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1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքի 2017-2021թթ. Զարգացման հ ծրագիրը (այսուհետ`
ՀԶԾ) մ շակելիս 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 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 մ արզպետի կողմից ներկայացված համայնքի զարգացման ծրագրի մշակման
մեթոդական ուղեցույցը:
Ներկայացվող ՀԶԾ-ն
հանդիսանալու է Մեղրաձոր համայնքի զարգացման հիմնական
փաստաթղթերից մեկը: ՀԶԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է համայնքի ռեսուրսային
(մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով,
համայնքայի ն ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ
ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ:
ՀԶԾ-ում հնարավորինս
հաշվիեն 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 Մեղրաձորի
համայնքի ավագանու
2016 թվականի մայիսի 6-ի N 23-Ն որոշմամբ ստեղծված համայնքի
ղեկավարին կից գործող «Մեղրաձոր համայնքի զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի
կառավարման խորհրդակցական մարմնի» (ԽՄ) հետ միասին մշակել է համայնքի 2017-2021թթ.
ՀԶԾ-ն, որը քննարկվել և հաստատվե լէ համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության
մեջ:
Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶԾ-ում ներառված
են Մեղրաձոր
համայնքի տարածական
զարգացումը սահմանող` քաղաքաշինական ծրագրայի ն 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 Մեղրաձոր համայնքի ղեկավարի և ավագանու
անդամների նախընտրական ծրագրերի
բաղադրիչները: Այն Մեղրաձոր համայնքի ներդաշնակ
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և համաչափ զարգացման, Մեղրաձոր համայնք ի 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 ՀԶՀԾ-ում ներկայացված խնդիրների
առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մեղրաձորը սարերի, ձորերի, կարկաչուն աղբյուրների ո ւ թավուտ անտառների գյուղ է։
Գորշ են սարերը, գորգանման անտառները, անտառամերձ գոտու և տեսարժան վայրերի
առկայությունը տալիս է տուրիզմի զարգացման հնարավորություն։
Գյուղը գտնվում է Փամբակի և Ծաղկունյաց լեռնազանգվածների հովտում, Մարմարիկ և
Մեղրաձոր գետերի / Հրազդանի աջակողմյան վտակներ/ դելտայում, ծովի մակերեսից 1800 մ
բարձրության վրա։ Փամբակի հարավահայոց լանջերը լերկ են, ժայռոտ ու կտրտված։ Լանջերի
ընդերքը հարուստ է ոսկով, պղնձով և նեֆելինային սիենիտների 18 քիմիական նյութերով,
ալյումինը գերակշիռ է։
Մեղրաձորում գործում է ոսկու հանքը 1987 թվականից։
Համայնքի պատմական անվանումներից է Թեժառույք և Թայչարուխ:
Թեժառույք -կոչվել է անտիկ ժամանակներից մինչև 17-րդ դարի սկիզբը Մարմարիկ Մեղրաձոր
թեժ գիծ արագահոս գետերի դելտայում գտնվելու համար։ Անվան արմատներն են <<Թեժ>> և
<<Առու>> բառերը:
Թայչարուխ- կոչվել է 17-րդ դարի կեսերից մինչև 1946թ։ Պարսից Աիրգունա-խանը դեպի
Թուրքահայաստան մի քանի արշավանք է կատարել և մուսուլման բնակչությանը բռնագաղթեցրել
անմարդաբնակ հայկական տարածքներ։ Թեժառույքում հաստատվել են թուրք-կարակալպակներ,
որոնք էլ նոր բնակավայրին տվել են իրենց հնչմամբ Թայչարուխ անունը։ Անունն առաջացել է
թուրքերեն <<Թայ>>-զույգ և <<Չայ>>-գետ բառերի բարդացումից, որ նշանակում է զույգ գետերի
արանքում գտնվող բնակավայր։
Գյուղը հիմնադրվել է 1830 թվականին: Հայերով կրկին վերաբնակեցվել է 1830 թվականի մայիսին
տաճկահայաստանի Բայազետի փաշայության Արծափ գյուղից արտագաղթածներով /52 ծուխ,
336 շունչ/։
Մեղրաձոր- ՀՍՍՀ գերագույն խորհրդի 30.05.1946թ. որոշմամբ, ի թիվս հանրապետության
բազում այլ բնակավայրերի, Թայչարուխը վերանվանվեց Մեղրաձոր։
Մեղրաձոր համայնքի վարչատարածքային մաս է կազմում Գոռգոչ փոքր ամառանոցային գյուղը,
որի /նախկինում Կորչլու/ ադրբեջանցի բնակչությունը կամովին ադրբեջան արտագաղթեց
1992թվականին։:
Կլիման լեռնային է, ձնռանը ցրտաշունչ , ամռանը զով:
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Մեղրաձոր համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 12429,6հա., որից գյուղատնտեսական
նշանակության 9221,4 հա, բնակավայրերի հողերը 194,4 հա., արդյունաբերական, ընդերք
օգտագործման
և
այլ
արտադրական
նշանակության
օբյեկտներ`
46,4
հա,
էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտները` 41,1
հա., հատուկ պահպանվող տարածքները`17,7 հա, ջրային հողերը` 29,1 հա, անտառային հողեր
2878,9 հա պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը` 6572,2 հա։
Մեղրաձոր համայնքի բնակչությունը 2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմումէ 2665 մարդ
(աղյուսակ1):
Աղյուսակ 1. Համայնքի մշտական բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները
(01.10.2016 թ. դրությամբ)

լ

մը

)

7-10 տարեկան
11-14 տարեկան
15-17 տարեկան
18 և ավելի տարեկան
Կենսաթոշակառուներ(ներառյալ
հաշմանդամներ)այդ թվում՝

117
119
98
2082

58
59
49
1084

59
60
49
998

261

159

102
4

Տարիքային և աշխատանքային
Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ
Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ
Հաշմանդամ երեխաներ
Խնամակալության հանձնված երեխաներ
Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ
Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ
Հաշմանդամներ
Զբաղվածներ
Գործազուրկներ
Ընտանեկան նպաստների պետական
համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը
Արցախյան պատերազմում զոհվածների
ընտանիքների թիվը

19
3
1
1
35
43

5

14

0
1

3
0

19

24

85
3

Գործազուրկների մեծամասնությունը կազմում են կանայք: Տղամարդկանց
մասը զբաղված է արտագնա աշխատանքով:

աշխատունակ

մի

2.2ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ
Մեղրաձոր համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N78-Ն որոշմամբ
հաստատված 2016 թվականի բյուջեն եկամտային մասով կազմել է հազար դրամ, ծախսերի գծով՝
հազար դրամ, իսկ դեֆիցիտի գծով՝ հազար դրամ: Մեղրաձոր համայնքի ավագանու 2016
թվականի հունվարի 15-ի թիվ 03-Ն որոշմամբ 2016 թվականի բյուջեն (ճշտված բյուջե) եկամտային
մասով փոփոխվել է 84886.5 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝84886.5 հազար դրամ, իսկ դեֆիցիտի
գծով՝0 դրամ: 2016 թվականի բյուջեի եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը
կազմում է 50%՝ 42610,5 հազար դրամ:
Համայնքի բնակիչները զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ`
հողագործությամբ , հիմնականում կարտոֆիլի մշակությամբ:

անասնապահությամբ

և

«Մեղրաձոր Գոլդ» ՍՊԸ զբաղվում է ոսկու հանք արդյունաբերությամբ, որտեղ
աշխատում են 110 մարդ

Համայնքում գործում է 10 առևտրի սրահ և 1 դեղատուն


Համայնքի զարգացման համար անհրաժետ են մեծ կապիտալ ներդրումներ զբոսաշջության,
գյուղատնտեսության արդյունաբերության տարբեր ճյուղերում: Մեղրաձոր համայնքում առկա է
պատմամշակութային հուշարձանները:
Համայնքում գործում է միջնակարգ կրթության մեկ հաստատություն

5



«Մեղրաձորի Հակոբ Հակոբյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ,

Դպրոցն ունի 2 մասնաշենք, որը

հիմնանորոգված է, ապահովված է լոկալ ջեռուցման

համակարգով: Դպրոցում սովորում

է 296 աշակերտ : Դպրոցում ուսումնական պարապմունքները

կազմակերպում է մեկ հերթով: Տարեկան բարձրագույն հաստատություն է ընդունվում 14 աշակերտ:

Համայնքում գործում է նախադպրոցական հաստատություն

ՄԵղրաձոր
համայնքի
«Լևոն
Գալստյանի
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ:

անվան»

մանկապարտեզ

Մանկապարտեզը
վերանորոգված
է,
ապահովված
է
անհրաժեշտ
գույքով
և
սարքավորումներով , ունի լոկալ ջեռուցում:
Մանկապարտեզն աշխատում է 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով, տրվում է երեք անգամյա
սնունդ՝ նախաճաշ, ճաշ, ետճաշիկ: Մեղրաձոր համայնքի ավագանու 2016 թվականի հունիսի 13ի N 35-Ն որոշման համաձայն մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ծնողական վճարի
չափը 2016 թվականի հունիսի 1-ից սահմանվել է 0 (զրո) դրամ:


Մեղրաձոր համայնքի <<Սամվել Մուրադյանի անվան>>
կենտրոն

մարզամշակութային

Մարզամշակութային կենտրոնի շենքը նորոգված է, սակայն կարիք ունի մասնակի կապիտալ
վերանորոգման: Շենքը ապահովված չէ ջեռուցման համակարգով: Ջեռուցումը կատարվում է
էլեկտրական վառարանների միջոցով: Մարզամշակութային կենտրոնում գուծում է, պարի, դհոլի,
դուդուկի և ձյուդո ըմբշամարտի խմբակներ, որտեղ հաճախում է 105 երեխա:
Մեղրաձոր
համայնքի ավագանու 2015թվականի դեկտեմբերի 11-ի
N 76-Ն
որոշմամբ ՝
մարզամշակութային կենտրոն հաճախող երեխաների
ուսման վճարի չափը 2016 թվականի
համար սահմանվել է 0(զրո) դրամ:
Գրադարանը գործում է, ունի 5600 կտոր գիրք, ընթերցողների թիվը 85: Համայնքում Ֆուտբոլային
խաղերը կազմակերպվում է դպրոցի մարզահրապարակում:
Մեղրաձոր համայնքի <<Մեղրաձորի բժշկական ամբուլատորիա>> ՀՈԱԿ
շենքը կապիտալ նորոգված է, ունի լոկալ ջեռուցում
Սպասարկում է մոտակա հինգ գյուղերի, մինչև 7 տարեկան – 718 մարդ, 7 և բարձր -- 3706 մարդ

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է վերը նշված ուսումնական հաստատություններում
աշխատողների և ուսուցանվող երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

6

Աղյուսակ 3. Մեղրաձոր համայնքի հանրակրթական դպրոցի, նախադպրոցական և
մարզամշակութային կենտրոնի հաստատությունների և վերաբերյալ ցուցանիշներ
Հ/հ
1.

2.

3.

Հաստատության անվանումը
Մեղրաձորի Հակոբ Հակոբյանի անվան
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
ՄԵղրաձոր համայնքի «Լևոն
Գալստյանի անվան»
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ,
Սամվել Մուրադյանի անվան
մարզամշակութային կենտրոն

Աշխատողների թիվը

Սովորողների թիվը

42

296

15

90

12

105

2.3 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ
Համայնքի ֆինանսական իրավիճակը վերլուծելիս պետք է հստակ տարանջատել՝

Համայնքի բյուջեն (եկամտային և ծախսային մասերով),

Ծրագրերի իրականացման համար համայնքներին հասանելի այլ միջոցներ
(աղբյուրներ և ծախսային ուղղություններ):
Ֆինանսական կանխատեսումները պետք է արվեն 5 տարվա կտրվածքով և համեմատվեն
ելակետային տարվա հետ (ՀԶԾ կազմման տարվան նախորդող տարվա փաստացի և տվյալ
տարվա կանխատեսվող արժեքներ): Հստակ պետք է բացահայտել, թե ինչի հիման վրա ե ն
արվել կանխատեսումները:
Հնարավորինս կիրառել տեքստային և աղյուսակային ներկայացում:
Խոշորացված համայնքների դեպքում եկամուտներն ու ուղղակի ծախսերը ներկայացնել ըստ
բնակավայրերի:
7

Ծավալի նկատմամբ սահմանափակում չկա, սակայն պետք է հիշել, որ համայնքի բյուջեն

առանձին փաստաթուղթ է և կարիք չկա այն նույնությամբ ներառելու ՀԶԾ մեջ:

Համայնքի բյուջեի մուտքերը, կարելի է ասել, ձևավորվում են բացառապես վարչական բյուջեի
միջոցների հաշվին: Համայնքում գալիք հինգ տարիներից միայն 2018թ. է նախատեսվում ոչ
ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի ստացում, այն էլ փոքր գումարի չափով:
Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ թվով եկամտատեսակների՝
հարկերի, տեղական տուրքերի և գույքի վարձակալությունից եկամուտների հաշվին: Համայնքի
բյուջեի կանխատեսվող եկամուտների մեծ մասը (2016թ.՝ 100.0%, 2017թ.՝ 104.0%, 2018թ.՝
107,3%, 2019թ.՝ 109,1%, 2020թ.՝ 110,9%,) ձևավորվում են պետական բյուջեից համայնքներին
տրամադրվող ֆինանական համահարթեցման դոտացիաների հաշվին (աղյուսակ 4):
Քանի որ համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասում մուտքեր գրեթե չեն կանխատեսվում, ապա
պլանավորվող հինգ տարիների կապիտալ ծախսերը մեծամասամբ կիրականացվեն համայնքի
բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից, ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումների
և տարեսկզբի ազատ մնացորդի հաշվին:

Աղյուսակ

4. Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ.
բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը
հազար դրամ

Մուտքերի
անվանումը

Հ/հ

I.
1
1.1

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ
ՄՈՒՏՔԵՐ`
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
(I+II+III)*
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
(1+2+3)*
ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ
ՏՈՒՐՔԵՐ
Գույքային
հարկեր
անշարժ գույքից
Գույքահարկ
շենքերի և
շինությունների

2015թ.

2016թ.
2017թ.
փաստացի
կանխ.
01.10.2016

2018թ.

2019թ.

2020թ.

2021թ.

կանխ.

կանխ.

կանխ.

կանխ.

81441,0

84886.5

86722.7

87462.0

88860.0

90380.0

91800.0

81441,0

84886.5

86722.7

87462.0

88860.0

90380.0

91800.0

13077,1

13115.6

13251.7

13542.0

13840.0

14030.0

14600.0

973,4

973,4

900.0

950.0

1000.0

1050.0

1200.0

973,4

973,4

900.0

950.0

1000.0

1050.0

1200.0

փաստ.
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համար
1.2

1.3

1.4

1.5

Հողի հարկ
Գույքային
հարկեր այլ
գույքից
Գույքահարկ
փոխադրամիջո
ցների համար
Ապրանքների
օգտագործման
կամ
գործունեության
իրականացման
թույլտվության
վճարներ
Տեղական
տուրքեր
Ապրանքների
մատակարարու
մից և
ծառայություննե
րի
մատուցումից
այլ պարտադիր
վճարներ
Պետական
տուրքեր
Այլ հարկային
եկամուտներ
Այլ հարկերից և
պարտադիր
վճարներից
կատարվող
մասհանումներ
Հողի հարկի և
գույքահարկի
գծով համայնքի
բյուջե
վճարումների
բնագավառում
բացահայտված
հարկային
օրենսդրության
խախտումների
համար
հարկատուների
ց գանձվող
տույժեր և
տուգանքներ,
որոնք չեն
հաշվարկվում
այդ հարկերի
գումարների

6553,5

6600.0

6600.0

6640.0

6680.0

6700.0

7000.0

5390,2

5390,2

5600.0

5800.0

6000.0

6100.0

6200.0

160,0

152,0

152.0

152.0

160.0

180.0

200.0
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նկատմամբ

2
2.1

2.2

2.3

ա)

բ)

գ)

դ)

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ
ՆԵՐ
Ընթացիկ
արտաքին
պաշտոնական
դրամաշնորհնե
ր
Կապիտալ
արտաքին
պաշտոնական
դրամաշնորհնե
ր
Ընթացիկ
ներքին
պաշտոնական
դրամաշնորհնե
ր
Պետական
բյուջեից
ֆինանսական
համահարթեցմ
ան սկզբունքով
տրամադրվող
դոտացիաներ
Պետական
բյուջեից
տրամադրվող
այլ
դոտացիաներ
Պետական
բյուջեից
տրամադրվող
նպատակային
հատկացումներ
(սուբվենցիանե
ր)
ՀՀ այլ
համայնքների
բյուջեներից
ընթացիկ
ծախսերի

42363,9

45270,6

42363,9

45270,6

46320.8

46320.8

47320.0

48320.0

49500.0

50200.0

47320.0

48320.0

49500.0

50200.0

10

2.4

ա)

բ)

3
3.1
3.2
3.3

ֆինանսավորմ
ան նպատակով
ստացվող
պաշտոնական
դրամաշնորհնե
ր
Կապիտալ
ներքին
պաշտոնական
դրամաշնորհնե
ր
Պետական
բյուջեից
կապիտալ
ծախսերի
ֆինանսավորմ
ան
նպատակային
հատկացումներ
(սուբվենցիանե
ր)
ՀՀ այլ
համայնքներից
կապիտալ
ծախսերի
ֆինանսավորմ
ան նպատակով
ստացվող
պաշտոնական
դրամաշնորհնե
ր
ԱՅԼ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ*
Տոկոսներ
Շահաբաժիննե
ր
Գույքի
վարձակալությո
ւնից
եկամուտներ
Համայնքի
սեփականությու
ն համարվող
հողերի
վարձակալությ
ան
վարձավճարնե
ր
Համայնքի
վարչական
տարածքում
գտնվող
պետական
սեփականությու

26000,0

26500,0

26700.0

26600.0

26700.0

26850.0

27000.0

25000,0

25500,0

25600.0

25600.0

25600.0

25700.0

25800.0

25000,0

25500,0

25600.0

25600.0

25600.0

25700.0

25800.0

1000,0

1000,0

1100.0

1000.0

1100.0

1150.0

1200.0
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3.4

3.5

ն համարվող
հողերի
վարձակալությ
ան
վարձավճարնե
ր
Համայնքի
վարչական
տարածքում
գտնվող
պետության և
համայնքի
սեփականությա
նը պատկանող
հողամասերի
կառուցապատմ
ան իրավունքի
դիմաց
գանձվող
վարձավճարնե
ր
Այլ գույքի
վարձակալությո
ւնից մուտքեր
Համայնքի
բյուջեի
եկամուտներ
ապրանքների
մատակարարու
մից և
ծառայություննե
րի
մատուցումից,
այդ թվում
Պետության
կողմից ՏԻՄերին
պատվիրակվա
ծ
լիազորությունն
երի
իրականացման
ծախսերի
ֆինանսավորմ
ան համար
պետական
բյուջեից
ստացվող
միջոցներ
Վարչական
գանձումներ
Տեղական
վճարներ
12

3.6

Համայնքի
վարչական
տարածքում
ինքնակամ
կառուցված
շենքերի,
շինությունների
օրինականացմ
ան համար
վճարներ
Օրենքով
սահմանված
դեպքերում
համայնքային
հիմնարկների
կողմից առանց
տեղական
տուրքի
գանձման
մատուցվող
ծառայություննե
րի կամ
կատարվող
գործողությունն
երի դիմաց
ստացվող
(գանձվող)
վճարներ
Մուտքեր
տույժերից,
տուգանքներից
Վարչական
իրավախախտո
ւմների համար
ՏԻՄ-երի
կողմից
պատասխանա
տվության
միջոցների
կիրառումից
եկամուտներ
Մուտքեր
համայնքի
բյուջեի
նկատմամբ
ստանձնած
պայմանագրայ
ին
պարտավորութ
յունների
չկատարման
դիմաց
գանձվող
տույժերից
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3.7

3.8

3.9

II.

1

Ընթացիկ ոչ
պաշտոնական
դրամաշնորհնե
ր
Կապիտալ ոչ
պաշտոնական
դրամաշնորհնե
ր
Այլ
եկամուտներ*
Համայնքի
գույքին
պատճառած
վնասների
փոխհատուցու
մից մուտքեր
Վարչական
բյուջեի
պահուստային
ֆոնդից
ֆոնդային
բյուջե
կատարվող
հատկացումներ
ից մուտքեր
Օրենքով և
իրավական այլ
ակտերով
սահմանված`
համայնքի
բյուջեի
մուտքագրման
ենթակա այլ
եկամուտներ
ՈՉ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ
ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ
ՄՈՒՏՔԵՐ
(1+2+3+4)
Հիմնական
միջոցների
իրացումից
մուտքեր
Անշարժ գույքի
իրացումից
մուտքեր
Շարժական
գույքի
իրացումից
մուտքեր
Այլ հիմնական
միջոցների
իրացումից

1000,0

1000,0

1100.0

1000.0

1100.0

1150.0

1200.0

1000,0

1000,0

1100.0

1000.0

1100.0

1150.0

1200.0
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մուտքեր
2
3

4

III.

Ա.
1
1.1

1.2

Պաշարների
իրացումից
մուտքեր
Բարձրարժեք
ակտիվների
իրացումից
մուտքեր
Չարտադրված
ակտիվների
իրացումից
մուտքեր
Հողի
իրացումից
մուտքեր
Ոչ նյութական
չարտադրված
ակտիվների
իրացումից
մուտքեր
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԲՅՈՒՋԵԻ
ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱ
Ն
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԸ ԿԱՄ
ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ
(ԴԵՖԻՑԻՏԻ)
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐ
ՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
(Ա+Բ)
ՆԵՐՔԻՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
(1+2)
ՓՈԽԱՌՈՒ
ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Արժեթղթեր
-թողարկումից և
տեղաբաշխում
ից մուտքեր
-հիմնական
գումարի
մարում
Վարկեր
-վարկերի
ստացում
-ստացված
վարկերի
հիմնական
գումարի
մարում
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1.3

2
2.1

Փոխատվությու
ններ
-բյուջետային
փոխատվությու
նների ստացում
-ստացված
փոխատվությու
նների գումարի
մարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Բաժնետոմսեր
և կապիտալում
այլ
մասնակցությու
ն
-համայնքային
սեփականությա
ն
բաժնետոմսերի
և կապիտալում
համայնքի
մասնակցությա
ն իրացումից
մուտքեր
իրավաբանակ
ան անձանց
կանոնադրակա
ն կապիտալում
պետական
մասնակցությա
ն, պետական
սեփականությու
ն հանդիսացող
անշարժ գույքի
(բացառությամբ
հողերի), այդ
թվում`
անավարտ
շինարարությա
ն օբյեկտների
մասնավորեցու
մից
առաջացած
միջոցներից
համայնքի
բյուջե
մասհանումից
մուտքեր
-բաժնետոմսեր
և կապիտալում
այլ
մասնակցությու
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ն ձեռքբերում
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Փոխատվությու
ններ
-նախկինում
տրամադրված
փոխատվությու
նների դիմաց
ստացվող
մարումներից
մուտքեր
փոխատվությու
նների
տրամադրում
Համայնքի
բյուջեի
միջոցների
տարեսկզբի
ազատ
մնացորդը
Համայնքի
բյուջեի
ֆոնդային մասի
ժամանակավոր
ազատ
միջոցների
տրամադրում
վարչական մաս
Համայնքի
բյուջեի
ֆոնդային մասի
ժամանակավոր
ազատ
միջոցներից
վարչական մաս
տրամադրված
միջոցների
վերադարձ
ֆոնդային մաս
Համայնքի
բյուջեի հաշվում
միջոցների
մնացորդները
հաշվետու
ժամանակահա
տվածում
որից` ծախսերի
ֆինանսավորմ
անը չուղղված
համայնքի
բյուջեի
միջոցների
տարեսկզբի
ազատ
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Բ.
1
1.1

1.2

1.3

մնացորդի
գումարը
ԱՐՏԱՔԻՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
ՓՈԽԱՌՈՒ
ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Արժեթղթեր
-թողարկումից և
տեղաբաշխում
ից մուտքեր
-հիմնական
գումարի
մարում
Վարկեր
-վարկերի
ստացում
-ստացված
վարկերի
հիմնական
գումարի
մարում
Փոխատվությու
ններ
փոխատվությու
նների ստացում
-ստացված
փոխատվությու
նների գումարի
մարում

*)Վարչականբյուջեիպահուստայինֆոնդիցֆոնդայինբյուջեհատկացվողգումարըչիմտնումբյուջետային
ընդհանուրեկամուտներիմեջ

Ընդամենը
եկամուտներ
Հարկայինեկա
մուտներ, որից
Հողիհարկ

2021թ.

2015թ
փաստ.նկա
տ%

2020թ.
կանխ.

2015թ
փաստ.նկա
տ%

2019թ.
կանխ.

2015թ
փաստ.նկա
տ%

2018թ.
կանխ.

2015թ
փաստ.նկա
տ%

2017թ.
կանխ.

Եկամտի և
ծախսի
տեսակը

2015թ.
Տարեկան
պլան

Աղյուսակ 4. Համայնքի 2017-2021թթ. բյուջեն
( եկամտների և ծախսերի կանխատեսումը

81441.0

84886.5

104.2

87462.0

107.3

88860.0

109.1

90380.0

110.9

91800.0

13077.1

13252.0

101.3

13542.0

103.5

13840.0

105.8

14030.0

107.2

14600.0

6553.5

6600.0

100.7

6640.0

101.3

6680.0

101.9

6700.0

102.2

7000.0
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Գույքահարկ
Տեղական
տուրքեր
Պաշտոնական
ընթացիկդրամ
աշն.
Այլ
եկամուտներ

6363.6

6500.0

102.0

6750.0

106.0

7000.0

110.0

7150.0

112.3

7400.0

160.0

152.0

95.0

152.0

95.0

160.0

100.0

180.0

112.5

200.0

42363.9

46320.8

109.3

47320.0

111.6

48320.0

114.0

49500.0

116.8

50200.

26000.0

26700.0

102.6

26600.0

102.3

26700.0

102.6

26850.0

103.2

27000.0

81441.0

84886.5

104.2

87462.0

107.3

88860.0

109.1

90380.0

110.9

91800.0

81441.0

84886.5

104.2

87462.0

107.3

88860.0

109.1

90380.0

110.9

91800.0

31158.0

35400.0

113.6

35400.0

113.6

35400.0

113.6

36400.0

113.6

35400.0

5432.0

5400.0

99.4

5000.0

92.0

6000.0

110.4

6000.0

110.4

6000.0

22844.2

18000.0

78.7

20000.0

87.5

22000.0

96.3

22000.0

96.3

23500.0

-

-

Ոչֆինանսակ
անակտիվներ
իիրացումիցմո
ւտքեր

Տարեսկզբի
ազատմնացոր
դ
Ընդամենը
Ընդամենը
ծախսեր
Ընթացիկ
ծախսեր,
այդթվում
Տեղ.
ինքնակառ.
մարմնի,
դրանց
ենթ-հիմն.
աշխատ.
աշխատավար
ձ
Ապրանքն.
Գնման
և
ծառ. վճ. ծախս
Սուբսիդիաներ
Դրամաշնորհներ
Սոցիալական
նպաստներ
Այլ
ծախսեր
Ոչֆինանսակ
անակտիվներ
ի
Գծով

4924.0

6000.0

121.8

6000.0

121.8

6000.0

121.8

6000.0

121.8

6000.

17082.8

20086.5

117.5

21062.0

123.2

18460.0

108.0

19980.0

116.9

20900

-
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ծախսեր,
այդթվում
Հիմնական
միջոցներ

)

2.5. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Համայնքի զարգացման առկա դժվարությունները ըստ ուղղությունների ներկայացված են ստորև.
1.
Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը ՝երիտասարդության
ներգրավմամբ,
2.
Համայնքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի
աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալտնտեսության աշխատանքների
ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատան պահպանումը և
գործունեության ապահովումը,
3. համայնքի սեփականություն համարվող բնակելի տների և ոչ բնակելի
տարածքների, ,
շինությունների պահպանումը, շահագործումը, կազմակերպում է դրանց նորոգումը,
4. Համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը նպաստում, սպորտային
հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում, հանգստի
գոտիների ստեղծումը,
5.
Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական,
առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման,
ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման
նպատակով,
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2.6 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ , ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԻ
(ՈւԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝

Զարգացման համար համայնքն ունի բավարար մասնագիտական ներուժ,

Համայնքի աշխարահգրական դիրքը

Անտառամերձ գոտու և տեսարժան վայրերի առկայությունը տալիս է տուրիզմի զարգացման
հնարավորություն




Մեղրաձոր – Հրազդան ճանապարհի լավ վիճակը,
Փամբակի լեռների հարավային լանջերը հարուստ է ոսկու պաշարներով:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի թույլ կողմերն են՝
Ճանապարհների, կոյուղու, խմելու ջրի, ոռոգման ջրի համակարգերի անմխիթար վիճակ
Գործազրկության բարձր մակարդակ:
Տարեց - տարի աճում է արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը / 350-400մարդ/
հեղեղատարների անմխիթար վիճակը
ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝
Դառնալ տուրիզմի կենտրոն,
Մեծ աշխատուժի առկայություն /Լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացում
Համայնքը դարձնել տարածաշրջանային գյուղատնտեսական կենտրոն

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ
Սողանքների առկայությունը
Լքված թունելների փլուզման սպառնալիքը
Ոռոգման

ջրի

անբավարարության

պատճառով

տեղի

է

ունենում

մշակովի

հողերի

անապատացում:
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3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ
Մեղրաձորի համայնքի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի
առնել համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային
տարածքային զարգացման հնարավորություններից:
Համայնքի զարգացման ռազմավարությունն է ՝բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով
հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և
հանգստի պայմանները, հաշվի առնելով համայնքի
աշխարհագրական դիրքը, համայնքը
դարձնել առողջարանային գոտի, մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ և գրավիչ բնակավայր:
Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է
տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության,
լրատվամիջոցների
և
գործարարների
համատեղ
գործունեությունը,
ինչպես
նաև
համագործակցությունը պետական կառավարման մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների
հետ:
Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներն են՝
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի
ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով),

Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով,

Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված
բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով:


Ցուցանիշների արժեքները հինգ տարիների համար ներկայացված է աղյուսակ 5-ում:
Աղյուսակ 5. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները հինգ
տարիների համար (2017-2021թթ.)
Հ/Հ
1.

2.
3.

Ցուցանիշները
Աղքատության շեմից ցածր
գտնվող ընտանիքների
հարաբերությունը համայնքի
ընտանիքների ընդհանուր թվին
(արտահայտված տոկոսով)
Համայնքի սեփական
եկամուտների տարեկան
աճ,արտահայտված տոկոսով
Համայնքում գրանցված
բնակիչների թվի փոփոխությունը
(չպայմանավորված
բնականաճով) նախորդ տարվա
համեմատ, արտահայտված
տոկոսով

2017

2018

2019

2020

2021

18,0%

16,0%

13,0%

10,0%

8,0%

2,0%

2,7%

3,5%

4,0%

4,5%
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3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական նպատակներն են`

/հ

Բնակավայրի
անվա-նումը

Ծրագրի
ընդհանուր
արժեքը
(մլն դրամ)
Համայ
Պետ
նքի
բյուջե
բյուջե

Ծրագրիանվանումը

ՏԻՄ-ի լիազորություններ

Խմելու ջրագծի կապիտալ վերանորոգում
1

Մեղրաձոր

2

Մեղրաձոր

3

Մեղրաձոր

Բազմաբնակարան
շենքերի տանիքների կապիտալ
2
վերանորոգում
Մարզամշակութային կենտրոնի շենքի ցանկապատում,
մասնակի նորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում 2

Մեղրաձոր

Համայնքի
փողոցների
ասֆալտապատում

4

2

բարեկարգում

11
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15

և
-

800
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Համայնքի մարզահամալիրի կառուցում,
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Մեղրաձոր

6

Մեղրաձոր

7

Մեղրաձոր

Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցում
Գերեզմանատների ցանկապատում

8

Մեղրաձոր

Հեռագնա
խոտհարքների
բարեկարգում

9

Մեղրաձոր

Համայնքի կոյուղու կառուցում

-
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5

30

5

30

9

-

-

47

6

-

ճանապարհների

Մեղրաձոր համայնքի գույքի համալրում
10
11

Մեղրաձոր
Հեղեատարների մասնակի հիմնանորոգում
Ընդամենը

5,5
36,5
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Զարգացման ծրագրում ներառված ծրագրերի միջոցառումների
մոնիթորինգի
գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը
Ոլորտ.
Ծրագիր.
Միջոցառում.
Արդյունքային ցուցանիշները
անվանու
տեսակը
մը
Մուտքային
Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Արդյունավետության
Ծախսեր, հազար դրամ
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2017 թ., 1-ին կիսամյակ / տարեկան
փաս շեղու
պլան.
մեկնաբանություն
տ.
մ

Զարգացման ծրագրի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով
զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն կներկայացնի համայնքի
ղեկավարին,վերջինս էլ օրենքով սահմանված կարգով այն կներկայացնի համայնքի ավագանուն՝
ի գիտություն:
Զարգացման ծրագրի վերահսկումը
Զարգացման ծրագրի վերահսկողությունը ապահովում է զարգացման ծրագրում
ներառված ծրագրերի ամբողջական իրականացումը, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն
24

առաջադրված խնդիրները կատարելու, ակնկալվող արդյունքները ձեռք բերելու և սահմանված
նպատակներին հասնելու համար, ծրագրերի պաշտպանվածությունը սխալներից ու
ձախողումներից, ժամանակին ու ճշգրիտ տեղեկատվության ստացումը ՏԻՄ-ի ավելի
հիմնավորված որոշումների կայացման համար: Զարգացման ծրագրի վերահսկողությունը
ենթադրում է՝
Զարգացման ծրագրի մշակման, քննարկման և իրականացման ընթացակարգերի հստակ
պահպանում,
ոլորտային ծրագրերով առաջադրված խնդիրների կատարման արդյունքների ստուգում,
ոլորտային ծրագրերի պահանջներից շեղումների պարզաբանում և պատճառների
բացահայտում,
Զարգացման ծրագրի ծրագրերի իրականացումից ստացված արդյունքների ամփոփում և
համադրում ծրագրերի նպատակների, խնդիրների և նախատեսված արդյունքների հետ:
Զարգացման ծրագրի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի
ավագանուն՝ ի գիտություն:
Զարգացման ծրագրի գնահատումը
Զարգացման ծրագրի իրականացման գնահատումը կատարում են համատեղ
Զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն հիմնվելով զարգացման
ծրագրի կիսամյակային մոնիթորինգների արդյունքների վրա:
Ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և նախատեսված աշխատանքների
կատարման ցուցանիշների գնահատման ձևանմուշը ներկայացված է աղյուսակում:
Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում և անցկացնում է զարգացման ծրագրում
իրականացման տարեկան հաշվետվության աշխատանքային քննարկումներ, այնուհետ և՝
համայնքի կազմակերպում և անցկացնում է զարգացման ծրագրի իրականացման տարեկան
հաշվետվության նախագծի հանրային բաց լսումներև (կամ) քննարկումներ՝հատուկ
ուշադրություն դարձնելով ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման հարցերին:
Անցկացված հանրային քննարկումների արդյունքներով, զարգացման ծրագրում տարեկան
բյուջեի կառավարման գծով
ԽՄ-ն լրամշակում է ծրագրի իրականացման տարեկան
հաշվետվության նախագիծը, պատրաստում է դրանց վերաբերյալ ավագանուն տրամադրվող
տեղեկատվությունը (ամփոփաթերթը և տեղեկանքը) և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին:
Համայնքի ղեկավարը զարգացման ծրագրում իրականացման տարեկան հաշվետվության
լրամշակված նախագիծը և դրան կից փաստաթղթերը ներկայացնում է համայնքի ավագանու
քննարկմանը և որոշման կայացմանը:
Զարգացման ծրագրի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի կազմման,
քննարկման և որոշման կայացման վերաբերյալ ընթացակարգերը նույնությամբ վերաբերում են
նաև զարգացման ծրագրում իրականացման հնգամյա հաշվետվության նախագծի կազմմանը,
քննարկմանը և որոշման կայացմանը:

Զարգացման ծրագրի վերանայումը
Հիմնվելով զարգացման ծրագրի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ
համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, զարգացման ծրագրի վերանայման
անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը զարգացման ծրագրում փոփոխություններ ու
լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված
բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և
հաստատմանը:
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Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և
(կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են զարգացման ծրագրի իրականացման ծախսերը,
համայնքի ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության
առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:
Զարգացման ծրագրի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու
հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
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5.ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
Զարգացման ծրագիրը հանդիսանալու է համայնքի գալիք տարիների գործունեության
ուղեցույցը: 2017-2021թթ. ընթացքում զարգացման ծրագրում ընդգրկված ծրագրերի
իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-ի ջանքերն ու աշխատանքը՝
մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ
պոտենցիալը: ՀԶԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում
նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա
յուրաքանչյուր բնակիչ: Զարգացման ծրագրում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային
հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:
Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-ը պետք է սերտորեն և արդյունավետ
համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ
շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:
Զարգացման ծրագրի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը
կիրականացնեն համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: Զարգացման ծրագրի ներքին
վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:
Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի զարգացման ծրագրի իրականացման նախորդ
տարվա արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և
թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան
ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:
Հիմնվելով զարգացման ծրագրի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ
համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, զարգացման ծրագրում վերանայման
անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը զարգացման ծրագրում փոփոխություններ ու
լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված
բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և
հաստատմանը:
Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ)
լրացումները, որոնք ավելացնում են զարգացման ծրագրի իրականացման ծախսերը, համայնքի
ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության
առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:
Զարգացման ծրագրի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից
հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
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ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ
ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԻ
Ծրագիր 01
Խմելու ջրագծի կապիտալ վերանորոգում
(Ծրագրի անվանումը)
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն (ջրամատակարարում)
(Ոլորտի անվանումը)
Մեղրաձորի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 13 մլն դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
Կապիտալ վերանորոգում
Ծրագրի հիմնավորումը
Մեղրաձոր համայնքի
խմելու ջրագիծը քայքայված վիճակում է, ինչը
ջրամատակարարման անընդհատ խափանումների և ջրի` մեծ ծավալով կորուստների:

պատճառ

է

դառնում

Ծրագրի նպատակները

1. Նպաստել բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը՝ բարելավելով խմելու ջրի ջրամատակարարման
ծառայությունների որակը:
Ծրագրի խնդիրները




Նախապատրաստել խմելու ջրագծի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերը
Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառուին
Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն և ընդունել խմելու ջրագծի կապիտալ վերանորոգման
աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը
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<< Խմելու ջրագծի կապիտալ վերանորոգում>>
Խմելու ջրագծի կապիտալ վերանորոգում
Նպաստել բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը՝ բարելավելով խմելու
ջրի ջրամատակարարման ծառայությունների որակը

Բնակչության 80% ապահովված է խմելու ջրով, կապիտալ նորոգումից հետո 2017
թվականին կավելանա 6% , 2018թ 7% 2019 թ բնակչությունը ամբողջովին կապահովի
խմելու ջրով

ՀԻՆ խողովակները նոր խողովակների փոխարինումը պայմանագրերի կնքում
համայնքի ներդրում
1.3 աշխատանքների կատարում

մլն
մլի
մլն

ՏԱՐԵՐԱՅԻՆ ԱՂԵՏՆԵՐ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Նպաստել բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը՝ բարելավելով խմելու
ջրի ջրամատակարարման ծառայությունների որակը
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Խմելու ջրագծի կապիտալ վերանորոգման արդյունքում կունենանք վերանորոգված ենթակառուցվածք՝խմելու
ջրագիծ:
Խմելու ջրագծի կապիտալ վերանորոգման արդյունքում կբարելավվի մարդկանց կենսամակարդակը,
համայնքը հնարավորություն կունենա մատուցել որակյալ ծառայություն::

Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Խմելու ջրագծի կապիտալ վերանորոգման ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ 13 մլն դրամ, ֆինանսավորվելու
է համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին 2 մլն դրամ իսկ 11 մլն դրամ ակնկալվում է ֆինանսավորվելու դոնոր
կազմակերպությունների կողմից:
բ/ ծրագրիծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրիծախսերը

Ա.
Բ.
6.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ
տնտեսություն

2017
3
1
2

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2020
Ընդամենը
2018
2019
2021
/մլն դրամ/
5
5
13
1
2
4
5
11

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2020
Ընդամենը
2017
2018
2019
2021
մլն դրամ/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
3
5
5
13
այդթվում`
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
1
1
2
Բ.
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
2
4
5
11
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
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1.1

Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Այլ հիմնական միջոցներ

2
2

4
4

5
5

11
11

Ծրագիր 02
Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում
(Ծրագրի անվանումը)
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն (ջրամատակարարում)
(Ոլորտի անվանումը)
Մեղրաձորի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 40 մլն դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
Կապիտալ վերանորոգում
Ծրագրի հիմնավորումը
Մեղրաձոր համայնքի թվով 6 բազմաբնակարան շենքերի տանիքները գտնվում է քայքայված վիճակում է,
ինչը պատճառ է դառնում բնակիչների դժգոհությանը:
Ծրագրի նպատակները

1. Նպաստել բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը շինությունների պահպանմանը՝:
Ծրագրի խնդիրները




Նախապատրաստել բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառուին
Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն և ընդունել բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ
վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը
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<< Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում>>

ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ

Նպաստել բազմաբնակարան շենքերի բնակչության կենսամակարդակի
բարձրացմանը՝ և շինությունների պահպանմանը

բանմաբնական շենքեից 2017 թ կվերանոգվի 1շենքի տանիքը, 2018թ 1 շենք, 2019թ
2շենք , 2020թ 1շենք/, 2021թ 1շենք

թ կներդրվի 5մլն,2018թ10մլն, 2019թ 15,մլմ 2020թ5մլն 2021թ5 մլն

շենքերի ծածկերը և նրանց տակ գտնվող փայտյա հենասյուները փոխարինել նոր
թիթեղներով և հենասյուներով
համայնքի ներդրում
1.3 աշխատանքների կատարում
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Խողովակ 1000մ

ԿԼԻՄԱՅԱԿՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԱԶՄ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻԸ

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Մեղրաձոր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ
կբարձրացի բնակիչների կենսամակարդակը,

վերանորոգումը

Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգման ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ 40 մլն
դրամ, ֆինանսավորվելու է համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին 2 մլն դրամ իսկ 38 մլն դրամ ակնկալվում է
ֆինանսավորվելու դոնոր կազմակերպությունների կողմից:
բ/ ծրագրիծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Հ/հ

Ծրագրիծախսերը

Ա.
Բ.
6.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ
տնտեսություն

2017
5
1
4

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2020
Ընդամեն
2018
2019
2021
ը
10
15
5
5
40
1
9
15
5
5
40

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
33

Հ/հ

Ա.
Բ.
1.1

Ծրագրի ծախսերը

2017

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդթվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Այլ հիմնական միջոցներ

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2020
Ընդամեն
2018
2019
2021
ը

5

10

15

5

5

40

1

1

4

9

15

5

5

40

4
4

9
9

15
15

5
5

5
5

40
40

Ծրագիր 02
Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում
(Ծրագրի անվանումը)
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն (ջրամատակարարում)
(Ոլորտի անվանումը)
Մեղրաձորի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 40 միլիոն
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
Կապիտալ վերանորոգում
Ծրագրի հիմնավորումը

Ներկայումս համայնքում գտնվող 6բազմաբնակարան շենքերից 6-ի տանիքները գտնվում են շատ վատ
վիճակում, տանիքները ծածկված են ազբոթիթեղով, որոնք կառուցվել են 1960 ական թվականներին: Կան շենքեր
որոնց տանիքից ընդհանրապես բացակայում են ծածկերը: Դա պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի անձրևներն ու
ձյունը լցվեն վերին հարկերի բնակարանները
Ծրագրի նպատակները

1. Համայնքը կունենա բարեկարգ բազմաբնակարան շենքեր:
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Նախատեսվում է նշված բազմաբնակարան շենքերի ծածկերը և նրանց տակ գտնվող փայտյա հենասյուները
փոխարինել նոր թիթեղներով և հենասյուներով:
Ծրագրի խնդիրները
 Նախապատրաստել բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը
 Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառուին
 Իրականացնել բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքները
 Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն և բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման
աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը

<< Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում>>

ծրագրի իրանացնող դոնոր կազմ ակերներգրավում
համայնքի կողմից ներդրում
Պայմանագրերի կնքում
Աշխատանքների կատարում
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Մեղրաձոր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ
կբարձրացի բնակիչների կենսամակարդակը,

վերանորոգումը

Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգման ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ 40 մլն
դրամ, ֆինանսավորվելու է համայնքի
բյուջեի միջոցների հաշվին 2մլնդրամ իսկ 38 մլն ակնկալվում է
ֆինանսավորվելու դոնոր կազմակերպությունների կողմից:
բ/ ծրագրիծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման

Հ/հ

Ծրագրիծախսերը

2017

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2020
Ընդամեն
ը
2018
2019
2021
/ մլն
դրամ/
36

Ա.
Բ.
6.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ
տնտեսություն

1
4

1
9

15

2
38

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
2020
Ընդամեն
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
ը
2017
2018
2019
2021
/ մլն
դրամ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդթվում`
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
1
1
2
Բ.
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
4
9
15
38
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
4
9
15
38
Այլ հիմնական միջոցներ
4
9
15
38

Ծրագիր 03
Մարզամշակութային կենտրոնի շենքի ցանկապատում, մասնակի նորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում
(Ծրագրի անվանումը)
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
(Ոլորտի անվանումը)
Մեղրաձորի համայնքապետարան
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 17 մլն դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 ցանկապատում,
 մասնակի նորոգում
 ջեռուցման համակարգի կառուցում
Ծրագրի հիմնավորումը
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Մեղրաձոր համայնքի մարզամշակութային կենտրոնի շենքը չունի ցանկապատ, որի պատճառով
անասունները ախտոտում են շենքի տարածքը, շենքը գտնվում է անբարենպաստ վիճակում և չունի ջեռուցման
համակարգ :
Ծրագրի նպատակները

1. Մշակութային խմբակների գործունեության և մշակույթի ոլորտում բնակչությանը որակյալ ծառայությունների
մատուցման հնարավորությունների ստեղծում:
Ծրագրի խնդիրները
Նախապատրաստե` մարզամշակութային կենտրոնի շենքի ցանկապատմում, մասնակի նորոգում և ջեռուցման
համակարգի կառուցման աշխատանքներ:


Իրականացնել `նորոգման աշխատանքներ

<<Մարզամշակութային կենտրոնի շենքի ցանկապատում, մասնակի նորոգում և ջեռուցման
համակարգի կառուցում>>
Շենք և շինությունների պապանություն
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՄԱՐԶԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Շենք շինությունների պահպանում
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ծրագրի իրանացնող դոնոր կազմ ակերներգրավում
համայնքի կողմից ներդրում
Պայմանագրերի կնքում
Աշխատանքների կատարում
մլն
մլն
մլն

աշխատակազմ

Համայնքի մարզմշակութային շենքի վերանորոգում և շահագործում

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
 Կստեղծվի երեխաների և երիտասարդների մշակութային կյանքը ակտիվացնելու հնարավորություն,
 Բնակչությանը որակյալ վարչական ծառայությունների հնարավորություն:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Մարզամշակութային կենտրոնի շենքի ցանկապատում, մասնակի նորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցման
իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 17 մլն դրամ ֆինանսավորվելու են 2 մլն դրամը համայնքի բյուջեի
միջոցների հաշվին, իսկ մնացածը 15 մլն դրամը դոնոր կազմակերպությունների կողմից
բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
2
10
5
17
Ա.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
1
1
2
Բ.
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
1
9
5
15
8.
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017
2018
2019
2020
2021 Ընդամենը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
2
10
5
17
Այդ թվում`
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
1
1
2
Բ.
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
1
9
5
15
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
39

1.1

1.2
1.3

Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Շենքեր և շինություններ, որից
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ
վերանորոգում
Ցանկապատի կառուցում
Ջեռուցման համակարգի կառուցում

1
1

9

5

1

15
1
1

9
5

9
5

Ծրագիր 4
Համայնքային փողոցների բարեկարգում և ասֆակտապատում
ոլորտը

Ճանապարհաշինություն և տրանսպորտ

Մեղրաձորի համայնքապետարան
(Ծրագրերի հայտերը ներկայացնող կազմակերպությունները, ստորաբաժանումները կամ խմբերը)
Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝ 800 միլիոն դրամ

Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 Կապիտալ աշխատանքներ
Ծրագրերի հիմնավորումը
Մեղրաձոր համայնքի ճանապարհները գտնվում են անմխիթար վիճակում: Դրանք մինչ այժմ բնակչության ու
յուրաքանչյուր այցելուի համար եղել են դժվարանցանելի,
պատճառել տհաճություններ և թողել վատ
տպավորություն: Ճանապարհների վատթար վիճակը խոչընդոտում է նաև գյուղատնտեսական աշխատանքների
կատարմանը: Նշված ճանապարհների մի մասի ասֆալտային շերտը քայքայվել է անհրաժեշ է փոսալցման իսկ որոշ
մասը գրունտային են: Միայն կենտրոնական փողոցներն են ասֆալտապատված:
Ծրագրերի նպատակները
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1. Ունենալ հարթեցված ճանապարհներ՝ դրանով իսկ նպաստելով բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանն
ու զբոսաշրջության զարգացմանը:

<<Համայնքային փողոցների բարեկարգում և ասֆակտապատում>>
Համայնքային փողոցների բարեկարգում և ասֆակտապատում
Ապահովել տրանսպորտի բոլոր միջոցների համար բավար երթևեկության պայմաններ
տարվա բոլոր եղանակներին
մլն/ դրամ

ծրագրի իրանացնող դոնոր կազմ ակերներգրավում
համայնքի կողմից ներդրում
1.3 Պայմանագրերի կնքում
1.4 Աշխատանքների կատարում

մլն
մլն

համայնքապետարան

Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների ասֆալտապատում և բարեկարգում

Ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները
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Ծրագրերի իրականացման արդյունքում համայնքը կունենա հարթ և բարեկարգ ճանապարհներ, ինչը
կնպաստի բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը և խթան կհանդիսանա զբոսաշրջության զարգացման համար:

Ծրագրերի բյուջեն
ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները
Ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուր 800 միլիոն դրամ, քանի որ համայնքի բյուջեի միջոցների սուղ
է , ֆինանսավորումը կատարվելու է պետ բյուջեի հաշվին:
բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրերի ծախսերը
2020
Ընդամենը
2017
2018
2019
2021
/մլն դրամ/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
125
175
200
250
50
800
Ա.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
4.
Տնտեսական հարաբերություններ
Բ.
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
125
175
200
250
50
800
գ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվողժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրերիծախսերը
2017
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
125
175
200
250
50
800
Այդ թվում`
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Բ.
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
125
175
200
250
50
800
ԾԱԽՍԵՐ

Ծրագիր 5
Մեղրաձոր համայնքի մարզահամալիրի կառուցում
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

(Ոլորտի անվանումը)
Մեղրաձորի համայնքապետարան
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 370,միլիոն դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 Կառուցում
Ծրագրի հիմնավորումը
Մեղրաձոր համայնքում նպաստել երտասարդների և պատանիների ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
զարգացմանը:
Ծրագրի նպատակները

1. Բարձրացնել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը:
Ծրագրի խնդիրները
 Նախապատրաստել մարզահամալիրի աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
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 Հայտարարել մրցույթ, ընտրել կապալառուին
 Իրականացնել մարզահամալիրի աշխատանքները
 Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողությունև ընդունել մարզահամալիրի կառուցման
կատարման ավարտական ակտը

աշխատանքների

<<Մեղրաձոր համայնքի մարզահամալիրի կառուցում>>
Մեղրաձոր համայնքի մարզահամալիրի կառուցում

Բարձրացնել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում մատուցվող
ծառայությունների որակը

մլն
դրամ/

ծրագրի իրանացնող դոնոր կազմ ակերներգրավում
համայնքի կողմից ներդրում
1.3 Պայմանագրերի կնքում
1.4 Աշխատանքների կատարում

մլն
մլն

համայնքապետարան
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Մարզահամալիրի կառուցում

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Մարզահամալիրի ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք մարզահամալիր, այցելելու գերազանց
շենքային պայմաններ, որն էլ առաջնահերթ կնպաստի նրանց առողջ ապրելակերպին: Որպես արդյունք կբարձրանա
նաև երեխաների մակարդակը:
Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Շենքի վերանորոգման ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 370,0 միլիոն դրամ, ֆինանսավորվելու
են պետ բյուջեի միջոցների հաշվին:

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2020
Ընդամենը
2017
2018
2019
2021
/մլն դրամ/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
120
120
80
50
370
Ա.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Բ.
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
120
120
80
50
370

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017
2018
2019
2020
2021 Ընդամենը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
120
120
80
50
370
Այդ թվում`
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
Բ.
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
120
120
80
50
370
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
120
120
80
50
370
Շենքեր և շինություններ, որից
120
120
80
50
370
- Շենքեր և շինությունների կառուցում
120
120
80
50
370
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Ծրագիր 6
Մեղրաձոր համայնքի ոռոգման ցանցի հինանորոգում և վերակառուցում
Ջրամատակարարում

(Ոլորտի անվանումը)
Մեղրաձորի համայնքապետարան
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 35 միլիոն դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 հինանորոգում և վերակառուցում
Ծրագրի հիմնավորումը
Մեղրաձոր համայնքում նպաստել գյուղատնտեսության աշխատանքներին:
Ծրագրի նպատակները

2. Բարձրացնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության քանակը և որակը:
Ծրագրի խնդիրները
 Նախապատրաստել ոռոգման ցանցի հինանորոգման և վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը
 Հայտարարել մրցույթ, ընտրել կապալառուին
 Իրականացնել ոռոգման ցանցի հինանորոգման և վերակառուցման աշխատանքները
 Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողությունև ընդունել ոռոգման ցանցի հինանորոգման և վերակառուցման
աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
<<Մեղրաձոր համայնքի ոռոգման ցանցի հինանորոգում և վերակառուցում
Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված ծրագիրը

ոռոգման ցանցի հինանորոգում և վերակառուցում

Բարձրացնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության քանակը և
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Ծրագրի անմիջական
նպատակ

որակը:
Ելակետային
Արժեք

Թիրախային արժեքներ
մլն դրամ/

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ցուցանիշներ

Ցուցանիշներ

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

ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Նախապատրաստել
ոռոգման
ցանցի
հինանորոգման
և
վերակառուցման
աշխատանքների
նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերը
1.2Հայտարարել մրցույթ, ընտրել կապալառուին
1.3Իրականացնել ոռոգման ցանցի հինանորոգման և վերակառուցման
աշխատանքները
1.4 Իրականացնել
տեխնիկական վերահսկողությունև ընդունել ոռոգման
ցանցի հինանորոգման և վերակառուցման աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը

Ընթացիկ ծախսեր՝5մլմ
Կապիտալ ծախսեր՝30մլն
Ընդհանուր բյուջեն՝ 35մլն

համայնքապետարան

ոռոգման ցանցի հինանորոգման և վերակառուցման ծրագրի իրականացման
արդյունքում

կունենանք

բավար

քանակի

ոռոգման

ջուր,

որի

արդյունքում կվերանա մշակովի հողերի անապատացումը:
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
ոռոգման ցանցի հինանորոգման և վերակառուցման ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք

բավար

քանակի ոռոգման ջուր, որի արդյունքում կվերանա մշակովի հողերի անապատացումը:

Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Ոռոգման ցանցի հինանորոգման և վերակառուցման ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 35 միլիոն
դրամ, ֆինանսավորվելու են 5 միլիոն դրամը համայնքի միջոցների հաշվին , իսկ 30միլիոն դրամը պետ բյուջեի
միջոցների հաշվին:

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2020
Ընդամենը
2017
2018
2019
2021
/մլն դրամ/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
10
15
2
5
3
35
Ա.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
5
5
Բ.
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
10
10
2
5
3
30

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017
2018
2019
2020
2021 Ընդամենը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
10
15
2
5
3
35
Այդ թվում`
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
5
5
Բ.
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
10
10
2
5
3
30
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
10
10
2
5
3
30
Շենքեր և շինություններ, որից
10
10
2
5
3
30
- Շենքեր և շինությունների կառուցում
10
10
2
5
3
30
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Ծրագիր 7
Մեղրաձոր համայնքի գերեզմանատների ցանկապատում
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

(Ոլորտի անվանումը)
Մեղրաձորի համայնքապետարան
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 35 միլիոն դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 կառուցում
Ծրագրի հիմնավորումը
Մեղրաձոր համայնքում նպաստել գերեզմանատների պահպանում
Ծրագրի նպատակները

Գերեզմանատների պահպանում և շահագործում:
Ծրագրի խնդիրները
 Նախապատրաստել
գերեզմանատների
ցանկապատման
աշխատանքների
նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերը
 Հայտարարել մրցույթ, ընտրել կապալառուին
 Իրականացնել գերեզմանատների ցանկապատի կառուցման աշխատանքները
 Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողությունև ընդունել գերեզմանատների ցանկապատման աշխատանքների
կատարման ավարտական ակտը

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
<<Մեղրաձոր համայնքի գերեզմանատան ցանկապատում>>
Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված ծրագիրը

գերեզմանատան ցանկապատում

Գերեզմանատների պահպանում և շահագործում:
Ծրագրի անմիջական
նպատակ
Ցուցանիշներ

Ելակետային
Արժեք

Թիրախային արժեքներ
մլն դրամ/

Ծրագրի միջանկյալ
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արդյունքներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ցուցանիշներ

ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Նախապատրաստել գերեզմանատների ցանկապատման աշխատանքների
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
1.2Հայտարարել մրցույթ, ընտրել կապալառուին
1.3Իրականացնել գերեզմանատների ցանկապատի կառուցման աշխատանքները
1.4 Իրականացնել
տեխնիկական
վերահսկողությունև
ընդունել
գերեզմանատների ցանկապատման աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը
րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Ծրագրի բյուջեն

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

Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝35 մլն
Ընդհանուր բյուջեն՝35 մլն

համայնքապետարան

գերեզմանատների ցանկապատման ծրագրի իրականացման արդյունքում
կունենանք բարեկարգ գերեզմանատներ

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
գերեզմանատների ցանկապատման ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք

բարեկարգ

գերեզմանատներ
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Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
գերեզմանատների ցանկապատման կառուցման ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 5 միլիոն
դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի միջոցների հաշվին 30 մլն պետ բյուջեի միջոցների հաշվին ,

բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2020
Ընդամենը
2017
2018
2019
2021
/մլն դրամ/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
5
10
20
35
Ա.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Բ.
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
5
10
20
35

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017
2018
2019
2020
2021 Ընդամենը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
5
10
20
35
Այդ թվում`
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
Բ.
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
5
10
20
35
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
5
10
20
35
Շենքեր և շինություններ, որից
5
10
20
35
- Շենքեր և շինությունների կառուցում
5
10
20
35

Ծրագիր 8
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Հեռագնա խոտհարքների ճանապարհների բարեկարգում
ոլորտը

Ճանապարհաշինություն և տրանսպորտ

Մեղրաձորի համայնքապետարան
(Ծրագրերի հայտերը ներկայացնող կազմակերպությունները, ստորաբաժանումները կամ խմբերը)
Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝ 5 միլիոնդրամ

Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
Ընթացիկ աշխատանքներ
Ծրագրերի հիմնավորումը
Մեղրաձոր համայնքի հեռագնա խոտհարքերի ճանապարհները գտնվում են շատ անմխիթար վիճակում:
Ճանապարհների վատթար վիճակը խոչընդոտում է գյուղատնտեսական / խոտհնձի/ աշխատանքների կատարմանը:
ճանապարհները հեղեղաջրերից քայքայվել է , որի պատճառով անհրաժեշ է կատարել փոսալցման իսկ որոշ
մասերում գրունտային աշխատանքներ:
Ծրագրերի նպատակները

2. Ունենալ հարթեցված ճանապարհներ՝ դրանով իսկ նպաստելով բնակչության խոտհնձի կազմակերպման
աշխատանքներին

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
Հեռագնա խոտհարքների ճանապարհների բարեկարգում
Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված ծրագիրը

Հեռագնա խոտհարքների ճանապարհների բարեկարգում

Ունենալ հարթեցված ճանապարհներ՝ դրանով իսկ նպաստելով բնակչության
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Ծրագրի անմիջական
նպատակ

խոտհնձի կազմակերպման աշխատանքներին

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ցուցանիշներ

Ցուցանիշներ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
համայնքի կողմից ներդրում
1.2 Պայմանագրերի կնքում
1.3 Աշխատանքների կատարում

րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝ 9մլն
Կապիտալ ծախսեր՝
Ընդհանուր բյուջեն՝9մլն

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

Ունենալ հարթեցված ճանապարհներ՝ դրանով իսկ նպաստելով բնակչության
խոտհնձի կազմակերպման աշխատանքներին

Ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները
Ծրագրերի իրականացման արդյունքում համայնքը կունենա հարթ և բարեկարգ հեռագնա խոտհարքի
ճանապարհներ, ինչը կնպաստի բնակչության խոտհնձի աշխատանքների կազմակերպմանը:
րագրերի բյուջեն
ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները
52

Ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուր 9 մլն դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի
միջոցների հաշվին:
բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրերի ծախսերը
2020
Ընդամենը
2017
2018
2019
2021
/մլն դրամ/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
1
2
2
2
2
9
Ա.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
1
2
2
2
2
9
4.
Տնտեսական հարաբերություններ
Բ.
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
գ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվողժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրերիծախսերը
2017
2018
2019
2020
2021
Ընդամենը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
1
2
2
2
2
9
Այդ թվում`
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1
2
2
2
2
9
1.
ընթացիկ նորոգում և պահպանում, որից
1
2
2
2
2
9
Շենք և կառույցների ընթացիկ նորոգում և
1.1
1
2
2
2
2
9
պահպանում
Բ.

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ

Ծրագիր 9
Մեղրաձոր համայնքի կոյուղու կառուցում
Ջրամատակարարում

(Ոլորտի անվանումը)
Մեղրաձորի համայնքապետարան
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 50 միլիոն դրամ
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
 կառուցում
Ծրագրի հիմնավորումը
Մեղրաձոր համայնքում նպաստել բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը
Ծրագրի նպատակները

3. Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը
4. Ծրագրի խնդիրները
 Նախապատրաստել կոյուղու աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
 Հայտարարել մրցույթ, ընտրել կապալառուին
 Իրականացնել կոյուղու կառուցման աշխատանքները
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 Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողությունև ընդունել կոյուղու կառուցման աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
<<Մեղրաձոր համայնքի կոյուղու կառուցում>>
Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ

Մեղրաձոր համայնքի կոյուղու կառուցում

Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը
Ելակետային
Արժեք

Թիրախային արժեքներ
մլն դրամ/

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ցուցանիշներ

Ցուցանիշներ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Նախապատրաստել

կոյուղու

աշխատանքների

նախագծա54

նախահաշվային փաստաթղթերը
1.2Հայտարարել մրցույթ, ընտրել կապալառուին
1.3Իրականացնել կոյուղու կառուցման աշխատանքները
1.4Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողությունև ընդունել կոյուղու կառուցման
աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը

րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝45մլն
Ընդհանուր բյուջեն՝45

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

Խողովակ 200մ

համայնքապետարան

Կոյուղու կառուցման ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք բավարար
սանաիտարահիգենիկ պայմաններ

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները
Կոյուղու կառուցման ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք բավարար սանաիտարահիգենիկ պայմաններ

Ծրագրի բյուջեն
ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Կոյուղու կառուցման ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 40 միլիոն դրամ, ֆինանսավորվելու են
պետ բյուջեի և դոնոր կազմակերպությունների միջոցների հաշվին:
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բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2020
Ընդամենը
2017
2018
2019
2021
/մլն դրամ/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
5
20
25
40
Ա.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Բ.
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
5
20
25
40

գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրի ծախսերը
2017
2018
2019
2020
2021 Ընդամենը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
5
20
25
40
Այդ թվում`
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
Բ.
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
5
20
25
40
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
5
20
25
40
Շենքեր և շինություններ, որից
5
20
25
40
- Շենքեր և շինությունների կառուցում
5
20
25
40

Ծրագիր 10
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Մեղրաձոր համայնքի գույքի համալրում

Մեղրաձորի համայնքապետարան
(Ծրագրերի հայտերը ներկայացնող կազմակերպությունները, ստորաբաժանումները կամ խմբերը)
Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝ 6 մլն դրամ

Ծրագրերի հիմնավորումը
Մեղրաձոր

համայնքում

ձեռք բերել

երկհարկանի

շենք,

որը

կծառայի

հադիսությունների, սգո

արարողությունների և այլ ծառայությունների նպատակին:
Ծրագրերի նպատակները

1. համայնքի բնակչության հադիսությունների, սգո արարողությունների և այլ ծառայությունների մատուցում
Նախատեսվում է Մեղրաձոր համայնքի համար ձեռքբերել համապատասխան գույք և սարքավորումներ և այլ
անհրաժեշտ պարագաներ: Դա հնարավորություն կտա համայնքի բնակչության բավարար ծառայության մատուցում:
Ծրագրերի խնդիրները
Համայնքի բնակչության բավարար ծառայության մատուցում:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
<<Մեղրաձոր համայնքի գույքի համալրում >>
Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ

համայնքի գույքի համալրում

համայնքի բնակչության հադիսությունների, սգո արարողությունների և այլ
ծառայությունների մատուցում

Ցուցանիշներ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ծրագրի հիմնական

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ

Համայնքի բնակչության բավարար ծառայության մատուցում:
Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ցուցանիշներ

ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
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գործողությունները

համայնքի կողմից ներդրում

րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 6մլն
Ընդհանուր բյուջեն՝6մլն

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

համայնքապետարան

Մեղրաձոր համայնքում ձեռք բերված գույքը , կծառայի հադիսությունների, սգո
արարողությունների և այլ ծառայությունների նպատակին:

Ծրագրերի բյուջեն
ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները
Ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին 6 մլն դրամ:
բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրերիծախսերը
2020
Ընդամենը
2017
2018
2019
2021
/մլն դրամ/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
6
6
Ա.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Բ.
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
6
6
8.
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրերի ծախսերը
2020
Ընդամենը
2017
2018
2019
2021
/մլն դրամ/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
6
6
58

Ա.
Բ.
1.1

Այդ թվում`
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
Վարչական սարքավորումներ

6

6

6
6

6
6

Ծրագիր11
Հեղեատարների մասնակի հիմնանորոգում
ոլորտը

կոյուղի

Մեղրաձորի համայնքապետարան
(Ծրագրերի հայտերը ներկայացնող կազմակերպությունները, ստորաբաժանումները կամ խմբերը)
Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝ 5,5 միլիոն դրամ

Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝
Ընթացիկ աշխատանքներ
Ծրագրերի հիմնավորումը
Մեղրաձոր համայնքի հեղեղատարները գտնվում են շատ անմխիթար վիճակում, որը կստեղծի արտակարգ
իրավիճակ շրջակա միջավայրին: Հեղեղատարները հեղեղաջրերից քայքայվել է և խցանվել է, որի պատճառով
անհրաժեշ է կատարել մասնակի հիմնանորոգման աշխատանքներ:
Ծրագրերի նպատակները
3. Հեղեղատարների շրջակա բնակելի տների տնամերձ հողամասերի և շինությունների պահպանում
ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
Հեղեատարների մասնակի հիմնանորոգում
Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված ծրագիրը

Հեղեատարների մասնակի հիմնանորոգում
1. Հեղեղատարների շրջակա բնակելի տների տնամերձ հողամասերի և

Ծրագրի անմիջական
նպատակ

շինությունների պահպանում

Ցուցանիշներ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ելակետային
արժեք

Ունենալ բարեկարգ հեղեղատար
Ելակետային
արժեք
Ցուցանիշներ

Թիրախային արժեքներ

Թիրախային արժեքներ
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Ցուցանիշներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ

ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Հայտարարել մրցույթ, ընտրել կապալառուին
1.3Իրականացնել մասնակի հիմնանորոգման աշխատանքները
1.4Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողությունև ընդունել աշխատանքների
կատարման ավարտական ակտը

րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝5,5մլն
Ընդհանուր բյուջեն՝5,5 մլն

Ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ այլ
ռեսուրսներ
Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական
շահառուները

Համայնքապետարան

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծրագրի համառոտ
նկարագրություն

Հեղեղատարների շրջակա բնակելի տների տնամերձ հողամասերի և
շինությունների պահպանում

Ծրագրերի բյուջեն
ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները
Ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին 5,5 մլն դրամ:
բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրերիծախսերը
2020
Ընդամենը
2017
2018
2019
2021
/մլն դրամ/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)
5,5
5, 5
Ա.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
Բ.
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ
5,5
5,5
8.
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
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գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը
Հ/հ Ծրագրերի ծախսերը
2020
Ընդամենը
2017
2018
2019
2021
/մլն դրամ/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
5,5
5,5
Այդ թվում`
Ա.
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
5,5
Բ.
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
5,5
5,5
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`
1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում
5,5
5,5
Վարչական սարքավորումներ
5,5
5,5

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը զարգացման ծրագրում
համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային ծրագրերն են որոնց իրականացման
համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր Գործնականում
զարգացման ծրագրի իրականացումը հանգում է հիմնականում չհաշված ֆինանսավորման այլ
աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների
կատարմանը։
Մեղրաձոր համայնքի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորումն ամփոփված է աղյուսակում

Մեղրաձոր համայնք
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Ֆինանսավորման հարցը լուծված չէ

Ներկայացվել է ֆինանսավորման հայտ

Ֆինանսավորման շուրջ ընթանում են
բանակցություններ

Ֆինանսավորումն առկա է

Կապիտալ ծախսեր

Ֆինանսավորման կարգավիճակ

Ընթացիկ ծախսեր

Այլ աղբյուրներ

Պետություն-համայնք-մասնավոր հատված
համագործակցու-թյուն

Ծախսերի դասեր

Բարեգործություն/նվիրատվություն

Ֆինանսավորման
աղբյուրներ

Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ

Ծրագրի կատարումն
ըստ տարիների

Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ

Բյուջետ
ավորված
միջոցնե
ր

Համայնքի սեփական եկամուտներ

Պարտադիր խնդիր

Խմելու ջրագծի
կապիտալ
վերանորոգում և

,

,

,

,

,

,

Բազմաբնակարան
շենքերի
տանիքների
կապիտալ
վերանորոգում
Մարզամշակութայ
ին կենտրոնի
շենքի
ցանկապատում,
մասնակի
նորոգում և
ջեռուցման
համակարգի
կառուցում

Համայնքի
փողոցների
բարեկարգում
և
ասֆալտապատում

Համայնքի
մարզահամալիրի
կառուցում

6.Ոռոգման ցանցի
հիմնանորոգումն ու
վերակառուցում

7.Գերեզմանատների
ցանկապատում

8.Հեռագնա
խոտհարքների
ճանապարհների
բարեկարգում

9. Համայնքի
կոյուղու կառուցում

10.Մեղրաձոր
համայնքի գույքի
համալրում

62

11

Հեղեատարների
մասնակի
հիմնանորոգում
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