2022-2026

2

,

3

4

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի
Գուգարքի շրջանի ամենացուրտ գոտում 1810կմ ծովի մակերեսից բարձրության վրա :
Գյուղը, որը սկզբից անվանվել է Վոսկրեսենովկա, հիմնվել է 1840 թ-ին Ռուսաստանի
Տամբովի մարզից ''մոլոկանների'' մոտավորապես յոթ ընտանիքների աքսորման հետևանքով
: Աքսորված ընտանիքները հիմնավորվել են այստեղ, և այժմ կազմում են բնակչության 80%ը: Համայնքում ապրում են նաև հայեր` 15% և եզդիներ` 5%: Ներկայիս Լերմոնտովոն իրենից
ներկայացնում է բավականին զարգացած համայնք` 2001 թ-ին սոցիալական ներդրումների
ծրագրով անց է կացվել ջրագիծ, 2006 թ-ին գյուղը գազաֆիկացվել է, 2010թ-ին լուծվել է
համայնքի փողոցների լուսավորության հարցը: Համայնքում գուրծում է Մշակույթի
կենտրոնը, որտեղ կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ, գործում է նաև գրադարան
:
Անտառաշեն բնակավայրը
գտնվում
է ծովի մակերեսից 1900մ բարձրության վրա, շրջապատված է կանաչազարդ անտառներով, բ
արձրադիր լեռներով: Լեռներից հոսող գետը հոսում է անմիջապես գյուղի ջրամբարը, որը բն
ակչությանը բավարարում է ամբողջությամբ:
Համայնքի
բնակիչները
նախկինում զբաղվել են գազանաբուծությամբ, քանի որ գյուղում կար գազանաբուծական
մեծ
տնտեսություն,
որը երկար տարիներ
միակն է եղել նույնիսկ անդրկովկասյան երկրներում, ուր արտահանվել է ոսկեփայլ
կզաքիսի մորթի: 1990-1994
թ-ին տնտեսությունը փլուզվել
է:
Անգամ
ամենուր կատարվող սեփականշնորհման գործընթացը համայնքում չիրականացավ:
Համաձայն ՀՀ Գերագույն խորհրդի 31 հոկտեմբերի 1991թ. որոշման ։ Անտառաշենը առանձն
ացել է Լերմոնտովոյի գյուղական խորհրդից, դարձել ինքնուրույն: Եվ միայն 2021 թ-ին նորից
միավորվեց Լերմոնտովո համայնքի հետ:
Լերմոնտովո համայնքում առկա է միջնակարգ դպրոցը` որտեղ կան և հայկական և
ռուսական դասարաններ, ուր հաճախում են և Լերմոնտովոյի և Անտառաշենի երեխաները:
Դպրոցը
հիմնովին
վերանորոգվել
է
պետական
բյուջեի
միջոցներով:
2011 թ-ի սկզբից կազմակերպվել է գյուղի աղբահանման հարցը, տեղադրվել են
ծածկականգառներ: Առաջիկա պլաններում է գյուղամիջյան ճանապարհների կապիտալ
վերանորոգումը: 2017 թ-ին Համաշխարհային բանկի միջոցներով Հայաստանի Տարածքային
Զարգացման հիմնադրամի օգնությամբ վերակառուցվեց և վերաբացվեց համայնքի
մանկապարտեզը, որից օգտվում են նաև Անտառաշենի բնակիչները: Նույն հիմնադրամի
ծրագրով համայնքը շուտով կունենա նոր էքսկավատոր, ինչով կբարելավվի համայնքի
կոմունալ
ծառայությունները,
միկրոավտոբուս՝
հինմականում
դպրոցական
և
մանկապարտեզի երեխաների տեղափոխման համար և համայնքը կունենա ֆոտովոլտային
կայան՝ ինչով կտնտեսվեն համայնքի միջոցները:
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Համայնքի
բնակիչները
զբաղվում
են
հիմնականում
հողագործությամբ
և
անսանապահությամբ և իրենց արտադրանքը՝ կաթնամթերքը և բանջարեղենը իրացնում են
մարզկենտրոն Վանաձորի շոիկայում:
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Հայաստանի Հանրապետության Տարածքային Զարգացման Հիմնադրոմի կողմից
իրականացվող ծրագրի /որը սկսվել է 2021 թ-ից և արդեն անցել է 2-րդ փորձաքննության
փուլը/ արդյունքում Լերմոնտովո համայնքը կունենա նոր էքսկավատոր, ինչով կբարելավվի
համայնքի կոմունալ ծառայությունները, միկրոավտոբուս՝ հինմականում դպրոցական և
մանկապարտեզի երեխաների տեղափոխման համար և համայնքը կունենա ֆոտովոլտային
կայան՝ ինչով կտնտեսվեն համայնքի միջոցները:
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Պարտադիր խնդիր,
որի լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ

Անտառաշեն բնակավայրի աղբահանության գործընթացի կազմակերպում

Ունենալ բարեկարգ համայնք
Ցուցանիշներ
Ելակետային
արժեք/հազ.դ
րամ/

Թիրախային արժեքներ

2022
Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

800,0
Ունենալ բարեկարգ համայնք
Ցուցանիշներ
Ելակետային
արժեք/հազ.դ
րամ/

2023
800,0

2024

2025

2026
-

Թիրախային արժեքներ

2022
800,0

2023
800,0

20254

2025

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Աղբարկղների ձեռքբերում և տեղադրում: Աղբի դուրսբերման կազմակերպում

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

Ընդհանուր բյուջեն՝ 800000 դրամ
Համյանքն իր բյուջեից կկատարի 800000 դրամի չափով ներդրում:

2026
-

ֆինանսական միջոցների առկայություն
Լերմոնտովո համայնքի Անտառաշեն բնակավայրի բնակչությունը
2023 թ-ի մարտ
Կտեղադրվեն աղբարկղներ, Անտառաշեն բնավայրը կունենա բարեկարգ տեսք
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Պարտադիր խնդիր,
որի լուծմանն է միտված
ծրագիրը

Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի և համայնքային ճանապարհների
ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում
Համայնքի բնակիչներին բարեկարգ ճանապարհով և հասարակական տրանսպորտով
ապահովում
Ելակետային
Ցուցանիշներ
Թիրախային արժեքներ
արժեք/հազ.դր
ամ/

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

2022

2023

20254
2025
2026
5000,0
Բարեկարգված միջհամայնքային , ներհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհներ
Ելակետային
Ցուցանիշներ
Թիրախային արժեքներ
2022

2023

արժեք/հազ.դր
ամ/

2024
5000,0

2025

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

*Կատարել միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում
* Կատարել ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում
* Կատարել դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում

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

Ընդհանուր բյուջեն՝ 5000000 դրամ
ՀՀ Կառավարության աջակցություն, համայնքի բնակիչների աջակցություն

2026

դրամական միջոցների ձեռքբերումը և բնական աղետները
Լերմոնտովո համայնքի երկու
բնակիչները
2024 թ-ի ապրիլ - սեպտեմբեր

բնակավայրերի՝

Լերմոնտովոյի

և

Անտառաշենի

Այս ծրագիրը կիրականացվի Լերմոնտովո համայնքում հասարակական տրանսպորտի
աշխատանքի և համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանման
նպատակով: Ծրագրի անմիջական նպատակն է՝ համայնքի բնակիչներին բարեկարգ
ճանապարհով և հասարակական տրանսպորտով ապահովումը, ինչպես նաև
դաշտամիջյան ճանապարհներիվերանորոգումը, որպեսզի բնակիչները կարողանան
իրենց մշակած գյուղատնտեսական մթերքը առավելագույնս անվնաս տեղափոխեն:
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Պարտադիր խնդիր,
որի լուծմանն է միտված
ծրագիրը

Անտառաշեն բնակավայրի ճանապարհների պահպանում և վերանորոգում
Բնակավաիրի բնակիչներին բարեկարգ ճանապարհով և հասարակական տրանսպորտով
ապահովում
Ցուցանիշներ
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
արժեք
2022
2023
2024
2025
2026
5000,0
5000,0
-

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

1.

Բարեկարգված միջհամայնքային , ներհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհներ

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ
2022

2023

5000,0

2024

2025
5000,0

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

*Կատարել բնակավայրի ճանապարհների բարեկարգում

Ծրագրի բյուջեն

Ընդհանուր բյուջեն՝ 5000000 դրամ
ՀՀ Կառավարության աջակցություն, համայնքի բնակիչների աջակցություն

Ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ այլ
ռեսուրսներ

Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և
ավարտ
Ծրագրի համառոտ
նկարագրություն

2026

դրամական միջոցների ձեռքբերումը և բնական աղետները

Լերմոնտովո համայնքի երկու
բնակիչները
2025 թ-ի ապրիլ-սեպտեմբեր

բնակավայրերի՝

Լերմոնտովոյի

և

Այս ծրագիրը կիրականացվի Լերմոնտովո համայնքի Անտառաշեն
փոխադրամիջոցների աշխատանքի բարելավման նպատակով: Ծրագրի
նպատակն է՝ համայնքի բնակիչներին բարեկարգ ճանապարհով ապահովումը:

Անտառաշենի

բնակավայրի
անմիջական
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Պարտադիր խնդիր,
որի լուծմանն է միտված
ծրագիրը

Լերմոնտովո համայնքի Անտառաշեն բնակավայրի գազաֆիկացում
Բնակավայրի բնակիչներին ապրելակերպի բարելավում
Ցուցանիշներ
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
արժեք/հազ.դր
ամ/

2022
Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

1.

2023

2024

2025

Բարեկարգված միջհամայնքային , ներհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհներ

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ
2022

2023

2024

2025

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

*խողովակների ձեռքբերում
* մոնտաժ

Ծրագրի բյուջեն

Ընդհանուր բյուջեն՝ 10000000 դրամ
ՀՀ Կառավարության աջակցություն, համայնքի բնակիչների աջակցություն

Ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ այլ
ռեսուրսներ

Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և
ավարտ
Ծրագրի համառոտ
նկարագրություն

2026
10000,0

2026
10000,0

դրամական միջոցների ձեռքբերումը և բնական աղետները

Լերմոնտովո համայնքի Անտառաշեն բնակավայրի բնակիչները
2027 թ-ի մայիս - օգոստոս
Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարելավվի Լերմոնտովո համայնքի Անտառաշեն
բնակավայրի բնակիչների սոցիալական վիճակը: Կտնտեսվեն նրանց ժամանակն ու միջոցները:
Կպահպանվեն անտառածածկ տարածքները, դրանով իսկ կնվաղեցվի բնապահպանությանը
հասցվող վնասը:
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