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Կազմեց համայնքի ղեկավար` _______________ Ա. Սավթալյան

Քննարկվել և հաստատվել է Կաթնաղբյուր համայնքի
ավագանու նիստով:

Ի՞ՆՉ Է ՔԱՌԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիրը այն հիմնական փաստաթղթերից մեկն է, որը մշակվում է համայնքի ղեկավարի և նրա
աշխատակազմի կողմից, քննարկվում է համայնքի ավագանու կողմից և դրվում գործողության մեջ: Այն իրենից ներկայացնում է
համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական,
տնտեսական և մարդկային ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկունից ձեռնարկվելիք
քայլերի ամբողջություն, որը նախատեսում է ռազմավարական քաղաքականությամբ համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծումը
և նպատակային բյուջետավորման գործընթացի իրականացումը:

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
Կաթնաղբյուր գյուղը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային մասում, Բազումի լեռների հյուսիսային լանջերին:
Գյուղը բարձրադիր լեռնային է, ծովի մակարդակից բարձր է 1650 -1700մ, աչքի է ընկնում երկարատև և ցրտաշունչ ձմեռներով,
ամռանը զով է: Ստեփանավան քաղաքից հեռու է 18կմ, իսկ մարզկենտրոնից 60կմ:
Գյուղը հիմնվել է 1830- ական թվականներին Արևմտյան Հայաստանի Ալաշկերտի Գյուլհերան գյուղի գաղթականների կողմից:
Մինչ այդ հանդիսացել է անասնապահության համար հեռագնա արոտավայր:
Գյուղը հարուստ է ալպիան արոտավայրերով. աչքի է ընկնում սառնորակ աղբյուրներով, հանքային ջրերով: Հիասքանչ անտառը,
փարթամ բուսականությունը ստեղծում են բոլոր նախադրյալները այն հանգստյան գոտի դարձնելու:

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կաթնաղբյուր համայնքում բնակվում են 1007 մարդ:
Գյուղի բնակչությունը կազմված է մոտ 282 ընտանիքներից /տնային տնտեսություններից/:
Ըստ շնչերի թվի գերակշռում են 4 շնչից բաղկացած ընտանիքները:
Վերջին տարիների ընթացքում բնակչության բնական աճի դինամիկան գրեթե անփոփոխ է:
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Աշխատունակ բնակչության թիվը կազմում է մոտ 626 մարդ / ամբողջ բնակչության 64.8%-ը/ : Կենսաթոշակառուների թիվը` 123 մարդ, որը
ամբողջ բնակչության 12.6% -ն է , <<փարոս>> ծրագրում ընդգրկված նպաստառուները` 13 ընտանիք, հաշմանդամների թիվը` 16 :
2013թ-ի դրությամբ համայնքում բնակվում են հայրենական պատերազմի 3 մասնակիցներ:
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ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
Համայնքի ավագանին և գյուղապետն ընտրվում են 4 տարի ժամկետով: Կաթնաղբյուր համայնքի գործող ավագանին ընտրվել է
2012թ-ի սեպտեմբերին: Ավագանին բաղկացած է 5 անդամից: Համայնքապետն ընտրվել է 2012թ.-ի սեպտեմբերին, նրա
աշխատակազմը բաղկացած է 7 հաստիքից:
հավելված 2
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ












Համայնքը չունի ջրամատակարարման միասնական ցանց, գործող ջրագծերն հիմնանորոգման կարիք ունեն: Համայնքի
ջրամատակարարումը իրականացվում է գյուղամերձ սարերի ակունքներից, որոնք ունեն 40-50 տարվա վաղեմություն: Չկա
ջրահեռացման համակարգ:
Անբարեկարգ վիճակում են ինչպես ներհամայնքային այնպես էլ համայնքը շրջկենտրոնին միացնող ճանապարհները:
Տրանսպորտային հաղորդակցության վիճակը շրջկենտրոնի և հարակից գյուղական համայնքների հետ դեռևս մնում է ոչ
բարվոք:
Շատ ցածր մակարդակի է գտնվում գյուղապետարանի նյութատեխնիկական համալրվածությունը:
Աշխատուժի առաջարկը շարունակում է մնալ անհամեմատ մեծ պահանջարկից:
Շարունակում է բաց մնալ երիտասարդների և մեծահասակների ժամանցի կազմակերպման հիմնախնդիրը:
Համայնքը գազաֆիկաված չէ, որն էլ առաջացնում է վառելիքի ձեռքբերման խնդիր:
Վարելահողերն ու խոտհարքերը հիմնականում գտնվում են թեքությունների վրա, որոնք լրացուցիչ դժվարություններ են
առաջացնում գյուղտեխնիկայի արդյունավետ օգտագործմանը, ինչն էլ բացասաբար է ազդում արտադրանքի ինքնարժեքի
վրա:
Առատ տեղումների, գերխոնավ հողերի պատճառով` ցածր բերքատվություն:

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ







Խմելու ջրի ներհամայնքային համակրգը մաշված է հատկապես ձմռանը ստեղծվում է վթարային իրավիճակներ:
Գազաֆիկացման բացակայությունը հանգեցնում է լրացուցիչ ծառահատումների, որի հետևանքով նվազում են անտառային
ծածկույթները:
Վարելահողերի մեծ մասը ցածր բերքատվության, համապատասխան գյուղտեխնիկայի, պարարտանյութերի և այլ
պարագաների բացակայության պատճառով չեն մշակվում: Արդյունքում վարելահողերը աստիճանաբար վերածվում են
խոտհարքերի և արոտավայրերի, ենթարկվում են էռոզիայի և որակազրկվում:
Միջհամայնքային վատ ճանապարհների հետևանքով գյուղմթերքի իրացման լրացուցիչ խնդիր է առաջանում, որը
բացասաբար է ազդում անասնապահության և հողագործության զարգացման տեմպերի վրա:
Սոցիալական վիճակի վատթարացման հետևանքով արտագաղթի աճ:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ




Համայնքը հարուստ է ալպիան արոտավայրերով և մարգագետիններով, ինչը ստեղծում է լավ նախադրյալներ
անասնապահության զարգացման համար:
Համայնքը հարուստ է լեռնային գետերով, որոնք կարելի է օգտագործել էներգետիկ նպատակներով:
Համայնքում առկա մեծ աշխատուժը, մասնագետների առկայությունը հնարավորություն է տալիս կազմակերպել կրթության ու
դաստիարակաության, մշակութային, շինարարական և այլ աշխատանքներ:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ



Համայնքում առկա մեծ աշխատուժ
Ուղղակի ընտրություններով համայնքի ղեկավարի ընտրության հնարավորություն:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ

Համայնքային սեփականություն հանդիսացող
որոշմամբ հետևյալ կազմով
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

գույքի ցանկը սահմանվել է ՀՀ կառավարության 14.03.1997թ. թիվ 51

Գյուղապետարանի շենք – ենթակա է հիմնանորոգման
Ջրամատակարարման ցանց 7.5 կմ, ֆիզիկապես մաշված
Ներհամայնքային փողոցներ և ճանապարհներ 5կմ - բարեկարգման ենթակա
Ներհամայնքային կամուրջներ 4 – ենթակա են վերանորոգման
Գյուղտեխնիկա և գործիքներ 8 միավոր
Գերեզմանատուն 1
Բուժ.Ամբուլատորիա 1 - ենթակա է հիմնանորոգման
Կիսակառույց անասնագոմի երկաթբետոնե կմախք` 2/երկու/ հատ
Բաղնիքի շենք 1 - բնակեցված է

ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ








Դաշտային ճանապարհներ 15կմ
Գերեզմանատուն 1 - 2հա
Տնամերձ հողեր 77հա
Դպրոց 1- 3380 քմ
Գյուղամիջյան փողոցներ 5կմ
Սեփականաշնորհած հողեր 11073.0 հա
Մեկ հողաբաժնի չափը 2.5










Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը 11085
•
բնակավայրերի փաստացի սահմաններում ընդգրկված հողեր
- 77.84հա
•
արդյունաբերության, ընդերք օգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր 11.54
•
էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր 4.17
•
հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր
2.11
•
անտառային հողեր /ազգային պարկ/
417
•
ջրային հողեր 43.55
•
գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 10505
Խոտհարքեր` 1150 հա
Արոտավայրեր` 7891 հա
Վարելահողեր` 336 հա
Այլ հողատեսքեր` 110 հա

ԱՌԵՎՏՈՒՐ և ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Համայնքի տարածքում առևտրի այդ թվում` առևտրի փոքր և միջին օբյեկտները` 3

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Գյուղն ունի մեկ միջնակարգ դպրոց, 2000թ-ին վերանորոգված, ուր սովորում են ___104__ աշակերտ, ուսուցիչների թիվը
_20_ : Դպրոցը հիմնականում համալրված է մասնագետ կադրերով: Դպրոցի շենքում 2012թ-ից գործում է Նախակրթարանը:

ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ, ՀՈԳԵՎՈՐ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Գյուղում չկա համայնքային կենտրոն:
Սպորտի հրապարակ չունենալու պատճառով երիտասարդությունը զրկված է սպորտային խաղերից: Ֆուտբոլային խաղերը
կազմակերպվում են դպրոցի մարզահրապարակում, որը դասաժամերի ընթացքում զբաղեցնում են դպրոցականները:
Համայնքը ազգային առումով միատարր է չունենք եկեղեցի:

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
Գյուղում գործում է մեկ բուժ.ամբուլատորիա , որը գտնվում է անմխիթար վիճակում: Բուժսպասարկման նյութատեխնիկական
բազան գտնվում է ցածր մակարդակի վրա, իսկ շենքային հարմարությունները վերանորոգման լուրջ կարիք ունեն, չկա
համապատասխան գույք և սարքավորումներ:
Բուժ. ամբուլատորիան ունի 2 /երկու/ աշխատող:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Աղբահանությունը կատարվում է անհատական ձևով:

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Գյուղում կա 218 անհատական բնակելի տներ
Բնակարանի կարիքավորներ 50
Մեկ բազմաբնակարան շենք /ուսուցչի շենք/
Երկրաշարժի հետևանքով գյուղում դեռևս կան կիսավթարային վիճակում գտնվող տներ:

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքում մշակվող մշակաբույսերի հիմնական տեսակներն են ` կարտոֆիլը և կաղամբը: Տարեկան ցանվում է մոտ 80հա
կարտոֆիլ: Տեղումների և կլիմայի ոչ բարենպաստության հետևանքով միջին բերքատվությունը շատ ցածր է` մոտ 8-ից 10տ -1
հեկտարից,: Համայնքի բնակչության հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է, որը հանդիսանում է գյուղատնտեսության
զարգացման հեռանկարային ճյուղերից մեկը: Հիմնական արգելքը գյուղմթերքների իրացման խնդիրն է:
Նպատակահարմար է գյուղում կաթի վերամշակաման գործարան կառուցելը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական,
մշակութային և հանգստի պայմանները, գյուղը դարձնել գեղեցիկ, բարեկարգ` ամենաբարեկեցիկ բնակավայրերից մեկը:
 Հետևողական աշխատանքների շնորհիվ բարձրացնել համայնքի սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշը:
 Նախաձեռնել համայնքային կենտրոնի կառուցումը:
 Կազմակերպել համայնքի բնակչության մշակութային կյանքը և հանգիստը ազատ ժամերին:
 Զարգացնել անասնապահությունը համայնքում:
 Նախաձեռնել կաթի վերամշակման գործարանի կառուցում:
 Վերանորոգել բուժ.ամբուլատորին:
 Գազֆիկացնել համայնքը:
 Նախաձեռնել համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքները:

3.ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ
ԱՌԱՋԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿՈՆԿՐԵՏ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
ԾՐԱԳԻՐ 1
ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՑԱՆՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքի ջրամատակարարման համակարգը կառուցվել է 1960-90թ.թ.: Ջրագծի երկարությունը կազմում է 7.5կմ

ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
Համայնքը չունի ջրամատակարարման միասնական ցանց: Խմելու ջուրը գյուղ է բերվում գյուղամերձ սարերի աղբյուրների
ակունքներից: Մոտ 45-50 տարվա վաղեմություն ունեցող ջրագծերը ենթարկվել են ֆիզիկական մաշվածության և հիմնանորոգման
կարիք ունեն:
Պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ հիմնանորոգման ենթակա ջրագծերն անցնում են լեռնային տարածքով, որտեղ
անձրևաջրերից ու գարնան ձնհալից առաջանում են սելավներ և մեծ վնաս հասցնում խողովակաշարին: Համայնքի հրատապ
խնդիրներից է ջրամատակարարման համակարգի հիմնանորոգումը:
Սույն ծրագրով առաջարկվում է հիմնաորոգման ենթարկել համայնքի ջրամատակարարման ցանցը:

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
Ծրագրի հիմնական նպատակներն են.
 Նվազեցնել խողովակների մաշվածությունից առաջացած ջրի կորուստները
 Կանխել ջրամատակարարման ցանցը անձրևաջրերի և սելավաջրերի ներթափանցումից:
 Բարձրացնել խմելու ջրի որոկը, և հասանելի դարձնել ազգաբնակչությանը:

ԾՐԱԳՐԻՑ ՍՊԱՍՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Իրականացնելով այս ծրագիրը, համայնքը կապահովվի որակյալ խմելու ջրով, կնվազի խմելու ջրի կորուստները, կբարելավվի
գյուղի ազգաբնակչության սոցիալ- տնտեսական պայմանները:

ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
Նախնական մոտավոր հաշվարկներով 7.5կմ երկարությամբ ջրագծերի հիմնանորոգման աշխատանքների արժեքը կազմում է մոտ
30000000 /երեսուն միլիոն/ ՀՀ դրամ:

ԾՐԱԳԻՐ 2
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
Քանի, որ համայնքը չունի գյուղապետարանի շենք գրադարան, միջոցառումների կազմակերպման համար դահլիճ և
խաղասենյակներ ապա համայնքային կենտրոնի կառուցումը համայնքի առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է հանդիսանում:

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Ծրագրի նպատակներն են.
 Աշխուժացնել համայնքի մշակութային կյանքը
 Տոնական օրերին կազմակերպել միջոցառումներ և երեկույթներ
 Տրամադրել խաղասենյակներ շախմատի, և այլ խաղերի համար
 Վերականգնել համայնքի գրադարանը:
 Հատկացնել սենյակներ գյուղապետարանի համար:
Ծրագիրն իրագործելու համար անհրաժեշտ է լուծել միշարք կարևոր խնդիրներ.
 Համապատասխան ֆինանսական միջոցների հայթայթում:
 Կառուցել համայնքային կենտրոն

ԾՐԱԳՐԻՑ ՍՊԱՍՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ




Բնակչության ազատ ժամանակը ավելի հետաքրքիր ու արդյունավետ անցկացնել
Ապահովել անհրաժեշտ պայմաններ բնակիչների կրթական և հոգևոր զարգացման համար:
Բարձրացնել գյուղապետարանի կողմից բնակչությանը մատուցվող ծառայության որակը:

Ծրագրի ֆինանսական միջոցների գնահատումը
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մոտ 1007 բնակիչ ունեցող համայնքի վերը նշված պայմանները բավարարող
կառույցը նախնական հաշվարկներով արժե մոտ 35000000 /երեսունհինգ միլիոն/ դրամ:

ԾՐԱԳԻՐ 3
ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների երկարությունը կազմում է 5կմ-ից ավելի, որից 2կմ-ը կենտրոնական ճանապարհն
է: Գյուղամիջյան փողոցները գրունտային են: Սույն ծրագրով առաջարկվում է իրականացնել խճալցումներ, հնարավորությունների
դեպքում ասֆալտապատել գյուղի կենտրոնական ճանապարհը և բարեկարգել մյուս փողոցները:

ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Ծրագրի հիմնական նպատակն է
 Ապահովել տրանսպորտի բոլոր միջոցների համար երթևեկության նորմալ պայմաններ տարվա բոլոր եղանակների համար:
 Վերացնել փողոցների ջրափոսերը
 Մաքրել և բարեկարգել ջրահեռացման ակոսները:
Ծրագրի հիմնախնդիրները
 Համագործակցելով համապատասխան կազմակերպությունների հետ, կազմել ծրագրի իրականացման նախագծահաշվարկային փաստաթղթերը:
 Կատարել ավազի խճաքարի և կավի խառնուրդի փռում համայնքի փողոցներում, հետագայում նախատեսելով
ասֆալտապատման աշխատանքները:
Ֆինանսական միջոցների գնահատում
 Նախնական հաշվարկները ցույց տվեցին,որ խճալցումը կարժենա մոտ 1500000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ
դրամ:

ԾՐԱԳԻՐ 4
ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՈՒՄ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքի գազաֆիկացման աշխատանքները կատարվել է 1987թ.ին և մինչ օրս չի գործարկվել: Կաթնաղբյուր գյուղի
գազամատակարարումը նախատեսված է եղել իրականացնել Կաթնառատ գյուղը սնող մ/ճ գազատարից: Պահպանվում է միջին
ճնշման և ցածր ճնշման խողովակաշարը:
Ծրագրի հիմնական նպատակն է
 Բնական գազի առկայությունը կնպաստի ազգաբնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը:
 Ջեռուցման խնդրի լուծում, որը կհանգեցնի անտառահատումների կրճատմանը:
Ծրագրի հիմնախնդիրները.



Համագործակցելով համապատասխան կազմակերպությունների հետ կազմել ծրագրի նախագծա-հաշվարկային
փաստաթղթերը:
Ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում իրականացնել գյուղի մ/ճ գազատարի կառուցումը և գազաֆիկացումը:

Ֆինանսական միջոցների գնահատումը
Նախնական հաշվարկները ցույց են տալիս, որ միջին ճնշման գազատարի անցկացումը պոլիէթիլենային խողովակներով
ներքաշման մեթոդով արժե մոտավորապես 37000000 /երեսունյոթ միլիոն/ ՀՀ դրամ:
Ներհամայնքային ցանցի խողովակներ առկայությունը կկրճատի գազաֆիկացման հետագա աշխատանքների համար անհրաժեշտ
ֆինանսական միջոցները:

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
1. Գյուղատնտեսական տնտեսությունների թիվը 247 այդ թվում
 Անհատական տնտեսություն 247
2. Գյուղ արտադրանքի հիմնական տեսակների արտադրությունը
 Կարտոֆիլ, կաղամբ
 Բանջարաբոստանային կուլտուրա
 Կաթ, միս, բուրդ, ձու, մեղր:
3. Ցանքատարածությունները
 Կարտոֆիլ 80հա
 Բանջարաբոստանային կուլտուրա 10հա
 Կաղամբ 3հա
4. Անասնագլխաքանակը
 Խոշոր եղջերավոր անասուններ այդ թվում` կովեր 1401
 Մանր եղջերավոր անասուններ այդ թվում ` մայրեր 216
 Խոզեր այդ թվում` մայրեր 27
 Թռչուններ այդ թվում` հավեր 1017
 Մեղվաընտանիքներ 52
5. Գյուղատնտեսական մեքենաներ, գործիքների քանակը, հատ
Այդ թվում
Գութաններ 1
Շարքացաններ 2
Պարարտանյութ ցրիչ 1
Թրթուրավոր տրակտոր 4
6. Մասնավոր սեփականության
Անիվավոր տրակտոր 33
Բեռնատար ավտոմեքենաներ տարբեր մակնիշների 17
Տրակտորային կցասայլեր 12
Գութաններ 5
Կուլտիվատորներ 2
Խոտ հակավորող մեքենաներ 2
Կերամանրիչ 2

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ
Համայնքում կոնկրետ ծրագիր իրականացնելու համար կարևոր նշանակություն ունի համայնքի ֆինանսական միջոցների
գնահատումը և կանխատեսումը: Լոռու մարզի Կաթնաղբյուր համայնքում այն ունի հետևյալ պատկերը./հազար դրամ/
Նախա
տեսված
2013
19448.0

Կանխա
տեսում
2014
20491.0

Կանխա
տեսում
2015
21596.0

Կանխա
տեսում
2016
22801.0

Ա Հարկեր և տուրքեր

6050.0

6056.0

6061.0

6066.0

1

Հողի հարկ

5592.0

5592.0

5592.0

5592.0

2

Գույքահարկ

374.0

374.0

374.0

374.0

3

Տեղական տուրքեր

84.0

90.0

95.0

100.0

500.0

500.0

500.0

Եկամտի տեսակը
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Բ Հողի
մուտքեր

իրացումից 500.0

Գ Անշարժ
գույքի
իրացումից մուտքեր
Դ Շարժական
գույքի
իրացումից մուտքեր
1 Համայնքի
սեփականություն
հանդիսացող
հողերի
վարձավճար
2 Այլ եկամուտներ

1000.0

1000.0

1000.0

1000.0

500.0

600.0

700.0

800.0

2275.0

2275.0

2275.0

2275.0

60.0

60.0

60.0

60.0

Ե Պաշտոնական
տրանսֆերտներ,
դոտացիա

9063.0

10000.0

11000.0

12000.0

5 համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի հիմնական ցուցանիշները
Չափի միավոր
2013

Ցուցանիշներ
1
1

2
Համայնքի տարածքը

2

Բնակչության թիվը

3

Ծնունդը

մարդ

11

4
5
ա
7

Մահացությունը
Աշխ ռեսուրսները, այդ թվում
Գործազրկության մակարդակը
Առևտրի և հասարակական սննդի
օբյեկտների թիվը
Խմելու ջրի ներհամայնքային
ցանցի երկարությունը
Ներհամայնքային փողոցների և
ճանապարհների երկարությունը
Միջ համայնքային չբարեկարգված
ճանապարհի երկարությունը
Մասնավոր բնակ ֆոնդ
Բնակ.կարիքավոր ընտանիքների
թիվը
Մեկ շնչին ընկնող ջրի սպառումը
Ջրի կորուստները ցանցում
Սովորողների թիվը
հանրակրթական դպ.
Գյուղապետարանի և
ենթակառուցվածքների
աշխատողների թիվը

մարդ
մարդ

10
646
40
3

8
9
10
11
12
13
14
15
16

3
Հա

4
11085

մարդ

1007

%
Հատ

7.5կմ
5կմ
7կմ
հազ2
ընտ

17500
50

լ/օր
%
մարդ

7
20
104

մարդ

6

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ի՞նչ է քառամյա զարգացման ծրագիրը

1.
2.
3.
4.
5.

Համայնքի իրավիճակի գնահատում
Համայնքի ռազմավարությունը
Ըստ առանձին բնագավառների առաջնային ծրագրերի, նպատակների առաջադրում և կոնկրետ խնդիրների ձևակերպում:
Համայնքի բյուջեի ֆինանսական միջոցների գնահատում և կանխատեսում
Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի հիմնական ցուցանիշները:

