միջոցներ

դրամական միջոցների ձեռքբերումը
Պրիվոլնոյե համայնքի բոլոր բնակիչները:
Սկիզբ՝ 2017թ.- Ավարտ՝ 2021թ.
Ներկայումս համայնքում ջուրը հավասարաչափ չի բաշխված, ջրի քանակը չի
բավարարում բոլորին և ջուրը չի ֆիլտրվում ու չի մանրէազերծվում, բնակչության
10%-ը ջուր չունեն: Ծրագրի իրականացումից հետո համայնքի բոլոր բնակիչները
կապահովվեն բավարար քանակի մաքուր ջրով: Համայնքում առկա զանազան
հիվանդությունների վտանգը կվերանա, կոմունալ տնտեսությունը կզարգանա:
Ծրագրի իրականացմամբ համայնքի բոլոր 1008 շահառուները կօգտվեն ջրագծից:
Համայնքում առկա հիվանդությունների վտանգը կվերանա, կոմունալ տնտեսությունը
կզարգանա:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ2
«Ճանապարհների բարեկարգում»
(Ծրագրիանվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված ծրագիրը

Ծրագրի անմիջական
նպատակ

Ծրագրիմիջանկյալ
արդյունքներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Ծրագրի բյուջեն

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

Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի և համայնքային
ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում
Համայնքի բնակիչներին բարեկարգ ճանապարհով և հասարակական տրանսպորտով
ապահովում:
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
արժեք
աճ(%)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100
105
110
115
125
140
1. Բարեկարգված միջհամայնքային, ներհամայնքային և դաշտամիջյան
ճանապարհներ
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
արժեք
կմ
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
5
7
15
25
40
2. Բարելավված հասարակական տրանսպորտ
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
արժեք
երթուղի
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2
2
3
3
3
3
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.Կատարել միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում:
1.2. Կատարել ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում:
1.3.Կատարել դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում:
1.4.Հեղեղատարներկառուցել:
1.5.Ներհամայնքային ճանապարհների լուսավորություն անցկացնել:
1.6. Կատարել ճանապարհների կահավորում:
1.7. 2 կանգառի կառուցում:
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Մարզպետարանի տրանսպորտի բաժնի հետ քննարկել, որպեսզի հասարակական
տրանսպորտի ավելացվեն գոնե մեկով:
Ընթացիկ ծախսեր՝15մլն դրամ

Կապիտալ ծախսեր՝ 450մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 600մլն դրամ
Աշխատուժ, մեխանիզացիա, դրամական միջոցներ
դրամական միջոցների ձեռքբերումը և բնական աղետները
Պրիվոլնոյե համայնքի բոլոր բնակիչները և հարևան 1 համայնքների բնակիչները
Սկիզբ՝ 2017թ.- Ավարտ՝ 2021թ.
Այժմ համայնքի ճանապարհները գտնվում են քայքայված վիճակում, կահավորված
չեն և բացակայում է փողոցային լուսավորությունը: Համայնքի 25 %-ը չի
կարողանում օգտվել հասարակական տրանսպորտից: Ծրագրի իրականացումից
հետո համայնքում մեքենաները կերթևեկեն անվտանգ, գյուղացիները հեշտ
կհասնեն բուժ-սպասարկման հաստատություններ, սպառման շուկաներ, մայրուղի և
գյուղացիների սոցիալ-տնտեսական վիճակը կբարելավվի:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 3
« Մարզադահլիճի կառուցում և կահավորում »
(Ծրագրիանվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Ծրագրի բյուջեն

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

Խրախուսել ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջապրելակերպի զարգացումը:

Համայնքաբնակների մարզական կյանքի ակտիվացման ապահովում:
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
արժեք
աճ(%)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100
110
120
130
140
150
1. Կառուցել կահավորված և ջեռուցվող մարզադահլիճ
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
արժեք
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
1
1
1
1
1
2. Մարզագույքով ապահովված մարզադահլիճ
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
արժեք
(%)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
40
60
100
100
100
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ.
1.1.Կառուցել մարզադահլիճ և ձեռք բերել մարզադահլիճի կահավորման համար
անհրաժեշտ գույք:
1.2. Կահավորել մարզադահլիճը:
1.3.Ջեռուցման համակարգ ձեռք բերել:
1.4. Ջեռուցման համակարգը տեղադրել:
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ:
2.1. Ձեռք բերել տարբեր մարզաձևերի համար նախատեսված մարզագույք և
տրինաժյորներ մարզադահլիճի համար:
Ընթացիկ ծախսեր՝4,5մլն դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 195,5մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 200մլն դրամ
Աշխատուժ, տրանսպորտ, դրամական միջոցներ

դրամական միջոցների ձեռքբերումը
Պրիվոլնոյե համայնքի բոլոր բնակիչները:
Սկիզբ՝ 2017թ.- Ավարտ՝ 2021թ.
Այժմ համայնքի 211 երիտասարդ զուրկ է մարզվելու հնարավորությունից: Ծրագրի
իրականացումից հետո համայնքի երիտասարդները կմասնակցեն մարզային,
հանրապետական և միջազգային սպորտային մրցումներին և կզբաղվեն առողջ
ապրելակերպով: Հետագայում համայնքը հնարավորություն կունենա մարզադպրոց
հիմնելու, որտեղ կմարզվեն նաև հարևան 2 համայնքների 150 երիտասարդները:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 4
« Մշակույթի տան կահավորում և գործարկում »
(Ծրագրիանվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Ծրագրի բյուջեն

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

Խրախուսել մշակույթի զարգացումը

Համայնքում մշակույթի զարգացման նպատակով կիրականացվի
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
արժեք
աճ(%)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100
110
120
130
140
150
1. Կահավորված և ջեռուցվող մշակույթի տունը
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
արժեք
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
7
7
7
7
7
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ.
1.1. Ձեռք բերել մշակույթի տան կահավորման համար անհրաժեշտ գույք:
1.2. Կահավորել մշակույթի տունը:
1.3.Ջեռուցման համակարգ ձեռք բերել:
1.4. Ջեռուցման համակարգը տեղադրել:
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ.
2.1. Ձեռք բերել մշակույթի համար նախատեսված գույք մշակույթի տան համար:
Ընթացիկ ծախսեր՝ 3,5մլն դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 76,5մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 80մլն դրամ
Աշխատուժ, տրանսպորտ, դրամական միջոցներ

դրամական միջոցների ձեռքբերումը
Պրիվոլնոյե և հարևան համայնքների բոլոր բնակիչները:
Սկիզբ՝ 2017թ.- Ավարտ՝ 2019թ.
Այժմ համայնքի 1008 բնակիչները զուրկ է մշակույթի հնարավորությունից: Ծրագրի
իրականացումից հետո համայնքի բնակիչները կմասնակցեն մարզային,
հանրապետական և միջազգային մշակույթի մրցումներին և կզբաղվեն մշակույթով:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 5
« Մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում կահավորում և գործարկում »
(Ծրագրիանվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Ծրագրի բյուջեն

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

Խրախուսել երեխաների զարգացումը

Համայնքում երեխաների զարգացման նպատակով կիրականացվի
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
արժեք
աճ(%)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100
110
120
130
140
150
1. Կահավորված և ջեռուցվող մանկապարտեզ
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
արժեք
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
7
7
7
7
7
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ.
1.1. Ձեռք բերել մանկապարտեզ կահավորման համար անհրաժեշտ գույք:
1.2. Կահավորել մանկապարտեզը:
1.3.Ջեռուցման համակարգ ձեռք բերել:
1.4. Ջեռուցման համակարգը տեղադրել:
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ.
2.1. Ձեռք բերել երեխաների համար նախատեսված գույք մանկապարտեզ համար:
Ընթացիկ ծախսեր՝ 2,5մլն դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 57,5մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 60մլն դրամ
Աշխատուժ, տրանսպորտ, դրամական միջոցներ

դրամական միջոցների ձեռքբերումը
Պրիվոլնոյե և հարևան համայնքների բոլոր բնակիչները:
Սկիզբ՝ 2017թ.- Ավարտ՝ 2021թ.
Այժմ համայնքի երեխաները զուրկ է մանկապարտեզի հնարավորությունից: Ծրագրի
իրականացումից հետո համայնքի երեխաները կհաճախեն մանկապարտեզ:

ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ ՀԱՄԱ
( 2017-2021
Ցուցանիշի Ցուցանիշի Ցուցանիշի Ցուցանիշի
Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ

փաստացի կանխատես թիրախայի փաստացի
արժեք

վող արժեք

ն արժեք

արժեք

(2015)

(2016)

(2017)

(2017)

Ցուցանիշի
կատարողա
կան (2017)

Ցուցանիշի Ցուցանիշի
թիրախայի փաստացի
ն արժեք

արժեք

(2018)

(2018)

Համայնքի կայուն զարգացում
1. Գործարար միջավայրի բարելավում և
ձեռնարկատիրության խթանում
ձեռնարկատերերի քանակի ավելացում

3

6

2. Համայնքի գույի և դրամական միջոցների կառավարում

կառուցված ջրագիծ մ

300

վերանորոգված սանհանգույցի ավելացում

1
3. Նախադպրոցական և արտադպրոցական
դաստիարակություն
մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թվի աճ

5

10

4. Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի
կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ
վերանորոգված սեյակների ավելացում

2
վերանորոգված և բարեկարգ խաղասենյակի առկայություն

1
5. Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն
բնակիչների եկամուտների աճ %

5
6. Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի
խրախուսումը
7. Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանումը

10

Ցուցանիշի
կատարողա
կան (2018)

8. Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը,
բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի
աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ
տնտեսության աշխատանքների ապահովումը,
համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և
գործունեության ապահովումը
, տեղադրված աղբահարթակներ և աղբամաններ,ձեռք
բերված աղբատար մեքենա

համայնքի

10

աղբահանության իրականացում%
բարեկարգված ,շեբենապատված փողոց քառ.մ

50

3000
վերանորոգված ջրահեռացման առուներ գ.մ

1000
համայնքի սանիտարական մաքրման ենթարկվող տարածքի
մակերեսի հարաբերությունը համայնքի ընդհանուր տարածքի
մակերեսին, արտահայտված տոկոսով
Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունն
աղբահանությունից և սանիտարական մաքրումից

10%

50%

20

30

30

150

20

30

Փողոցային լուսավորության կետերի ավելացում
Համայնքի տարածքների աղբահանությանը մասնակցող
տնտեսությունների քանակի աճ
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
ձեռք բերված նոր կոմբայն, անկորուստ հավաքված բերքի աճ
%
բարեկարգված ոռոգման ցանցի առկայություն

2000մ

արոտներում մակատեղերի և ծածկոցների
առկայություն,արոտների տարածքներ աճ,%
արոտների բարելավվման ճանապարհներ
գյուղացիական տնտեսությունների եեամուտների աճ

20

30

10%

15

5

10

5

15

13. Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն
14. Զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող համայնքներում՝
զբոսաշրջության զարգացման խթանում
Ձեռագործ աշխատանք կատարող տնտեսությունների քանակի
ավելացում
զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային
տնտեսությունների քանակի աճ
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. Բարեգործության խթանում

ՎՈԼՆՈՅԵ ՀԱՄԱՅՆՔ
17-2021թվականներ)
Ցուցանիշի Ցուցանիշի
թիրախայի փաստացի
ն արժեք

արժեք

(2019)

(2019)

10

Ցուցանիշի
կատարողա
կան (2019)

Ցուցանիշի Ցուցանիշի
թիրախայի փաստացի
ն արժեք

արժեք

(2020)

(2020)

12

Ցուցանիշի
կատարողա
կան (2020)

Ցուցանիշի Ցուցանիշի
թիրախայի փաստացի
ն արժեք

արժեք

(2021)

(2021)

Ցուցանիշի

Տվյալների հավաքագրման

կատարողա Կիսամյակա
կան (2021)
յին

Տարեկան

Ցուցանիշի

ստացման

ստացման

աղբյուր

մեթոդ

15

X

15

Ցուցանիշի

20

Համայնքապ Փաստաթղթ
ետա-րան
ային

25
Համայնքապ
ետա-րան

15

20

25

X
100

100

100

X
X

100

100

40

50

300

300

X
60

X
X

X
X

Համայնքապ
ետա-րան

Փաստաթղթ
ային
ուսումնասիր

Համայնքապ Փաստացի
ետա-րան ուսումնասիր
Փաստացի
Համայնքապ
ուսումնասիր
ետա-րան
ություն
Համայնքապ Հարցում/խոր
ետաքային
րան/մասնավ
հարցազրույց
Համայնքի
Հարցում
բնակիչներ
Համայնքապ Փաստաթղթ
ետա-րան
ային

Գյուղատնտե Հարցում կամ
սու-թյամբ
խմբային
զբաղվող
հարցազրույց
Համայնքապ
Հարցում
ետա-րան

40

50

60

30

40

50

15

20

25

30

40

50

X

Համայնքապ
ետա-

հարցում

Հարցում

ՀԶՀ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵ
Պրիվոլնոյե
(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

Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների
2017
2018
2019
2020
2021

Բյուջետավորված
միջոցներ, մլն

26 7,8

7,8

2,6

Ներքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ,
մլն

0 0,78

0 25,22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

9

9

9

9

9

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

1

1

1

1

5

0

0

25 7,5
7. Համայնքում բնակարանային
շինարարության խթանումը

7,8

Համայնքի
սեփական
եկամուտներ,մլն

Ֆինանսավորման աղբյուրներ
Արտաքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ,
մլն

0

7,5
0

10
0

0

0,75
0

0

24,25
0

0

0

Հավելված 2

ՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
Պրիվոլնոյե
(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

5

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 առկա է

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 առկա է

0

0

0

7

18

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

0

0

լուծված չէ
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
93 18,6
9. Համայնքի հասարակական
տրանսպորտի աշխատանքի
կազմակերպում, համայնքային
ճանապարհային
ենթակառուցվածքների
պահպանություն և շահագործում
10. Աջակցություն պետական
պաշտպանության իրականացմանը

18,6

18,6

18,6

18,6

2,79

90,21

17500

3500

3500

3500

3500

3500

525

16975

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
41 12,3

12,3

12,3

4,1

1,23

39,77

14. Զբոսաշրջային հեռանկարներ
ունեցող համայնքներում՝
զբոսաշրջության զարգացման
խթանում
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. Համայնքի երիտասարդության
խնդիրների լուծմանն ուղղված
ծրագրերի և միջոցառումների
կազմակերպում
0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

0

0

0

7

86

7500

10000

0

0

0 լուծված չէ

լուծված չէ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

30

0

0

0

0

0

0

0

0 0,5

լուծված չէ

0

առկա է

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

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

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Հավելված 3
ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
Պրիվոլնոյե
( _____________ 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)

20

20

18

16

13

10

X

0%

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

2

10

10

15

20

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)

20

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

0

0

0

5

5

8

10

չի համապատասխանում
համապատասխ. է

3. Նախադպրոցական և արտադպրոցական
դաստիարակություն
Նախադպրոցական հաստատություններում
100
ընդգրկված երեխաների թվաքանակի
հարաբերությունը համայնքի
նախադպրոցական տարիքի երեխաների
ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով)
Ծնողների բավարարվածությունը
նախադպրոցական կրթությունից

100

համապատասխ. է

100%

համապատասխ. է

100%

համապատասխ. է

100%

համապատասխ. է

100%

100%

Բավարարված
Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

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

5

5

7

10

10

12

X

15

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
0

5

7

8

9

10

չբավարարված
Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

0
0

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

0

Համայնքային գրադարանի (ներառյալ
էլեկտրոնային գրադարանի) առկայություն

առկա

Գրադարնից օգտվողների թվի տարեկան աճ
նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված 3%
տոկոսով

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

առկա

3,1%

3,2%

3,5%

չկա

չկա

չկա

առկա

առկա

3.80%

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Դիտարկում

X

Գրադարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

առկա

4%

4,5%

5. Համայնքի բնակչության սոցիալական
պաշտպանություն
Սոցիալական ծրագրի առկայություն

Սոցիալական ծրագրի շահառուների
բավարարվածությունը ծրագրից

6. Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ
ապրելակերպի խրախուսումը

չկա

առկա

առկա

առկա

X

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

2

5

5

5

0

0

25%

50%

60%

70%

Ծնողների բավարարվածությունը մարզական
բավարարված չէ
խմբակներից

7. Համայնքում բնակարանային
շինարարության խթանումը
Համայնքում կառուցված բնակելի մակերես
Համայնքապետարանում հաշվառված
բնակարանային պայմանների բարելավման
կարիք ունեցող ընտանիքների թվի
հարաբերությունը համայնքի տնային
տնտեսությունների ընդհանուր թվին,
արտահայտված տոկոսով

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

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

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Մարզական
խմբակներ
հաճախող
երեխաների ու
պատանիների
ծնողներ

Հարցում կամ
խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

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

X

բավարարված չէ

բավարարված չէ

քիչ բավարարված

միջ. բավարարված

միջ,բավարարված

բավարարված է

60հազ քմ

60հազ քմ

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

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

40

50

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

0,1

0,2

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

բավարար

բավարար

բավարար

լավ

լավ

լավ

լավ

Համայնքային ենթակայության
10
ճանապարհներին տեղադրված
ճանապարհային նշանների թվի
հարաբերությունն անհրաժեշտ
ճանապարհային նշաններին, արտահայտված
տոկոսով
Համայնքում կահավորված ավտոբուսային
0
կանգառների հարաբերությունը
ավտոբուսային կանգառների ընդհանուր
թվին

10

10

100

100

100

100

0

0

70

70

70

100

Համայնքը սպասարկող հասարակական
10
տրանսպորտի պարկում 5 և ավելի տարի
հնություն ունեցող մեքենաների
հարաբերությունն ավտոպարկի մեքենաների
ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով
10

10

10

15

15

0

0

0

0

20

առկա

առկա

առկա

առկա

առկա

0

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

50%

մասնակի

մասնակի

մասնակի

մասնակի

կատարվում է

կատարվում է

չկա

չկա

չկա

առկա

առկա

առկա

0

10%

15%

20%

25%

50%

0

10%

15%

20%

25%

50%

50%

50%

60%

70%

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

2%

2%

5%

8%

15%

50%

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

0

50%

70%

80%

90%

95%

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

2%

0

բացակայում է
բացակայում է

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

50

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

չկա

Հարցում

15

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

1%

2%

3%

5%

0

X

0

0

10

20

30

50

0

2

4

6

8

10

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
տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով
0 0,1%
3 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների 0
աճ նախորդ տարվա համեմատ,
արտահայտված տոկոսով

0,2%

0 0,1%

0,3%

0,2%

0,4%

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

0,5%

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10%

20%

25%

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

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

20%

30%

40%

50%

0
X
0

Համայնքի կողմից կազմակերպված
բարեգործական միջոցառումների քանակ

0

15%

0

0,1%

0,2%

0,3%

0,5%

0
0

2

3

4

5

7

X

Համայնքապետարան/բարեգործական
կազմակերպությունն
եր
Համայնքապետարան

Հարցում կամ
հարցազրույց
Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

