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1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ 

 

 

  ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր գյուղ  համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման  ծրագիրը (այսուհետ` ՀԶԾ) 

մշակելիս հաշվի է առնվել, որ համաձայն 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին փոփոխված ՀՀ 

Սահմանադրության 181-րդ հոդվածի, ՏԻՄ-երը՝ համայնքի ավագանին և համայնքի ղեկավարը, 

ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով և 210-րդ հոդվածի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ 

օրենքը պետք է համապատասխանեցվի Սահմանադրությանը և ուժի մեջ մտնի 2017 թվականի 

հունվարի 1-ից: Հաշվի առնելով այդ պահանջները` մշակվել է համայնքի զարգացման ոչ թե 

քառամյա, այլ հնգամյա ծրագիր: 

  ՀԶԾ-ն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություններն ու 

լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶԾ-ի մշակման և 

կառավարման վերաբերյալ համապատասխան հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև Կոտայքի 

մարզպետի կողմից ներկայացված համայնքի զարգացման ծրագրի մշակման մեթոդական ուղեցույցը: 

Ներկայացվող ՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Նոր գյուղ համայնքի 

զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀԶԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է 

համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) 

հնարավորություններով,  համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման 

համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: ՀԶԾ-ում 

հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի հանրային ծառայությունների մատչելիության և 

հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով պայմանավորված լրացուցիչ 

ծախսեր առաջանալու խնդիրները: ՀԶԾ-ն մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են դիտարկվել համայնքի 

զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության 

խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման 

(հատկապես՝ արտադրական կազմակերպությունների, փոքր և միջին բիզնեսի և այլնի) 

հնարավորությունները, արդյունավետ կառավարման իրականացումը: Վերհանված 

հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 

պահանջներից, համայնքի ղեկավարը` համայնքի աշխատակազմի և Նոր գյուղ   համայնքի 

ավագանու 2016  թվականի հուլիսի  6-ի  N 23-Ա որոշմամբ ստեղծված  համայնքի ղեկավարին կից 

գործող «Նոր գյուղ  համայնքի զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման 

խորհրդակցական մարմնի»  (ԽՄ) հետ միասին մշակել է համայնքի 2017-2021թթ. ԶՀԾ-ն, որը 

քննարկվել և հաստատվել է համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:  



4 
 

  Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶԾ-ում ներառված են  Նոր գյուղ   համայնքի համայնքի տարածական 

զարգացումը սահմանող` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման կամ դրանց 

փոփոխման (լրացման) մասին դրույթներ, շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված 

նախատեսվող միջոցառումներ,  համայնքում գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված 

միջոցառումներ,  աղետների ռիսկերի կառավարման և քաղաքացիական պաշտպանության 

հիմնական մոտեցումներ, համայնքի կոմունալ ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված 

միջոցառումներ : 

 ՀԶԾ-ն ներառում է նաև Նոր գյուղ  համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական 

ծրագրերի բաղադրիչները: Այն Նոր գյուղ համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Նոր 

գյուղի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված 

ծրագիր է, որը հանդիսանալու է  համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը: 

  ԽՄ-ը, փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն 

հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային և 

տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման  

մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների 

հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀԶԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ 

համագործակցություն դրանց լուծման գործում: 

 

 

2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ   
 

Կոտայքի մարզի Նոր գյուղը /Թազա գյուղ / հիմնադրվել է 1828 թվականի ռուսպարսկական 

պատերազմների ժամանակահատվածում:Մի քանի ընտանիքներ Պարսկատանի Խոյ քաղաքից 

ներգախթել և հիմնադրել են Նոր/թազա/ գյուղը: Կոտայք գավառ են ներգաղթել են թվով յոթ 

ընտանիքներ, որոնք բնակվել են «Ջաղացներ» կոչվող «Չայի գետի ափին, որտեղ և կառուցել են գյուղ 

անվանակոչելով Թազա գյուղ: Գյուղը գտնվում է ծովի մակարդակից 1430մետր բարձրության վրա, 

մարզկենտրոնից  25կիլոմետր հեռավորության վրա, բնակլիմայական պայմանները՝ նախալեռնային:         

Գյուղը կառավարվում է համանքի ղեկավարի (համայնքապետի) և համայնքի ավագանու կողմից , 

որոնք ընտրվում են հինգ տարին մեկ անգամ : 

Աղբահանությունը կատարվում է համայնքի ղեկավարի կողմից նշանակված վարորդի միջոցով : 

Խմելու ջուրը 80 տոկոսով մատակարարվում է շուջօրյա :Խմելու ջրի ներքին ցանցը վերանորոգված է 

90 տոկոսով :                                                                                                                                                                                     

Նոր գյուղ  համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 1172.72 հա., որից գյուղատնտեսական 

նշանակություն ունեն  797.77հա.-ը, բնակավայրերը զբաղեցնում են  149.26 հա., արդյունաբերական, 

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտները` 144.78հա,դպրոց՝ 1.0հա, 
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գերեզմանոց՝ 11հա էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների 

օբյեկտները` 16.45 հա., հատուկ պահպանվող տարածքները` 11.91 հա, անտառային 14.97, ջրային 

հողերը` 2.58 հա,դաշտային ճանապահներ՝ 16հա, գյուղական փողոցներ՝ 7կմ.։ 

  Նոր գյուղ  համայնքի բնակչությունը 2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 1697 մարդ 

(աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1. Համայնքի մշտական բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները                              

(01.01.2016 թ. դրությամբ) 

 

Հ/Հ Ցուցանիշները Մարդ 

 
 

Աղյուսակ 2. Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները 

(01.01.2016 թ. դրությամբ) 
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 Գործազուրկների մեծամասնությունը կազմում են կանայք: Տղամարդկանց աշխատունակ մի մասը
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Նոր գյուղ համայնքում տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են ընտրու-
թյունների արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությունները` համայնքի ղեկավարն ու 
համայնքի ներկայացուցչական մարմինը` ավագանին իր 7 անդամներով: Նոր գյուղ 

համայնքի աշխատակազմը բաղկացած է 13 աշխատակցից:  

Համայնքապետարանն ունի վարչական շենք, որը հիմնանորոգվել է 2007թվականին: 

Այն գտնվում  Նոր գյուղ համայնքի սկզբնամասում: Աշխատակազմի աշխատանքի կատար-

ման  համար ստեղծված են անհրաժեշտ պայմաններ, կահույքը նորացված է հիմնականում 

2007 թվականին համայնքապետարանը հագեցած է տեխնիկայով, որը լիովին բավարար է 

աշխատակազմի լիարժեք գործունեությունն ապահովելու համար:  

Համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը, համայնքի աշխատակազմի աշխատա-

կիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատվել են 

համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի թիվ 33 որոշմամբ (աղյուսակ3):  

Աղյուսակ 3.  

Նոր գյուղ համայնքի աշխատակազմը 

 

Հ/Հ 

Պաշտոնիանվանումը 

(համայնքային ծառայության 

պաշտոնների մասով նաև՝ծածկագիրը) 

Հաստիքների 

քանակը 

Հաստիքային 

 միավորը 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ 

1.  Համայնքի ղեկավար 

2.  Համայնքի ղեկավարի տեղակալ 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ 

3.  Աշխատակազմի քարտուղար (1.2-1) 

4.  Գլխավոր մասնագետ -(2.3-1) 

5.  Առաջատար մասնագետ (3.1-1) 

6.  Առաջատար մասնագետ (3.1-2) 

7.  1-ին կարգի մասնագետ (3.2-1) 

8.  2-րդ կարգի մասնագետ (3.3-1) 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 
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ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ 

9.  
Աղբահանության բանվոր 

10.  Էլեկտրիկ 

11.  Հավաքարար  

12.  պահակ 

                          Համայնքի աշխատակազմի կառուցվածք և գծապատկերը 

                                    Համայնքն ունի  13 աշխատակից։ Կից ներակայացնում ենք գծապատկերը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համայնքի ղեկավարի տեղակալ  

 

Համայնքի ղեկավար 

 

Աշխատակազմի քարտուղար 1.2-1 

 

Գլխավոր Մասնագետ 2.3-1 

 

Առաջատար մասնագետ 3.1-1 

Մկրտչյան Նունե 

 

Առաջատար մասնագետ 3.1-2 

 

 

Սպասարկող անձնակազմ 

Հավաքարար  

 

Պահակ 

 

Առաջին  կարգի մասնագետ 3.2-1 

 

 
Երկորդ կարգի մասնագետ 3.3-1 

 

 

Աղբահանության բանվոր 

 

Էլեկտրիկ 

 

Պահա 
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2.2  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ  

 

   Նոր գյուղ համայնքի ավագանու  2016 թվականի հունվարի 18-ի N 04-Ն որոշմամբ հաստատված 

2016 թվականի  բյուջեն եկամտային մասով կազմել է 36758,1  հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 39929,5  

հազար դրամ, իսկ դեֆիցիտի գծով՝ 2471,4  հազար դրամ:                                            :        

   Համայնքի ազգաբնակչության զբաղվածությունը հողագործությունն  ու անասնապահություն է  

Նոր գյուղ համայնքում կան  պատմամշակութային հուշարձանները:                                           :                                                             

Համայնքը չունի մշակույթի տուն, այն զբաղեցնում  է նախկինունում եղած կիսաքանդ ակումբի շենքը 

,որը վերանորոգման կարիք ունի:                                                                        :                                                                                                              

Համայնքը չունի   մարզահրապարակներ, որի հետևանքով երիտասարդությունը զրկվում է իր ակտիվ 

հանգիստը կազմակերպելու հնարավորությունից: Համայնքում գործում է հին գրադարանը, 

անմխիթար վիճակում , համայնքը ունի մոտ 5000 կտոր գիրք, ունի 225 բաժանորդ:                                                                                                                                                

Համայնքում   գործում է  միջնակարգ  դպրոց                                                                                             :                                                                                                                                                                                                                                                      

Դպրոցի  շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում, ջեռուցման համակարգ չկա. դասասենյակները 

տաքացվում են գազի վառարաններով: Շենքը վթարային է ենթակա է կապիտալ վերանորոգման:

Աղյուսակ 4-ում ներկայացված է վերը նշված ուսումնական հաստատություններում աշխատողների և 

ուսուցանվող երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվություն:  

 

Աղյուսակ 3.  Նոր գյուղ համայնքի հանրակրթական դպրոցի վերաբերյալ ցուցանիշներ 

 

Նոր գյուղ հիմնական դպրոց 
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<< Մայրաստվածածին>>  

Համայնքի    տարածքում 2016թվականից համայնքի և մասնավոր ներդրումների հաշվին սկսվել և 

շարունակվում են << Մայրաստվածածին>> եկեղեցու շինարարական աշխատանքները:                          

Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում 

 

 

(աղյուսակ 4):

Աղյուսակ  4. Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. 

բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը                                             

                                                                                                    հազար դրամ 

Մուտքերի անվանումը 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ. 2021թ. 
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փաստ. 
փաստացի 

01.10.2016 
կանխ. կանխ. կանխ. կանխ. կանխ. 

 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ 

ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

(I+II+III)* 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)* 

ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ 

1.1 Գույքային հարկեր անշարժ 

գույքից 

  Գույքահարկ շենքերի և 

շինությունների համար 

  Հողի հարկ 

1.2 Գույքային հարկեր այլ 

գույքից 

  Գույքահարկ 

փոխադրամիջոցների 

համար 

1.3 Ապրանքների 

օգտագործման կամ 

գործունեության 

իրականացման 

թույլտվության վճարներ 

  Տեղական տուրքեր 

1.4 Ապրանքների 

մատակարարումից և 

ծառայությունների 

մատուցումից այլ 

պարտադիր վճարներ 

  Պետական տուրքեր 

1.5 Այլ հարկային եկամուտներ 
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  Այլ հարկերից և 

պարտադիր վճարներից 

կատարվող 

մասհանումներ 

  Հողի հարկի և 

գույքահարկի գծով 

համայնքի բյուջե 

վճարումների 

բնագավառում 

բացահայտված հարկային 

օրենսդրության 

խախտումների համար 

հարկատուներից գանձվող 

տույժեր և տուգանքներ, 

որոնք չեն հաշվարկվում 

այդ հարկերի գումարների 

նկատմամբ 

2 ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 

2.1 Ընթացիկ արտաքին 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

Կապիտալ արտաքին 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

Ընթացիկ ներքին 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

Պետական բյուջեից 

ֆինանսական 

համահարթեցման 

սկզբունքով տրամադրվող 

դոտացիաներ 

Պետական բյուջեից 

տրամադրվող այլ 



13 
 

դոտացիաներ 

Պետական բյուջեից 

տրամադրվող 

նպատակային 

հատկացումներ 

(սուբվենցիաներ) 

ՀՀ այլ համայնքների 

բյուջեներից ընթացիկ 

ծախսերի 

ֆինանսավորման 

նպատակով ստացվող 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

Կապիտալ ներքին 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

Պետական բյուջեից 

կապիտալ ծախսերի 

ֆինանսավորման 

նպատակային 

հատկացումներ 

(սուբվենցիաներ) 

ՀՀ այլ համայնքներից 

կապիտալ ծախսերի 

ֆինանսավորման 

նպատակով ստացվող 

պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ* 
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  Համայնքի 

սեփականություն 

համարվող հողերի 

վարձակալության 

վարձավճարներ 

  Համայնքի վարչական 

տարածքում գտնվող 

պետական 

սեփականություն 

համարվող հողերի 

վարձակալության 

վարձավճարներ 

 

  Համայնքի վարչական 

տարածքում գտնվող 

պետության և համայնքի 

սեփականությանը 

պատկանող հողամասերի 

կառուցապատման 

իրավունքի դիմաց 

գանձվող վարձավճարներ 

  Այլ գույքի 

վարձակալությունից 

մուտքեր 

3.4 Համայնքի բյուջեի 

եկամուտներ ապրանքների 

մատակարարումից և 

ծառայությունների 

մատուցումից, այդ թվում 

  Պետության կողմից ՏԻՄ-

երին պատվիրակված 

լիազորությունների 

իրականացման ծախսերի 

ֆինանսավորման համար 

պետական բյուջեից 
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ստացվող միջոցներ 

3.5 Վարչական գանձումներ 

  Տեղական վճարներ 

  Համայնքի վարչական 

տարածքում ինքնակամ 

կառուցված շենքերի, 

շինությունների 

օրինականացման համար 

վճարներ 

  Օրենքով սահմանված 

դեպքերում համայնքային 

հիմնարկների կողմից 

առանց տեղական տուրքի 

գանձման մատուցվող 

ծառայությունների կամ 

կատարվող 

գործողությունների դիմաց 

ստացվող (գանձվող) 

վճարներ 

 

 



16 
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*) Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում 
բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ 
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Աղյուսակ  5. Համայնքի 2017-2021թթ.  բյուջեն 

 ( եկամտների և ծախսերի կանխատեսումը) 
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Աղյուսակ  6.  Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները հինգ 

տարիների համար (2017-2021թթ.)   

Աղքատության շեմից  ցածր գտնվող 

ընտանիքների հարաբերությունը 

համայնքի ընտանիքների ընդհանուր 

թվին (արտահայտված տոկոսով) 

30.3% 29% 28% 27% 26% 

Համայնքի սեփական եկամուտների 

տարեկան աճ,արտահայտված 

տոկոսով 

101.8%  101.8% 104.5% 107.9% 113.9% 

Համայնքում գրանցված բնակիչների 

թվի փոփոխությունը 

(չպայմանավորված բնական աճով) 

նախորդ տարվա համեմատ, 

արտահայտված տոկոսով 

0 0 0        0 0 

3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ  

 

  Առաջիկա 5 տարիներին  համայնքի հիմնական նպատակներն են` 

 Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում 

 Համայնքի փողոցների բարեկարգումը և լուսավորության անցկացումը                                           

 Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցումը, 

 Կոյուղու ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցումը, 

 Ջրահեռացման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցումը, 

Աղյուսակ 7. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների և հիմնական նպատակների  

կանխատեսվող արժեքներ (2017-2021թ.թ.) 

 

Տրամաբանական մոդելի 2017 2018 2019 2020 2021 
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բաղադրիչ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

     

1.Աղքատության շեմից ցածր 

գտնվող ընտանիքների 

հարաբերությունը համայնքի 

ընտանիքների ընդհանուր 

թվին (արտահայտված 

տոկոսով) 

30.3% 29% 28% 27% 26% 

2.Համայնքի սեփական 

եկամուտների տարեկան 

աճ,արտահայտված տոկոսով 

101.8%  101.8% 104.5% 107.9% 113.9% 

3.Համայնքում գրանցված 

բնակիչների թվի 

փոփոխությունը նախորդ 

տարվա համեմատ, 

արտահայտված տոկոսով, 

չհաշված համայնքի 

բնակչության փոփոխությունը 

բնական աճի պատճառով 

0 0 0 0 0 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

     

1.Ակտիվ մշակութային և 

մարզական կյանքի 

կազմակերպումը՝ 

երիտասարդության 

ներգրավմամբ 

    

 

1.Համայնքի մշակույթի տան 

կապիտալ վերանորոգումը և 

մշակութային կյանքի 

աշխուժացում 

12000.0 0 0 0 0 

2. Համայնքի 

կառուցապատումը, 

բարեկարգումը և 

կանաչապատումը, համայնքի 

աղբահանությունը և 

սանիտարական մաքրումը, 

2400.0 2600.0 2700.0 2800.0 3000.0 
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կոմունալ տնտեսության 

աշխատանքների 

ապահովումը, ինչպես նաև 

համայնքային գերեզմանատան 

պահպանումը և 

գործունեության ապահովումը 

2.2. Համայնքի փողոցների 

բարեկարգում 

0 10000.0 10000.0 10000.0 10000.0 

2.3. Բակային տարածքների 

բարեկարգումն ու  

ասֆալտապատում  

     

2.4. Ոռոգման ցանցի 

հիմնանորոգումն ու 

վերակառուցում 

2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 5000.0 

2.5. Կոյուղու ցանցի 

հիմնանորոգումն ու 

վերակառուցում 

     

2.6. Ջրահեռացման ցանցի 

հիմնանորոգումն ու 

վերակառուցում 

     

3. Բարեգործության 

խթանումը` համայնքում 

մշակութային, կրթական, 

գիտական, առողջապահական, 

մարզական, սոցիալական և այլ 

հաստատությունների 

հիմնադրման, 

ֆինանսավորման, ինչպես նաև 

դրանց ֆինանսական 

անկախության ապահովման 

նպատակով 

0 0 0 0 0 

4.Համայնքում ֆիզիկական 

կուլտուրայի և սպորտի 

զարգացմանը նպաստում, 

սպորտային հրապարակների և 

0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 
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մարզական այլ կառույցների 

շինարարության 

իրականացում,  հանգստի 

գոտիների ստեղծումը 
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Աղյուսակ 7. Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի  Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 

 

                                                                                         ՆՈՐ  ԳՅՈՒՂ  ՀԱՄԱՅՆՔ 

( 2016 թվականներ) 

Տրամաբանական մոդելի 

բաղադրիչ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
                  

1.Աղքատության շեմից 

ցածր գտնվող 

ընտանիքների 

հարաբերությունը 

համայնքի 

ընտանիքների 

ընդհանուր թվին 

(արտահայտված 

տոկոսով) 
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2.Համայնքի սեփական 

եկամուտների 

տարեկան 

աճ,արտահայտված 

տոկոսով 

                 

3.Համայնքում 

գրանցված բնակիչների 

թվի փոփոխությունը 

նախորդ տարվա 

համեմատ, 

արտահայտված 

տոկոսով, չհաշված 

համայնքի բնակչության 

փոփոխությունը 

բնական աճի 

պատճառով 

 

                

ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

                    

1.Ակտիվ մշակութային 

և մարզական կյանքի 

կազմակերպումը՝ 

երիտասարդության 

ներգրավմամբ 

 

                

 

1.1.Համայնքի 

մշակույթի տան 
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կապիտալ 

վերանորոգումը և 

մշակութային կյանքի 

աշխուժացում 

2. Համայնքի 

կառուցապատումը, 

բարեկարգումը և 

կանաչապատումը, 

համայնքի 

աղբահանությունը և 

սանիտարական 

մաքրումը, կոմունալ 

տնտեսության 

աշխատանքների 

ապահովումը, ինչպես 

նաև համայնքային 

գերեզմանատան 

պահպանումը և 

գործունեության 

ապահովումը 
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