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1.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ

Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիրը ձեւավորվել է համայնքի ղեկավարի
նախընտրական ծրագրային դրույթների, համայնքի հնարավորությունների ու ներուժի
գնահատման,
Կառավարության
եւ
միջազգային
ու
տարածաշրջանային
կազմակերպություններից սպասվելիք ծրագրերի, տեղական հարկերից եւ տուրքերից
գոյացող գումարների նախնական բաշխումների, համայնքից դուրս գտնվող
օձունցիների կողմից նախատեսվող օգնությունների նպատակային օգտագործման
հիման վրա: Ծրագրի մեջ ներառված են տվյալներ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման
գործակալության /ԱՄՆՄԶԳ/ միջոցով` ԱՌՆԱՊ հիմնադրամի Լոռու մարզի Օձուն
համայնքի «Աղետների ռիսկի նվազեցման գործընթացը» ուսումնասիրությունից, որն
իրականացրել է «Ստեփանավանի «Լոռէ» փրկարար ջոկատ» ՀԿ-ն:
Հնգամյա սույն ծրագիրը իրենից ներկայացնում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական
իրավիճակի համալիր վերլուծության եւ առկա մարդկային ռեսուրսների գնահատման
արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի
ամբողջություն, որը նախատեսում է ռազմավարական քաղաքականությամբ
համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծումը եւ նպատակային բյուջետավարման
գործընթացի հստակ իրականացումը:
Հնգամյա ծրագրի իրականացման արդյունքում ակընկալվում է ունենալ ավելի բարեկարգ
համայնք, զարգացած գյուղատնտեսություն, տուրիզմ:
Համայնքի
գերակա
խնդիրներն
են`
փողոցների
բարեկարգումը,
փողոցներիլուսավորության համակարգերի կառուցումը, կոյուղագծերի կառուցումը,
գյուղատնտեսության, փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության և տուրիզմի զարգացմանը
աջակցությունը:

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
2.1 Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն
Օձուն գյուղը գտնվում է Դեբեդի կիրճի ձախափնյա բարձրադիր սարավանդի
վրա,

Ալավերդի

քաղաքից

8
4

կմ

հարավ-արեւմուտք:

Օձունըհանրապետությանմեծգյուղերիցէ,
ԱյնգտնվումէԵրևանից

170

կմ,

իսկ

իսկԼոռումարզիամենամեծգյուղը:
մարզկենտրոնՎանաձորից

50

կմհեռավորությանվրա` հանրապետությանհյուսիսայինմասում:Օձուն համայնքը
գտնվում է Հ-35` Մ-6 – Օձուն - Արևածագ – Հ 24 հանրապետական
նշանակության ճանապարհի վրա, Մ-6՝ Վանաձոր (M-3 հատման կետ) Ալավերդի
- Վրաստանի սահմանի միջպետական ավտոճանապարհից 5 կմ հեռավորության
վրա:Համայնքիմակերեսը7879,72հաէ,որից

անտառները`

1893հա,

գյուղատնտեսական նշանակության հողերը` 5404 հա, այդ թվում.


արոտավայրեր՝ 3012 հա,



վարելահողեր՝ 1292,



խոտհարքներ՝ 339:

ՀամայնքըգտնվումէԼոռումարզիվարչականտարածքիմեջ:
ՕձունհամայնքիվարչականտարածքիմեջէմտնումնաևԱմոջգյուղը:
Օձուննաչքիէընկնումբարենպաստմեղմկլիմայով,որըպայմանավորվածէնրատարածքիմակ
երևույթիհամեմատաբարոչմեծբարձրությամբ` 1000-1100 մծովիմակարդակից:: Ձմռան
ամենացուրտ ամիսը հունվարն է, հունվարյան միջին ջերմաստիճանը-2,0 0C: Ամռան
ամենատաք ամիսը հուլիսն է, միջին ջերմաստիճանը 19,90C: Տարեկան միջին
ջերմաստիճանը 9,3 0C, մթնոլորտային տեղումների միջին քանակը կազմում է 553 մմ:

5

ՕձունըՀայաստանիհնագույնբնակավայրերիցէ,
աչքիէընկնումպատմականեւճարտարապետականհուշարձաններիառատությամբ
.այդմասին ենվկայում IV դարումկառուցվածՍ. Աստվածածինեկեղեցին, V
դարումկառուցվածԾիրանավորԾաղկավանք,

VII

դարումկառուցվածՀոռոմայրիվանականհամալիրը,
ինչպեսնաեւգյուղիտարբերվայրերումկառուցվածեւտեղադրվածբազմաթիվխաչք
արերն ու մատուռները:
Գյուղումառկաեկեղեցիները պատկանումեն Գուգարաց
թեմին: Եկեղեցիներից
Օձունը գործող եկեղեցի է, ունի երգչախումբ, հոգևոր առաջնորդն զբաղվում է նաև
երիտասարդների հոգևոր դաստիարակությամբ: Եկեղեցին վերջին տարիներին
վերանորոգվել է:

6

Ժողովրդագրություն
Համայնքի բնակչության թիվը 1831-2015թթ.

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
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Տարիքային խմբեր
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63 և ավելի

714

281

433

Ընդամենը

4842

2408

2434

Բնակչությանսոցիալականկազմը
Սոցիալական կազմը

Քանակը

կենսաթոշակառուներ

919 (որից 417-ը կին)

փախստականներ

-

միակողմանիծնողազուրկերեխաներ

13

հայրենականպատերազմի մասնակիցներ

1

մանկուց հաշմանդամներ

21

արտագնա աշխատանքի մեկնողներ

760

աշխատանքունեցողներ

353

գործազուրկներ

1188

ընտանիքների (ծխերի)թիվը

1450

«Փարոս» ընտանեկաննպաստների

160

համակարգումգրանցվածընտանիքներ
զոհվածներիընտանիքներ

1

2.2 Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը
Օձունհամայնքիբյուջեն 2015 թվականին փաստացի կազմելէ120.999.7 (հարյուր քսան
միլիոն ինը հարյուր իննսունինը հազար 700դրամ) :
2015թ. Օձունհամայնքիբյուջեիսեփականեկամուտները կազմելեն 26.622.3 (քսանվեց
միլիոն վեց հարյուր քսաներկու հազար երեք հարյուր) ՀՀդրամ:
8

Գյուղի ասֆալտապատ ճանապարհների տեսակարար կշիռը 25% է,
գազիֆիկացված տների տեսակարար կշիռը` 90%, խմելու ջուր ունեցող
տներինը` 95%, ընդհանուր հողատեսքերի 40%-ը ոռոգվում են,
հեռախոսակապ ունեցող ընտանիքների տեսակար կշիռը` 100%: Գյուղն
ապահովված է խմելու ջրով, գազիֆիկացված է, գործում են հեռախոսկապի
բոլոր օպերատորները: Գյուղում իրենց ծառայություններն են մատուցում
Հայփոստը, Էլցանցը, Հայռուսգազարդը:
Օձուն համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են
5404 հա, որից վարելահողերը`1295 հա, խոտհարքները` 339 հա,
արոտավայրերը` 3012 հա, այլ հողատեսակները` 757 հա: Համայնքում
հաշվառված են 1450 գյուղացիական տնտեսություններ, որոնց
սեփականաշնորհվել է 1110 հա վարելահող, 233 հա խոտհարք:
Գյուղացիական տնտեսություններին ոռոգման ջուրը մատակարարում է Լոռի
ջրանցք ՋՕԸ, ընդհանուր հողատեսքերի 40%-ը ոռոգվում են:
Օձունի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը5404.58 հա է, որից 1295 հա
վարելահողեր են:
Մշակվել են
հացահատիկային կուլտուրաներ` 392 հա, միջին
բերքատվությունը 3.6 տոննա: Կարտոֆիլի ցանքսը կատարվել է 41 հա-ի վրա,
միջին բերքատվությունը մինչև 20տոննա:
Օձունիբնակիչներիհիմնական զբաղվածությունը անասնապահությունն է,
չնայած
դրան, գյուղում
չեն
ձեւավորվում
խոշոր
ֆերմերային
տնտեսություններ:
Համայնքում
խոշոր
եղջերավոր
անասունների
գլխաքանակը` 2172 գլուխ, որից կովեր`969, ոչխարներ եւ այծեր`334 գլուխ,
խոզեր`786 գլուխ, կան 5271 թեւ թռչուն, 480 մեղվաընտանիք: Մեկ կովի միջին
կաթնատվությունը տարեկան 1800-2000 լ է, որն արտադրողներն
օգտագործում են մեծ մասամբ սեփական կարիքների համար: Ցավոք, այն
նշանակալի եկամուտ չի ապահովում գյուղացիների համար, քանի որ
կաթնամթերքի իրացման խնդիրը լուծված չէ` համայնքը չունի կաթ ընդունող
կամ վերամշակող ձեռնարկություն: Գյուղացիների պահանջով համայնքի
ղեկավարը ներկայումս բանակցում է կաթի մշակությամբ զբաղվող մի
ընկերության հետ` համայնքում կաթի ընդունման կետ բացելու եւ
անհատներից կաթ մթերելու համար:

Աշխատանքներ են տարվում գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման և մթերման
ոլորտներում ենթակառուցվածքների ձևավորման գործում:
Կառավարության հրատապ ծրագրով գյուղացիներին տրմադրվել է ազոտական
պարարտանյութ `պարկը 6000դրամով, դիզ վառելիք` 280դրամով, առվույտի սերմ 1500
դրամով, գարնանացան գարի 130դրամով, եգիպտացորեն`350 դրամով:
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Համայնքում այժմ գործում է քարի վերամշակման 3 փոքր արտադրամաս, մեկ հացի
փուռ, ինչպեսնաեւմեկ հանգստյան տուն` «Օձուն պանսիոնատը»:
Վերջին տարիներին գյուղում ձեւավորվել է հյուրատնային բիզնեսը` մոտ 10 տուն, որոնք
ողջ տարին ծառայություններ են մատուցում գյուղ այցելող զբոսաշրջիկներն:
Ընտանեկան բիզնեսի այս տեսակն ընդլայնվելու միտում ունի:
Գյուղի գործող շինություններն են՝ համայնքապետարանը, երկու դպրոցները, երկու
մանկապարտեզները, մշակույթի տունը, արվեստի դպրոցը, բուժամբուլատորիան, փոստը
և այլն:
Համայնքում կա 1450 առանձնատուն, մեկ հինգհարկանի և մեկ երկհարկանի
բազաբնակարան շենքեր:
Համայնքում գործում են երկու մանկապարտեզներ: Մանկապարտեզները
վերանորոգվել են, ձեռք է բերվել նորագույն կենցաղային տեխնիկա եւխոհանոցային
կահույք, սպասք, անկողնային պարագաներ, մարզական և ճանաչողական բնույթի
խաղեր: Թիվ 2 մանկապարտեզում կա տանիքի վերանորոգման, մահճալաների ձեռք
բերման խնդիր:
Մանկական արվեստի դպրոցը ներկայումս գործում է թիվ 1 հանրակրթական
դպրոցի մասնաշենքում, որը չնայած ընթացիկ վերանորոգված է, բայց պայմանները
բավարար չեն: Խնդրի լուծման նպատակով, թիվ 1 մանկապարտեզի երկհարկանի
մասնաշենքը հատկացվել է արվեստի դպրոցին, որը վերանորոգվում է
Կառավարության հրատապ ծրագրով: Արվեստի դպրոցում սովորում ենմոտ 120
աշակերտներ, գործում են երաժշտական տարբեր գործիքների` դաշնամուրի,
ջութակի դասարաններ եւ ժողգործիքներ՝ շվի, քանոն, նկարչության եւ պարի
խմբակներ:
Համայնքում գործում է նաեւ երկու միջնակարգ դպրոց: Դպրոցները վերանորոգված
են եւ գտնվում են բարվոք վիճակում: Այլ է դպրոցների մարզադահլիճների եւ
մարզահրապարակների
վիճակը:
Դպրոցների
վերանորոգման
ժամանակ
մարզադահլիճները դուրս են մնացել ծրագրից եւ խնդիր է առաջացել
ամբողջությամբ վերանորոգել մարզադահլիճները, ձեռք բերել մարզական գույք: Թիվ
2 միջնակարգ դպրոցն ունի նաև ջեռուցման խնդիր:
Համայնքում գործում է մեկ բուժամբուլատորիա, որն առաջին բուժօգնություն է
ցուցաբերում բնակչությանը, իսկ հիվանդանոցային բուժումն իրականացվում է
Ալավերդիում: Բուժամբուլատորիան կառուցվել է 2000թ.,բարեկարգէ:
Օձունումգոյությունունեցող

մշակութային

միակկառույցըմշակույթիտուննէ:

Այնկառուցվելէ 1950թ.-ին, շենքն, ընդանուրառմամբ, բարեկարգվիճակումէ, նախորդ
տարիներին

համայնքի

միջոցներով

կատարվել

են

կոսմետիկ

նորոգման

աշխատանքներ: Մշակույթի տանը գործում են պարի, նկարչության, ասմունքի,
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կարատեի խմբակներ: Մշակույթի տան շենքում գործում է <<Օձունի Հայկանուշ
Դանիելյանի անվան գրադարան >> ՀՈԱԿ-ը:
Համայնքը չունի մարզահամալիր, դպրոցների դահլիճներն անգամ չունեն
մարզադահլիճներ: Գյուղի ֆուտբոլի դաշտը նույնպես չի համապատասխանում
պահանջվող չափանիշներին (որակազրկված է), որի պատճառով անգամ
ներհանրապետական մրցումներն են արգելված: Ըստ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի
չափորոշիչների՝ դաշտը պետք է ունենա ցանկապատ, հանդերձարան, զուգարան եւ
դաշտի հարթ պաստառ:
Համայնքում մարզահամալիրի կառուցումը կաշխուժացնի երիտասարդության
առօրյան :

2.3.

Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

Համայնքում սկսած 2009թ-ից կատարվում է կանոնավոր աղբահանություն, ծրագիրը
շարունակական է և կատարվում է համայնքի սեփական եկամուտների հաշվին:2017թ. –ից
աղբահանությունը կիրականացնի կոմունալ ՀՈԱԿ-ը:
Բնապահպանական սուբվենցիայի հաշվին 2017թ. և հետագա տարիներին նախատեսվում
է իրականացնել փողոցների լուսավորության աշխատանքներ`<<Կանաչ լուսավորության
ծրագիր>>, որն իրենից ներկայացնում է էլեկտրախնայող լուսակիրների տեղադրում:
Համայնքը կունենա շրջանառու ֆոնդ և խնայած գումարները կհավաքվեն այդ ֆոնդում
և, համալրելով, ամեն տարի նոր նմանատիպ ծրագիր կիրականացվի:
Բնապահպանական սուբվենցիայի և համայնքի միջոցների հաշվին անվճար կգործեն
երկու նախադպրոցական հիմնարկները, Մանկական արվեստի դպրոցը, Մշակույթի
տունը, գրադարանը, կփոխհատուցվի դպրոցների աշակերտների գրքերի արժեքները:
2015թ.-ին ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ կողմից կատարվել է Լոռու մարզի Օձուն համայնքի
«Աղետների ռիսկի նվազեցման գործընթացը» `Միացյալ ազգերի կազմակերպության
զարգացման Ծրագրերի (ՄԱԶԾ) և «Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ»
(ԱՌՆԱՊ)
հիմնադրամի
սահմանած
չափորոշիչներին
համապատասխան:
ՈՒսումնասիրությունն իրականացրել են «Ստեփանավանի «Լոռէ» փրկարար ջոկատ»
ՀԿ-ի անդամները:
Համայնքում ստեղծվել է արագ արձագանքման խումբ, որի
անդամները ուսուցանվել են << Կարմիր խաչի>> և ԱԻՆ-ի համատեղ ուժերով, խումբը
ապահովված է համապատասխան գործիքներով:
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2014թ. ստեղծվել է<<Կնդարար>> սպառողական կոոպերատիվը, որի մեջ ընդգրկված են
35
ընտանիքներ:
Կոոպերատիվի
և
մասնավոր
ներդրողների
հետ
կա
պայմանավորվածություն սկսել վայրաճ թեյերի մթերման և փաթեթավորման, ինչպես
նաև հատապտուղների պահածոների արտադրություն: Կոոպերացիային է տրամադրվել
փաթեթավորման սարքավորում: Օձունի համայնքապետարանը կոոպերացիային
տրամադրել է 2հա տարածք, որտեղ կատարվել է թանթրվենու անտառի հիմնում:
Նախատեսվում է կազմակերպել թանթրվենու պտուղների պահածոյացում:
Կոոպերատիվը Ֆրանսիական Ժեդոզիա կազմակերպության, ՀՀ էկոնոմիկային
նախարարության, Լոռու մարզպետարանի և հարակից 7 գյուղերի հետ համատեղ
կազմակերպում է <<Օձունի գանձեր>> ամենամյա միջոցառումը, որտեղ ներկայացվում
են գյուղացիական տնտեսությունների կողմից աճեցված գյուղ. մթերքների ցուցահանդես
– վաճառք, ներկայացվում են ժողովրդական վարպետների կողմից ստեղծված ձեռագործ
աշխատանքներ: Միջոցառումը ենթադրում է միջհամայքային , միջպետական , ինչպես
նաև միջազգային համագործակցության խթանում, փորձի փոխանակում:
Կառավարության հրատապ ծրագրով, վերանորոգվում և արվեստի դպրոցի է
հարմարեցվում , թիվ 1 մանկապարտեզի երկհարկանի մասնաշենքը, այդ շինարարության
նախահաշվային արժեքը մոտ 43մլն դրամ է:Շինարարական աշխատանքները ընթացքի
մեջ են և կավարտվեն 2017թ-ին: Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակընկալվում է
արվեստի դպրոց հաճախող շուրջ 120 սաներին ապահովել նորմալ ուսումնական և
շենքային պայմաններով: Նոր շենքային պայմանները կնպաստեն նաև արվեստի դպրոց
հաճախող հարակից համայնքների երեխաների թվի աճին:
2017թ.-ին մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ<<Օձունի Հայկանուշ
Դանիելյանի անվան գրադարան >> ՀՈԱԿ-ը կհամալրվի անհրաժեշտ տեխնիկայով և
գույքով: Համայնքի հասարակությունը կօգտվի ժամանակակից գրադարանի
ծառայություններից:
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2.4 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական
կանխատեսումները

Համայնքի բյուջեն 2015թ կատարողականը.
Եկամտայինհատված
Հ/հ

Անվանում

պլան

փաստացի

Տոկոս

1
2
3

Հողիհարկ
Գույքահարկ
Հողի վարձակալություն
Օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով
սահամնված մուծումներ( այլ
եկամուտ)
Կապիտալի գործառնություններից
եկամուտներ
Այլ հիմնական միջոցների օտարումից
եկամուտներ
Պաշտոնական ընթացիկ
տրանսֆերտներ
Պաշտոնական կապիտալ
տրանսֆերտներ
Տեղական տուրքեր
Համայքային հիմնարկների կողմից
պետ տուրքի գանձում

15.025.980
8.965.923
1.830.4

15.026.812
8.966.544
1.835.098

100
100
100.2

Ըդամենըեկամուտներ

4
5
6
7
8
9
10

29000

94.377.4

94.275.4

99.9

800.0

692.0

86.5

120.999.7

120.824.9

Ծախսայինհատված
1
2
3
4
5
6
7

Ընդհանուր բնույթի հանրային
ծառայություններ
Տնտեսական հարաբերություններ
Շրջակա միջավայրի
պաշտպանություն
Բնակարանային շինարարություն և
կոմունալ
Հանգիստ,մշակույթ և կրոն
Կրթություն
Սոցիալական պաշտպանություն

33.186.2

28820.3

86.8

5.120.0

5113.6

99.9

15973.8

15.877.5

99.4

480.0

479.9

99.9

7.056.0
56977.0
5714.0

Ընդամենըծախսեր

120.999.7
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7.051.0
56976.4
5714.0
120824.9

99.9
99.9
100
99.8

2015թ.Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ <<Ստեփանավան- Ալավերդի>>
հանրապետական նշանակության Մ 6 ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների
շրջանակներում, միայն
Օձուն համայքի ներսում կատարվեցին հանրապետական
նշանակության ճանապարհի 2կմ երկարությամբ
/ այսինքն ամբողջությամբ/
ասֆալտապատման աշխատանքներ և ևս 2կմ էլ ներհամայնքային ճանապարհներ
ասֆալտապատվեցի ն` թիվ 2 դպրոց տանող ճանապարհը, թիվ 1 դպրոց տանող
փակուղին , թիվ 10 փողոցն ամբողջությամբ, թիվ 8 փողոցի մինչև մանկապարտեզ
հատվածը :Վերոհիշյալից բացի, բնապահպանական սուբվենցիայի միջոցների հաշվին,
նախորդ չորս տարիների ընթացքում կատարվել են շուրջ 90մլն դրամի
ասֆալտապատման աշխատանքներ, առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում ևս
նախատեսվում ենք կատարել շուրջ 50մլն դրամի
փողոցների հիմնանորոգման
աշխատանքներ: Վերոհիշյալ աշխատանքները կխթանեն գյուղի զարգացումը տարբեր
ասպեկտներով, որոշ չափով կլուծվի նաև արտագաղթը կանխման խնդիր:
2017թ-ին
ՀՀ Կառավարության կողմից
իրականացվելիք` <<Վարձատրվող
հասարակական աշխատանքներ>> ծրագրի շրջանակներում , համայնքում նախատեսվում
է իրականացնել սելավատարների մաքրման աշխատանքներ, որտեղ համայնքը կունենա
ներդրում ծրագրի նախահաշվային արժեքի
շուրջ 10 տոկոսի չափով: Ծրագիրը
ժամանակավոր կլուծի գործազրկության խնդիր:
Հաշվի առնելով նախորդ տարիներին կատարված աշխատանքները առաջիկա հինգ
տարիներին . համայնքի սեփական եկամուտների, բնապահպանական ծրագրերի,
Կառավարության հրատապ ծրագրերի և այլ դոնոր կազմակերպությունների միջոցներով
նախատեսվում է համայքում իրականցնել փողոցների ասֆալտապատման, կոյուղագծերի
կառուցման , փողոցների լուսավորության անցկացման, թիվ 2 մանկապարտեզի տանիքի
հիմնանորոգման , համայքապետարանի վարչական շենքի կոսմետիկ նորոգման,
մարզադաշտի կառուցման աշխատանքներ:

Օձուն համայնքի առաջիկա 5 տարիներին իրականացվելիք միջոցառումների
սահմանում եւ տարեկան միջոցառումների պլանավորում
Աղյուսակ
ծրագիրը

Կատարողը

Ա կնկալվող

համակատարողը

ժամկետը

Արդյունքը

Ֆինանսական
ապահովումը

թիվ 7, 8/մասնակի/
Օձունի
47լուսակիրներիտ
և13 փողոցների համայնքապետարա եղա- դրում`գիշեն
լուսավորության
րայինլուսավորություն
համակարգերի

Օձունի
համայնքապետար
ան

2017թ.
13,6 մլն դրամ
բնապահպա-
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կառուցում

նական
սուբվենցիա

գրադարանի
համալրում գուքով

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

նոր գույքով,
ժամանակակից
տեխնիկայով հագեցած
գրադարան

Համայնքապետարան

2017թ

5մլն դրամ

թիվ 31, 13,,3
փողոցների
կոյուղագծի
կառուցում

ՀՀ
Կառավարություն

բնակչությանը մատուց-

Համայնքապետարան

2017թ.

54մլն դրամ

վող ծառայությունների

Կառավարությա
ն

որակի բարելավում,
հրատապ
ծրագիր

շուրջ 920մ
երկարությամբ
կոյուղագծի կառուցում
փողոցների
լուսավորության
համակարգերի
կառուցում

Օձունի
70 լուսակիրների
համայնքապետարա տեղադրում`գիշերային
ն
լուսավորություն

Համայնքապետարան

2018թ

22մլն դրամ
բնապահպանական
սուբվենցիա

ֆուտբոլի
մարզադաշտի
կառուցում

ՀՀ
ժամանակակիցմարզդաշ Սպորտիևերի
Կառավարություն
տ,
տասարորըկբավարարիֆուտբոլի դությաննախա
րաֆեդերացիայիպահանջնե
րին
րություն

թ2 մանկապար-տեզի
Դոնոր
տանիքի
կազմակերպություն

թ2 մանկապարտեզի
տանիքի

Համայնքապետարան

2019թ

43մլն դրամ

2020թ
5մլն դրամ

հիմնանորոգում

թիվ 4,13 փողոց
ների
ասֆալտապատում

հիմնանորոգում

ՀՀ
Կառավարություն

թիվ 4,13 փողոց
ների ասֆալտապատում
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Համայնքապետարան

2021թ

60մլն

2.5 Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ
Վերջին տարիներին համայնքի գործարար մթնոլորտում նկատվում է առաջընթաց:
Մասնավորապես գյուղատնտեսության, տուրիզմի, առևտրի,
մասամբ նաև
արտադրության ոլորտում: Վերջին չորս տարիներին նկատվել է գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի մշակության աճ` մշակվող ցանքատարածությունները ավելացել
են կրկնակի անգամ, վարելահողերն օգտագործվում են նպատակային, ապահովում է
մշակաբույսերի ցանքաշրջանառությունը: Գյուղատնտեսության ոլորտում զարգացման
տենդենցը պայմանավորված է համայնքի կողմից գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման,
Կառավարության
կողմից գյուղացիական
տնտեսություններին դիզ. վառելիքով,
պարարտանյութերով,
սերմացուով
աջակցության
հետ:
Համայնքիգյուղացիականտնտեսություններըհակվածենզբաղվելուդաշտավարությամբևա
նասնապահությամբ:
Տնամերձերումզբաղվումենբանջարաբուծությամբ,
այգեգործությամբևպտղագործությամբ:
Ոլորտումառկախնդիրները`
գյուղտեխնիկայիևգյուղգործիքների,
հակակարկտայինմիջոցներիևխմոցների,
վերամշակմանևմթերմանկետերիպակասը,
խոտհարքներիևարոտավայրերիպակասը,
ոռոգմանցանցիվիճակը,
վարկայինևապահովագրականհամակարգիդժվարհասանելիություննուանկատարելիությ
ունը,
սպառմանշուկայիհետկապվածխնդիրները,
ինչպեսնաևգյուղատնտեսականմիջոցառումների,
նորտեխնոլոգիաներիվերաբերյալգիտելիքներիպակասը,
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կանխատեսմանևազդարարմանհամակարգիանկատարելիությունը,գյուղատնտեսականոլ
որտըբավականինխոցելիենդարձնում:
Արդիական է նաև տուրիզմի տարբեր տեսակների զարգացման հարցը: Համայնքում կան
բարենպաստ պայմաններ էկոտուրիզմի, գյուղատնտեսական տուրիզմի, զբոսաշրջության
համար:
Էկոտուրիզմի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ուսումնասիրվել է
տարածաշրջանի զբոսաշրջային հնարավորությունները: Կազմվել է իջևանատների և
հյուրանոցների ցանկը:
Համայնքը ակտիվորեն համագործակցում է <<Լոռվա ձոր>>
հայրենակցական միության <<Թումանյանի միջհամայնքային միավորում>> ՀԿ-ի հետ և
<<Լոռի տուրիզմի զարգացման >> հիմնադրամի հետ: Այս բնագավառի զարգացման
հարցում դեռևս խնդիր ունենք` կապված համայքի բարեկարգման, լուսավորության
համակարգի ամբողջականացման, կոյուղագծերի կառուցման , ցուցատախտակների
տեղադրման և ընդհանուր առմամբ գյուղը ներկայանալի դարձնելու հարցում:
Համայքնում կառուցվել և ավելանում են առևտրի սրահները, խանութ-կրպակները`
վերջին տարիներին դրանց թիվը երեսունից հասել է հիսունի:
Նկատվում է նաև միտում արտադրական ձեռնարկությունների
բնագավառում` հացի, խմորեղենի, կահույքի, խարտոցի արտադրամասեր:

ստեղծման

Համայնքը մշակում է ռազմավարություն` փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը
խթանելու համար: 2016թ-ին ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից կազմակերպվել են դասընթացներ
բիզնեսի ճիշտ կառուցման , գրագետ վարման, բիզնես պլաններ մշակման թեմաններով:
Օձուն համայքում գործում են երկու անվճար մանկապարտեզներ, որոնք ապահոված են
շենքային պայմաններով, ջեռուցման լոկալ համակարգերով, կոսմետիկ նորոգված են:
Մանկապարտեզներ հաճախում են շուրջ 150 երեխաներ:
Հիմնական խնդիրը թիվ 2 մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգումն է:
Մանկապարտեզներն ունեն մահճակալների նորացման և մարզական գուքով
համալրվելու խնդիրներ:
Համայնքում կատարվում է կանոնավոր աղբահանություն ` մեկ աղբատար մեքենայի
միջոցով :Կազմավորման փուլում է Կոմունալ ՀՈԱԿ-ը , որի առկայությունը
հնարավորություն կտա կազմակերպել նաև հրապարակների մշտական խնամքը,
բարեկարգումը և այլն: Անհրաժեշտությունը կառաջանա նոր աղբատար մեքենայի,
աղբարկղների ձեռք բերման:
Համայքում խնդիր կա բարեգործության խթանման հարցում, չնայած նախորդ երեք
տարիների ընթացքում ծնունդով Օձնեցի Մովսես Ձավարյանի, <<Օձուն>>
հայրենակցական միության և ՀՀ մշակույթի նախարարության կողմից վերանորոգվել է
Օձունի սուրբ Մարիամ Եկեղեցին,որի վերանորոգման նախահաշվային արժեքը 300մլն
դրամ է, սակայն շատ հիմնահարցեր դեռ լուծման կարիք ունեն: Նախատեսվում է մշակել
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ռազմավարություն բարերարներին ներգրավելու համայնքի զարգացման ծրագրերի
իրականացման գործին:

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

Համայքի ուժեղ կողմերն են.


Մարդկային ներուժը



Բարենպաստ մեղմ կլիման



Գյուղըանտառներով շրջապատված լինելը,




Հագստյան տան, հյուրատների առկայություն,
Օձունի պատմական եկեղեցու և այլ պատմամշակութային արժեքների
առկայությունը,



Գյուղում ենթակառուցվածքների առկայությունը



Հանրապետական նշանակության ճանապարհների առկայությունը

Դպրոցներ,
Մանկապարտեզներ,
Մշակույթի տուն,
Խանութներ,
Հակակարկտային կայաններ,
Հացի փուռ,
Ոռոգման ցանց,
Աղետի արձագանքման պլան,
Արագ արձագանքման խումբ,
Կապի միջոցներ
Տեղեկատվական աղբյուրներ,
Բուժամբուլատորիա,
համայնքի
ղեկավարությունը
գիտակցում
է
ԱՌՆ
միջոցառումների
կարևորությունը և պատրաստակամ է ներառել տեղական զարգացման
պլաններում (ըստ զարգացման ոլորտների):
ԱՌՆ համայնքային թիմի առկայություն և պատրաստակամություն:
















Համայքի թույլ կողները




Ներհամայնքային ճանապարհների վատ վիճակ,
Արվեստի դպրոցի վատ վիճակ,
Թիվ 2 մանկապարտեզի տանիքի վատ վիճակ
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Մարզադպրոցի բացակայություն,
Սպորտային գույքի բացակայություն
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պակաս,
Հակակարկտային միջոցների պակաս,
Վերամշակող արտադրամասերի բացակայություն,
Սելավատարի վատ վիճակ,
Կոյուղագծի միասնական կոլեկտրի բացակայություն
Փողոցների լուսավորության խնդիր

Համայնքիհնարավորությունները


Բարենպաստ միջավայր ներդրողների համար,



Գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացում,



ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված աղետների ռիսկի նվազեցման
ռազմավարություն, որպես ինստիտուցիոնալ և իրավական դաշտի կարգավորման
մեխանիզմ,

Սպառնալիքներ




Մասնագիտական ներուժի միգրացիա

Բնածին և մարդածին աղետներ
Աղետների ռիսկի նվազեցման վերաբերյալ տեղեկատվության և գիտելիքի պակաս

19

Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում
3.1.

Համայնքի զարգացման տեսլական

Հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման արդյունքում ունենալ մաքուր և
բարեկարգ համայնք, զարգացած
գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն,
տուրիզմ, արձանագրել բնակչության կեսամակարդակի և թվաքանակի աճ,
մասավորապես.
•Ասֆալտապատ ներհամայնքային ճանապարհներ
•Լուսավոր փողոցներ
•Գյուղատնտեսական արտադրանքի
վերամշակման կետեր

ավելի

մեծ

ծավալներ`

մթերման

և

•Փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացում` այդ թվում հյուրատնային բիզնեսի,
չորանոցների, կաթի վերամշակման կետերի:
Վերոնշյալներն իրենց հերթին կօգնեն հասնել հետևյալ ցուցանիշներին




Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի
ընտանիքների ընդհանուր թվին չի գերազանցի 10 տոկոսը
Համայնքի սեփական եկամուտները տարեկան կաճեն ավելի քան հինգ տոկոսով:
Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական
աճով) նախորդ տարվա համեմատ, կավելանա 0,5 տոկոսով:

3.2.

Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ.
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ՀԶՀԾ-ում շեշտը և ծրագրերի կատարման առաջնահերթությունները դրվել են հաշվի
առնելով բնակչության ներկայիս կեսամակարդակը, համայնքի զարգացման համար
հեռանկարային ճյուղերը, հնարավոր արտագաղթի կանխումը: Համայնքում փողոցների
լուսավորության և ասֆալտապատման , կոյուղագծերի կառուցման, մարզադպրոցի
/մարզադաշտի/ հիմնման աշխատանքների առաջնայնությունը կապված է համայնքում
տուրիզմի և զբոսաշրջության զարգացումը խթանելու, համայնքի բնակչությանը
մատուցվող ծառայությունների որակը բարձրացնելու, կեցության համար բարենպաստ
պայմաններ ստեղծելու հետ: Համայնքը, ունենալով բնակլիմայական նպաստավոր
պայմաններ, գեղատեսիլ բնություն, պատմաշակութային արժեքներ, կդառնա գայթակղիչ
վայր ոչ միայն տուրիզմի, այլ բիզնեսի մյուս բնագավառների զարգացման համար, ինչը
իրենից ենթադրում է բնակչության զբաղվածություն, նյութական վիճակի բարելավում:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ1
«Փողոցներիլուսավորությանհամակարգերիկառուցում»
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Պարտադիր խնդիր,
որի լուծմանն է
միտված ծրագիրը

Փողոցների լուսավորության խնդրի լուծում

Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում
Ծրագրի
անմիջական
նպատակ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ/հազ. դրամ/

արժեք/հազ. դրամ/
2016

2017

2018

480,0 դրամ

13780.0

21340.0

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1. Մինչև ծրագրի կատարումը իրականացվող գործողություններ
Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ/հազ.դրամ/

արժեք/հազ.դրամ
2016

2017

480.0

660.0

2018

2. Ծրագրի արդյուքն ապահովող գործողություններ
Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2016

2017

2018

13120.0

21940

Ծրագրի հիմնական 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
գործողությունները
1.1.Նախահաշիվ
1.2.Փորձաքննություն
1.3.Գնման գործընթացի կազմակերպում
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Պայմանագրի կնքում
2.2.Պայմանագրի կատարում
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Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝35120.0
Ընդհանուր բյուջեն՝ 35120.0

Ծրագրի
իրականացման
համար անհրաժեշտ
այլ ռեսուրսներ

Բնապահպանական սուբվեցիա,Կառավարության հրատապ ծրագիր, դոնորներ

Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական Համայնքի բնակչությունը, համայնք այցելող զբոսաշրջիկներ, տուրիստներ
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ
ավարտ

և 2016-2018թթ

Ծրագրի համառոտ Ծրագիրը իրենից ներկայացնում է էներգախնայող լուսավորության համակարգերի
նկարագրություն
կառուցում, որը ոչ միայն կապահովի համայնքի փողոցների լուսավորության խնդրի
լուծումը, այլ խնայած միջոցները կուղղվեն շրջանառու ֆոնդեր և կծախսվեն նոր
ծրագրերի իրականացման համար:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ2
«ՕձունիՀայկանուշԴանիելյանիանվանգրադարանիվերազինում»

Պարտադիր խնդիր,
որի լուծմանն է
միտված ծրագիրը

Գրադարանը համապատասխանեցնել ներկայիս պահանջներին

Ընթերցասեր հասարակության պահանջների բավարարում
Ծրագրի
անմիջական

Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ/հազ. դրամ/

արժեք/հազ. դրամ/
23

նպատակ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

5000.0
Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

1. Մինչև ծրագրի կատարումը իրականացվող գործողություններ
Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ/հազ.դրամ/

արժեք/հազ.դրամ
2016

2017

2018

2. Ծրագրի արդյուքն ապահովող գործողություններ
Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2016

2017

2018

5000.0
Ծրագրի հիմնական 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
գործողությունները
Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 5000.0
Ընդհանուր բյուջեն՝ 5000.0

Ծրագրի
իրականացման
համար անհրաժեշտ
այլ ռեսուրսներ

բարերարներ

Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական Համայնքի բնակչությունը
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ
ավարտ

և 2017թ.
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Ծրագրի համառոտ Ծրագիրը իրականացվելու է ՀՀ Մշակույթի նախարարության կողմից, գրադարանին
նկարագրություն
տրվելու են համակարգիչներ, գրադարակներ, այլ անհրաժեշտ գույք, գրադարանն
ապահովված է լինելու ինտերնետային կապով:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ3
«Թիվ 31, 13, 3 փողոցների կոյուղագծի կառուցում»

Պարտադիր խնդիր,
որի լուծմանն է
միտված ծրագիրը

Ծրագրի
անմիջական
նպատակ

կոյուղագծի կառուցում

Բնակչությանը
մատուցվող
ծառայությունների
սանիտարահիգենիկ պայմանների բարելավում
Ելակետային
Ցուցանիշներ

որակի

բարձրացում,

Թիրախային արժեքներ/հազ. դրամ/

արժեք/հազ. դրամ/
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

54000.0
Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

3. Մինչև ծրագրի կատարումը իրականացվող գործողություններ
Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ/հազ.դրամ/

արժեք/հազ.դրամ
2016

2017

2018

4. Ծրագրի արդյուքն ապահովող գործողություններ
Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2016

2017
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2018

54000.0
Ծրագրի հիմնական 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
գործողությունները

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 54000.0
Ընդհանուր բյուջեն՝ 54000.0

Կառավարության հրատապ ծրագիր
Ծրագրի
իրականացման
համար անհրաժեշտ
այլ ռեսուրսներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական Համայնքի բնակչությունը, համայնք այցելող զբոսաշրջիկներ, տուրիստներ
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ
ավարտ

և 2017թ

Ծրագրի համառոտ շուրջ 920մերկարությամբկոյուղագծիկառուցում
նկարագրություն

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր4
«ֆուտբոլիմարզադաշտիկառուցում»
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Պարտադիր խնդիր,
որի լուծմանն է
միտված ծրագիրը

Ֆուտբոլի դաշտի կառուցում` Ֆեդերացիայի պահանջներին համապատասխան

Ֆուտբոլի թիմերին և համայնքի երիտասարդներին մարզադաշտով ապահովում
Ծրագրի
անմիջական
նպատակ

Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ/հազ. դրամ/

արժեք/հազ. դրամ/
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

43000.0
Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

5. Մինչև ծրագրի կատարումը իրականացվող գործողություններ
Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ/հազ.դրամ/

արժեք/հազ.դրամ
2016

2017

2018

6. Ծրագրի արդյուքն ապահովող գործողություններ
Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2016

2017

2018

43000.0
Ծրագրի հիմնական
գործողությունները
Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝43000.0
Ընդհանուր բյուջեն՝43000.0

Ծրագրի
իրականացման
համար անհրաժեշտ
այլ ռեսուրսներ

Կառավարության հրատապ ծրագիր, դոնորներ
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Ծրագրի հիմնական ֆինանսական միջոցներ
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական Համայնքի և հարակից համայնքների բնակչությունը
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ
ավարտ

և 2019թ

Ծրագրի համառոտ Ներկայիս որակազրկված ֆուտբոլի դաշտի
նկարագրություն
համապատասխանող մարզադաշտի կառուցում

տարածքում`

նոր

նորմերին

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր5
«ՕձունիԱննաՀաբեշյանիանվանթիվ 2 ՆՈՒՀՀՈԱԿ-իտանիքինորոգում>>

Պարտադիր խնդիր,
որի լուծմանն է
միտված ծրագիրը

Մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգում

Մանկապարտեզի շենքի պահպանում
Ծրագրի
անմիջական
նպատակ

Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ/հազ. դրամ/

արժեք/հազ. դրամ/
2016

2017

2018

2019

2020
5000.0

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

7. Մինչև ծրագրի կատարումը իրականացվող գործողություններ
Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ/հազ.դրամ/

արժեք/հազ.դրամ
28

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

100.0
8. Ծրագրի արդյուքն ապահովող գործողություններ
Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2016

2017

2018

2019

2020
4900.0

Ծրագրի հիմնական 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
գործողությունները
1.1.Նախահաշիվ
1.2.Փորձաքննություն
1.3.Գնման գործընթացի կազմակերպում
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.Պայմանագրի կնքում
2.2.Պայմանագրի կատարում
Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝5000.0
Ընդհանուր բյուջեն՝5000.0

Ծրագրի
Դոնոր կազմակերպություններ
իրականացման
համար անհրաժեշտ
այլ ռեսուրսներ
Ծրագրի հիմնական ֆինանսների բացակայություն
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական Համայնքի բնակչությունը
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ
ավարտ

և 2020թ
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Ծրագրի համառոտ Մանկապարտեզի շենքը կառուցվել է 1988թ. երկրաշարժի հետագա տարիներին
նկարագրություն
մոլդավացիների կողմից շենքը կոսմետիկ նորոգվել է համայնքի միջոցների հաշվին,
իսկ տանիքը ենթակա է հիմնանորոգման
ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ6
<<Օձուն համայնքի թիվ 4,13 փողոցներիասֆալտապատում>>

Պարտադիր խնդիր,
որի լուծմանն է
միտված ծրագիրը

Ծրագրի
անմիջական
նպատակ

Փողոցների հիմնանորոգում, անբարենպաստ եղանակներին ճանապարհների
անցանելիության ապահովում

Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, բնակչության և տրանսպորտի
նորմալ շարժի ապահովում
Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ/հազ. դրամ/

արժեք/հազ. դրամ/
2016

2017

2018

2019

2020 2021
60000.0

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

9. Մինչև ծրագրի կատարումը իրականացվող գործողություններ
Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ/հազ.դրամ/

արժեք/հազ.դրամ
2016

2017

2018

2019

2020 2021

2019

2020 2021

10. Ծրագրի արդյուքն ապահովող գործողություններ
Ելակետային
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2016

2017

2018

60000.0
Ծրագրի հիմնական 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
գործողությունները
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2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 60000.0
Ընդհանուր բյուջեն՝ 60000.0

Կառավարության հրատապ ծրագիր
Ծրագրի
իրականացման
համար անհրաժեշտ
այլ ռեսուրսներ
Ծրագրի հիմնական ֆինանսների բացակայություն
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական Համայնքի բնակչություն, տուրիստներ
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ
ավարտ

և 2021թ

Ծրագրի համառոտ Վերոհիշյալ փողոցները գտնվում են խիստ անբարեկարգ վիճակում: Հիմնանորոգումը
նկարագրություն
կնպաստի գյուղի բարեկարգմանը , ներդրողների և տուրիստների համար համայնքը
կդառնա ավելի գրավիչ:

3. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում
Ծրագիր թիվ 1. Փողոցների լուսավորության համակարգերի կառուցում
Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները`
Համայնքին հատկացվող բնապահպանական սուբվենցիայի միջոցներ-35120.0 հազ.դր:
Ծրագիր թիվ 2. Օձունի Հայկանուշ Դանիելյանի անվան գրադարանի
վերազինում
Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները`
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ՀՀ Մշակույթի նախարարություն-5000.0 հազ.դր:
Ծրագիր թիվ 3.Թիվ 31, 13, 3 փողոցներիկոյուղագծիկառուցում
Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները`
Կառավարության հրատապ ծրագիր-54000.0 հազ.դր:
Ծրագիր թիվ 4. ֆուտբոլիմարզադաշտիկառուցում
Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները`
Կառավարության հրատապ ծրագիր-43000.0 հազ.դր
Ծրագիր
թիվ
5.
իտանիքինորոգում

ՕձունիԱննաՀաբեշյանիանվանթիվ

2

ՆՈՒՀՀՈԱԿ-

Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները`
Դոնոր կազմակերպություն-3000.0 հազ.դր
Համայնքապետարան-2000.0 հազ.դր:
Ծրագիր թիվ 6. Օձուն համայնքի թիվ 4,13 փողոցներիասֆալտապատումԾրագրի
ֆինանսական աղբյուրները`
Կառավարության հրատապ ծրագիր-60000.0 հազ.դր

5.ՀՀԶԾմոնիթորինգ
Հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման ամբողջ ընթացքում կատարել
մշտադիտարկումներ` փաստացի և փաստաթղթային ուսումնասիրություններ:
Համեմատել յուրաքանչյուր ծրագրի նախատեսված և փաստացի արդյունքները:
Յուրաքանչյուր ծրագրի համար իրականացման փուլում մշակել մոնիթորինգի պլան
ՀՀ ՏԿԶՆ-ի կողմից սահմանված ձևանմուշի:
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