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1. ՀԱՄԱՅՆՔԻՂԵԿԱՎԱՐԻՈՂՋՈՒՅՆԻԽՈՍՔԸ

ՀՀ Կոտայքիմարզի Մարմարիկ
մշակելիս

հաշվիէ

առնվել,

համայնքի 2017-2021թթ. Զարգացման ծրագիրը (այսուհետ` ՀԶԾ)

որհամաձայն

2015

թվականի

դեկտեմբերի

6-ինփոփոխված

ՀՀ

Սահմանադրության
181-րդ
հոդվածի,
ՏԻՄ-երը՝
համայնքի
ավագանին
և
համայնքիղեկավարը,ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով,և 210-րդհոդվածի, «Տեղականին
քնակառավարման

մասին»

ՀՀ

օրենքը

պետք

է

համապատասխանեցվի

Սահմանադրությանըևուժիմեջմտնի 2017 թվականիհունվարի 1-ից: Հաշվի առնելով այդպահանջները`
մշակվել է համայնքի զարգացման ծրագիր:
ՀԶ Ծ-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 հինգտարիների համար հանդիսանալու է Մարմարիկ 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,

խրախուսման

առկա

համայնքի

հնարավորությունները,

(հատկապես՝արտադրական

տարածքում

տնտեսության

կազմակերպությունների,

փոքր

տնտեսական
տարբեր
և

միջին

գործունեության

ճյուղերի
բիզնեսի

զարգացման
և

այլնի)

հնարավորությունները, արդյունավետ կառավարման իրականացումը: Վերհանված հիմնախնդիրների
հիմանվրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին » ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի
ղեկավարը` համայնքի աշխատակազմի և Մարմարիկ համայնքի ավագանու 2016 թվականի
սեպտեմբերի 9-ի

N 69-Ա որոշմամբ ստեղծված համայնքի ղեկավարին կից գործող«Մարմարիկ

համայնքի զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդակցական մարմնի» (ԽՄ)
հետ միասին մշակել է համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶԾ-ն, որը քննարկվել և հաստատվել է համայնքի
ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:
Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶԾ-ում ներառված են Մարմարիկ համայնքի համայնքի տարածական
զարգացումը սահմանող` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման կամ դրանց
փոփոխման (լրացման) մասինդրույթներ, 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 Մարմարիկ համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի
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բաղադրիչները: Այն Մարմարիկ
բնակիչների

բարեկեցության

համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Մարմարիկի

ապահովման

համար

առաջիկա

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:
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2.ՀԱՄԱՅՆՔԻԻՐԱՎԻՃԱԿԻՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻԸՆԴՀԱՆՈՒՐՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարմարիկ բնակավայրը կազմավորվել է 1919 թվականին:
Մարմարիկը համայնք է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում:
Գյուղը գտնվում է Փամբակիև Ծաղկունյաց լեռնազանգվածների հովտում, Մարմարիկ գետի
Հրազդանի ձախակողմյան վտակներ դելտայում:
Փամբակի հարավային լանջերը լերկ են, ժայռոտ ու կտրտված: Լանջերի ընդերքը հարուստ են ոսկով ,
պղնձով և նեֆելինային սիենիտների 18 քիմիական նյութերով, այլումինը գերակշիռ է:
Փաշի գյուղ կոչվել է մինչև 1940 ական թվականները, որից հետո վերանվանվել է Մարմարիկ: Գյուղը
գտնվում է ծովի մակարդակից 1800 մետր բարձրության վրա, կլիման լեռնային է ձմռանը ցրտաշունչ,
ամռանը զով:
Մարմարիկ համայնքի վարչական տարածքըկազմում է 3144.00 հա., որից գյուղատնտեսական
նշանակություն ունեն 156.27 հա.-ը, բնակավայրերը զբաղեցնումեն 48 հա., արդյունաբերական,
ընդերք

օգտագործման

և

այլ

արտադրական

էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի
հա., հատուկ

պահպանվող

և

կոմունալ

տարածքները`

32.46

նշանակության

օբյեկտները`

ենթակառուցվածքների
հա,

ջրայինհողերը`

5.79

օբյեկտները`

4.34

հա,

հա,
14.15

պետական

սեփականություն հանդիսացող հողերը` 1927,21 հա։
Մարմարիկ համայնքի բնակչությունը 2016 թ. հունվարի 1-իդրությամբ կազմումէ 876 մարդ
(աղյուսակ1):
1.
Համայնքիմշտականբնակչությանուտնայինտնտեսություններիցուցանիշները(01.1
0.2016 թ. դրությամբ)

Աղյուսակ

Հ/Հ

Ցուցանիշները

Մարդ

1.

Բնակչությանթվաքանակը, մարդ

886

2.

Տնայինտնտեսություններիթվաքանակը

219

2.1

այդթվում՝ժամանակավորկացարաններում
/վագոն, տնակ/ բնակվող
կիսակառույցտներումբնակվող

-

Ընտանեկաննպաստստացողընտանիքների
քանակը

21

2.2
3.

-

Համայնքի բնակչության 45.7% կազմում են տղամարդիկ և 54.3% կանայք: Համայնքի բնակչության
տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:
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Աղյուսակ 2. Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմիցուցանիշները
(01.01.2016 թ. դրությամբ)

Հ/Հ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ցուցանիշները
Համայնքի բնակչության թիվը, այդթվում`
մինչև 1 տարեկան
1-2 տարեկան
3-4 տարեկան
5-6 տարեկան
7-10 տարեկան
11-14 տարեկան
15-17 տարեկան
18 և ավելի տարեկան
Կենսաթոշակառուներ(ներառյալ
հաշմանդամներ)այդ թվում՝
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

Ընդամենը

Կանայք

Տղամարդիկ

886
8
6
15
32
42
21
60
578

436
3
4
7
12
20
9
22
288

450
5
2
8
20
22
12
38
290

90

50

40

125
3
-

126
1
-

256
4
2
8
80

-

-

-

2

5

3

45

35

21
-

Գործազուրկների մեծամասնությունը կազմում են կանայք: Տղամարդկանց աշխատունակ մի մասը
զբաղված է արտագնա աշխատանքով:
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2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

Մարմարիկի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 29-Ն որոշմամբ
հաստատված 2016 թվականի բյուջեն եկամտային մասով կազմելէ16456.0 հազարդրամ, ծախսերի գծով՝
16456.0 հազար դրամ: Մարմարիկ գյուղական համայնքի ավագանու 2016 թվականի հունվարի 8-ի թիվ
02-Ն որոշմամբ 2016 թվականիբյուջեն
Բնակչության
հիմնական
զբաղմունքը

(ճշտված

բյուջե)

փոփախության

անասնապահությունն

է

և

չի

ենթարկվել:

հողագործությունը:

Ակտիվձեռնարկություններնեն՝
Համայնքի զարգացման համար անհրաժեշտ են մեծ կապիտալ ներդրումներ արդյունաբերության
տարբեր ճյուղերում:
Համայնքում գործում են միջնակարգ կրթության մեկ հաստատություն՝միջնակարգ դպրոց:
Դպրոցը հիմնանորոգված է, ապահովված են ջեռուցման համակարգով:

Աղյուսակ 3. Մարմարիկ համայնքի հանրակրթական դպրոցի վերաբերյալ ցուցանիշներ
Հ/հ
1.

Հաստատության անվանումը
Մարմարիկի Միջնակարգ դպրոց

Աշխատողների թիվը

Սովորողների թիվը

23

87
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2.3 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ

1. Նախատեսվում է ասֆալտապատել համայնքի երկու գլխավոր ճանապարհները` ( 1-ին
փողոց 600 մետր, 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք 800 մետր) ավարտել աշխատանքները
2021 թվականին:
2. Նաշատեսվում է անցկացնել փողոցային լուսավորություն 3-րդ և 5-րդ փողոցներում:
3. Համայնքի մանկապարտեզի կառուցում
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3.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ
Համայնքի ֆինանսական իրավիճակը վերլուծելիս պետքէ հստակտարանջատել՝
 Համայնքի բյուջեն (եկամտային և ծախսայի նմասերով),


Ծրագրերի իրականացման համար համայնքներին հասանելի այլմիջոցներ
(աղբյուրներ և ծախսային ուղղություններ):

Ֆինանսական կանխատեսումները պետք է արվեն 5 տարվա կտրվածքով և համեմատվեն
ելակետային տարվա հետ (ՀՀԶԾ կազմման տարվան նախորդող տարվափաստացի և տվյալ
տարվա կանխատեսվող արժեքներ): Հստակ պետք է բացահայտել, թե ինչի հիման վրա են
արվել կանխատեսումները:
Հնարավորինս կիրառել տեքստային և աղյուսակային ներկայացում:
Խոշորացված համայնքների դեպքում եկամուտներն ուուղղակի ծախսերը ներկայացնել ըստ
բնակավայրերի:
Ծավալի նկատմամբ սահմանափակում չկա, սակայն պետք է հիշել, որ համայնքի բյուջեն
առանձին փաստաթուղթ է և կարիք չկա այնն ույնությամբ ներառելու ՀՀԶԾ մեջ:
Համայնքի բյուջեի մուտքերը, կարելի է ասել, ձևավորվումեն բացառապեսվարչական բյուջեի
միջոցների հաշվին: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ թվով
եկամտատեսակների՝

հարկերի,

տեղական

տուրքերիև

գույքի

վարձակալությունից

եկամուտների հաշվին: Համայնքի բյուջեի կանխատեսվող եկամուտների մեծ մասը (2016թ.՝
81.3%, 2017թ.՝ 74.1%, 2018թ.՝ 75.7%, 2019թ.՝ 74.4%, 2020թ.՝ 76.5%,) ձևավորվում են
պետական

բյուջեից

համայնքներին

տրամադրվող

ֆինանական

համահարթեցման

դոտացիաների հաշվին (աղյուսակ4):
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
2015թ.

Հ/հ

I.
1
1.1

Մուտքերի անվանումը
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ`
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)*
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
(1+2+3)*
ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ
Գույքային հարկեր անշարժ
գույքից

փաստ.

2016թ.
փաստացի
01.10.2016

2017թ.

2018թ.

2019թ.

2020թ.

2021թ.

կանխ.

կանխ.

կանխ.

կանխ.

կանխ.

3420.0

3420.0

3420.0

3420.0

3420.0

3420.0

3420.0

3420.0

3420.0

3420.0

3420.0

3420.0

3420.0

3420.0

1421.0

1421.0

1421.0

1421.0

1421.0

1421.0

1421.0
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1.2

1.3

1.4

1.5

2
2.1

2.2

2.3

ա)

բ)

Գույքահարկ շենքերի և
շինությունների համար
Հողի հարկ
Գույքային հարկեր այլ գույքից
Գույքահարկ
փոխադրամիջոցների համար
Ապրանքների օգտագործման
կամ գործունեության
իրականացման
թույլտվության վճարներ
Տեղական տուրքեր
Ապրանքների
մատակարարումից և
ծառայությունների
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
հարկատուներից գանձվող
տույժեր և տուգանքներ,
որոնք չեն հաշվարկվում այդ
հարկերի գումարների
նկատմամբ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ
Ընթացիկ արտաքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Կապիտալ արտաքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Ընթացիկ ներքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Պետական բյուջեից
ֆինանսական
համահարթեցման
սկզբունքով տրամադրվող
դոտացիաներ
Պետական բյուջեից

1421.0

1421.0

1421.0

1421.0

1421.0

1421.0

1421.0

1750.0
215.0

1750.0
215.0

1750.0
215.0

1750.0
215.0

1750.0
215.0

1750.0
215.0

1750.0
215.0

215.0

215.0

215.0

215.0

215.0

215.0

215.0

30.0

30.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

12161.7

12161.7

12161.7

12161.7

12161.7

12161.7

12161.7
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գ)

դ)

2.4

ա)

բ)

3
3.1
3.2
3.3

տրամադրվող այլ
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*
Տոկոսներ
Շահաբաժիններ
Գույքի վարձակալությունից
եկամուտներ
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

654.0

654.0

654.0

654.0

654.0

654.0

654.0

654.0

654.0

654.0

654.0

654.0

654.0

654.0
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3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

Այլ գույքի
վարձակալությունից մուտքեր
Համայնքի բյուջեի
եկամուտներ ապրանքների
մատակարարումից և
ծառայությունների
մատուցումից, այդ թվում
Պետության կողմից ՏԻՄերին պատվիրակված
լիազորությունների
իրականացման ծախսերի
ֆինանսավորման համար
պետական բյուջեից ստացվող
միջոցներ
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
Մուտքեր տույժերից,
տուգանքներից
Վարչական
իրավախախտումների
համար ՏԻՄ-երի կողմից
պատասխանատվության
միջոցների կիրառումից
եկամուտներ
Մուտքեր համայնքի բյուջեի
նկատմամբ ստանձնած
պայմանագրային
պարտավորությունների
չկատարման դիմաց գանձվող
տույժերից
Ընթացիկ ոչ պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Կապիտալ ոչ պաշտոնական
դրամաշնորհներ

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0
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3.9

II.

1

2
3
4

III.

Ա.
1
1.1

1.2

Այլ եկամուտներ*
Համայնքի գույքին
պատճառած վնասների
փոխհատուցումից մուտքեր
Վարչական բյուջեի
պահուստային ֆոնդից
ֆոնդային բյուջե կատարվող
հատկացումներից 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 մուտքեր
Պաշարների իրացումից
մուտքեր
Բարձրարժեք ակտիվների
իրացումից մուտքեր
Չարտադրված ակտիվների
իրացումից մուտքեր
Հողի իրացումից մուտքեր
Ոչ նյութական չարտադրված
ակտիվների իրացումից
մուտքեր
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ
ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ
ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ)
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)
ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)
ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Արժեթղթեր
-թողարկումից և
տեղաբաշխումից մուտքեր
-հիմնական գումարի մարում
Վարկեր
-վարկերի ստացում
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1.3

2
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

-ստացված վարկերի
հիմնական գումարի մարում
Փոխատվություններ
-բյուջետային
փոխատվությունների
ստացում
-ստացված
փոխատվությունների
գումարի մարում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Բաժնետոմսեր և
կապիտալում այլ
մասնակցություն
-համայնքային
սեփականության
բաժնետոմսերի և
կապիտալում համայնքի
մասնակցության իրացումից
մուտքեր
-իրավաբանական անձանց
կանոնադրական
կապիտալում պետական
մասնակցության, պետական
սեփականություն
հանդիսացող անշարժ գույքի
(բացառությամբ հողերի), այդ
թվում` անավարտ
շինարարության օբյեկտների
մասնավորեցումից
առաջացած միջոցներից
համայնքի բյուջե
մասհանումից մուտքեր
-բաժնետոմսեր և
կապիտալում այլ
մասնակցություն ձեռքբերում
Փոխատվություններ
-նախկինում տրամադրված
փոխատվությունների դիմաց
ստացվող մարումներից
մուտքեր
-փոխատվությունների
տրամադրում
Համայնքի բյուջեի միջոցների
տարեսկզբի ազատ մնացորդը
Համայնքի բյուջեի ֆոնդային
մասի ժամանակավոր ազատ
միջոցների տրամադրում
վարչական մաս
Համայնքի բյուջեի ֆոնդային
մասի ժամանակավոր ազատ

140.0
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2.6

Բ.
1
1.1

1.2

1.3

միջոցներից վարչական մաս
տրամադրված միջոցների
վերադարձ ֆոնդային մաս
Համայնքի բյուջեի հաշվում
միջոցների մնացորդները
հաշվետու
ժամանակահատվածում
որից` ծախսերի
ֆինանսավորմանը չուղղված
համայնքի բյուջեի միջոցների
տարեսկզբի ազատ մնացորդի
գումարը
ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Արժեթղթեր
-թողարկումից և
տեղաբաշխումից մուտքեր
-հիմնական գումարի մարում
Վարկեր
-վարկերի ստացում
-ստացված վարկերի
հիմնական գումարի մարում
Փոխատվություններ
-փոխատվությունների
ստացում
-ստացված
փոխատվությունների
գումարի մարում

*)Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդիցֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի
մտնում բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ
Աղյուսակ 4. Համայնքի 2017-2021թթ. բյուջեն

Ընդամենըեկամո
ւտներ
Հարկայինեկամո
ւտներ, որից

2015թ
փաստ.նկատ %

2021թ.
կանխ.

2015թ
փաստ.նկատ %

2020թ.
կանխ.

2015թ
փաստ.նկատ %

2019թ.
կանխ.

2015թ
փաստ.նկատ %

2018թ.
կանխ.

2015թ
փաստ.նկատ %

2017թ.
կանխ.

Եկամտի և
ծախսի տեսակը

2015թ.
տարեկանպլան

( եկամտների և ծախսերիկանխատեսումը)

16235.7

16235.7

93.0

16235.7

93.6

16235.7

93.6

16235.7

93.6

16235.7

93.6

Հողիհարկ

1750.0

1750.0

93.0

1750.0

93.3

1750.0

93.3

1750.0

93.3

1750.0

93.3

Գույքահարկ

1636.0

1636.0

100

1636.0

100

1636.0

100

1636.0

100

1636.0

100
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Տեղականտուրքե
ր

30.0

60.0

100

60.0

100

60.0

100

60.0

100

60.0

Պաշտոնականըն
թացիկդրամաշն.

12161.7

12161.7

100

12161.7

100

12161.7

100

12161.7

100

12161.7

100

Այլեկամուտներ
Ոչֆինանսական
ակտիվներիիրաց
ումիցմուտքեր
Տարեսկզբիազա
տմնացորդ

654.0

654.0

100

654.0

100

654.0

100.0

654.0

100

654.0

100

Ընդամենը
Ընդամենըծախսե
ր
Ընթացիկծախսեր
, այդթվում
Տեղ. ինքնակառ.
մարմնի,
դրանցենթ-հիմն.
աշխատ.
աշխատավարձ
Ապրանքն.
գնմանևծառ. վճ.
ծախս

16235.7

16235.7

93.0

16235.7

93.6

16235.7

93.6

16235.7

93.6

16235.7

16235.7

16235.7

100

16235.7

100.0

16235.7

12512.7

12512.7

100

12512.7

100

12512.7

100

12512.7

100

12512.7

100

4000.0

4000.0

100

4000.0

100

4000.0

100

4000.0

100

4000.0

100

Սուբսիդիաներ
Դրամաշնորհներ
Սոցիալականնպ
աստներ

100

140.0

1000.0

1000.0

100

1000.0

100

1000.0

16235.7

100

1000.0

93.6

16235.7

100

1000.0

100

Այլծախսեր
Ոչֆինանսական
ակտիվներիգծով
ծախսեր,
այդթվում
Հիմնականմիջոց
ներ

2.5. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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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, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների
ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատան պահպանումը և գործունեության
ապահովումը,
3. Համայնքի

կոմունալ

սեփականություն

տնտեսության

համարվող

հանրակացարանների,

աշխատանքների

բնակելի

վարչական

տների

շենքերի

և

և
այլ

կազմակերպում,
ոչ

համայնքի

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,
սոցիալականևայլհաստատություններիհիմնադրման,
ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով,

Վերընշված հիմնահարցերի լուծման համար առկա դժվարությունները կապված են հիմնականում
համայնքի եկամուտներից: Համայնքը ունի անհրաժեշտ եկամուտներ՝ իր առջև դրված հիմնահարցերը
միանգամիցլ ուծելու համար:
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2.6 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ , ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԻ
(ՈւԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻՈՒԺԵՂԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի ուժեղկ ողմերնեն՝
 Զարգացման համար համայնքն ունի բավարար մասնագիտական ներուժ,
 Հաշվի առնելով համայնքի աշխարհագրական դիրքը՝ այնկարելի է դարձնել հանգստի և
առողջարանային գոտի,
 Համայքի տարածքում հասարակական ենթակառուցվածքների առկայությունը,
 Փոքր և միջին բիզնեսում բնակչության որոշակի ներգրավվածությունը:
ՀԱՄԱՅՆ ՔԻԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի թույլկ ողմերնեն՝
 Ոռոգման ջրիներ համայնքային համակարգերի վատ վիճակը,
 Գործազրկությանառկայությունը և արտագնա աշխատանքի մեկնողների մեծքանակը,

 Աշխատատեղերի պակասը:
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝
 Մեծ քանակի և որակի աշխատուժի առկայությունը,
 Արտադրական տարածքների առկայությունը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ
Համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգներն են՝
 Գործազրկության մակարդակի աճը,

3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
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3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ
Մարմարիկի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվիառնել համայնքի
բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային տարածքային զարգացման
հնարավորություններից:
Գյուղի

զարգացման

ռազմավարությունն

է՝

բարեփոխում

ներ

անցկացնելու

ճանապարհով

հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և
հանգստի պայմանները և, հաշվի առնելով քաղաքի աշխարհագրական դիրքը, համայնքը դարձնել
առողջարանային գոտի, մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ ևգ րավիչ 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

Ցուցանիշները

1.

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների
հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների
ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով)
Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան
աճ,արտահայտված տոկոսով
Համայնքումգրանցվածբնակիչներիթվիփոփոխությունը
(չպայմանավորվածբնականաճով)
նախորդտարվահամեմատ, արտահայտվածտոկոսով

2.
3.

2017

2018

2019

2020

2021

20.3%

19%

18%

17%

16%

9.5%

-19.6%

-2.2%

-2%

-1.3%

1%

1.5%

1.7%

2%

2.5%

3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Առաջիկա 5 տարիներինհամայնքիհիմնականնպատակներնեն`
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 Համայնքի մշակութային կյանքի աշխուժացումը,
,
 Համայնքի փողոցների բարեկարգումը,
 Բակային տարածքների բարեկարգումն ու ասֆալտապատումը,
 Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցումը,
 էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը,
 Համայնքի մանկապարտեզի կառուցումը,
 Համայնքի հանգստի գոտու վերականգնումը,
 Եկեղեցուվեր կառուցման աշխատանքներ:

Աղյուսակ 6. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների և հիմնական նպատակների կանխատեսվող
արժեքներ (2017-2021թ.թ.)
Տրամաբանական
մոդելի
բաղադրիչ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
1.Աղքատությանշեմիցցածրգտնվո
ղընտանիքներիհարաբերությունը
համայնքիընտանիքներիընդհանու
րթվին (արտահայտվածտոկոսով)
2.Համայնքիսեփականեկամուտնե
րիտարեկանաճ,արտահայտվածտ
ոկոսով
3.Համայնքումգրանցվածբնակիչնե
րիթվիփոփոխությունընախորդտա
րվահամեմատ,
արտահայտվածտոկոսով,
չհաշվածհամայնքիբնակչությանփ
ոփոխությունըբնականաճիպատճ
առով
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
1.Ակտիվմշակութայինևմարզակա
նկյանքիկազմակերպումը՝երիտաս
արդությաններգրավմամբ
1.1.Համայնքիմշակույթիտանկապ
իտալվերանորոգումըևմշակութայ
ինկյանքիաշխուժացում

2017

2018

2019

2020

2021

20.3%

19%

18%

17%

16%

9.5%

-5.8%

-2.7%

-2%

-1.3%

2. Համայնքիկառուցապատումը,
բարեկարգումըևկանաչապատում
ը,
համայնքիաղբահանությունըևսան
իտարականմաքրումը,
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կոմունալտնտեսությանաշխատա
նքներիապահովումը,
ինչպեսնաևհամայնքայինգերեզմա
նատանպահպանումըևգործունեու
թյանապահովումը
2.2.
Համայնքիփողոցներիբարեկարգո
ւմ
2.3.
Բակայինտարածքներիբարեկարգ
ումնուասֆալտապատում
2.4.
Ոռոգմանցանցիհիմնանորոգումն
ուվերակառուցում
2.5.Համայնքիհանգստիգոտուվեր
ականգնում
3.Համայնքիկոմունալտնտեսությա
նաշխատանքներիկազմակերպում
,
համայնքիսեփականությունհամա
րվողբնակելիտներիևոչբնակելիտ
արածքների,
հանրակացարանների,
վարչականշենքերիևայլշինություն
ներիպահպանումը,
շահագործումը,
կազմակերպումէդրանցնորոգումը
3.6.
Բազմաբնակարանշենքերիտանի
քներիկապիտալվերանորոգում
4.Համայնքումֆիզիկականկուլտու
րայիևսպորտիզարգացմանընպաս
տում,
սպորտայինհրապարակներիևմար
զականայլկառույցներիշինարարու
թյանիրականացում,
հանգստիգոտիներիստեղծումը
4.7.
Համայնքիմարզադպրոցիկառուցո
ւմ
5. Բարեգործությանխթանումը`
համայնքումմշակութային,
կրթական, գիտական,
առողջապահական, մարզական,
սոցիալականևայլհաստատություն
ներիհիմնադրման,
ֆինանսավորման,
ինչպեսնաևդրանցֆինանսականա
նկախությանապահովմաննպատա
կով
5.8.
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Եկեղեցուկառուցմանաշխատանք
ներ
5.9.էներգախնայողությանեւվերա
կանգնվողէներգետիկայիծրագրեր
իիրագործում

Նշված խնդիրների լուծման նպատակով նախատեսվող ծրագրերը ներկայացված են ծրագրի
անձնագրերում:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐN1
«Համայնքի փողոցների ասֆալտապատում
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝

Միջոցներ հայթայթել ծրագիրը իրականացնելու համար:

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք

Թիրախային արժեքներ
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2016

Բարելավել համայնքի
բնակչության կենսակերպը

2017

2018

2019

2020

2021

1.
ություը
ասֆալտապատ
փողոցներով

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016
800

Թիրախային արժեքներ
2017
840

2018
860

2019
880

2020
900

2021
920

2.
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
արժեք
2016
2017
2018
2019
2020
800
840
860
880
900
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. համայնքի դրամական միջոցների հայթայթում
1.2.պայմանագրի կնքում
Ցուցանիշներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Ծրագրի բյուջեն

2021
920

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.աշխատանքների իրականացում
2.2.
Ընթացիկ ծախսեր՝0 դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝40000,0դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝40000,0դրամ

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

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐN2
«փողոցային լուսավորության անցկացում»
(Ծրագրիանվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական

Ելակետային

Թիրախային արժեքներ
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նպատակ՝
Բնակչության
կենսամակարդակի
բարելավում

Ցուցանիշներ

արժեք
2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.
Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016
800

Թիրախային արժեքներ
2017
820

2018
840

2019
860

2020
880

2021
900

2.
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
արժեք
2016
2017
2018
2019
2020
800
820
840
860
880
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.դրամական միջոցների հաստատում
1.2.պայմանագրերի կնքում
Ցուցանիշներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

2021
900

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.աշխատանքների իրականացում
2.2.
Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝0 դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 3000,0դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 3000,0 դրամ

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

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐN3
«Համայնքի մանկապարտեզի կառուցում
(Ծրագրիանվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը

Միջոցներ հայթայթել ծրագրի իրականացման համար
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Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝
Բնակչության
կենսամակարդակի
բարելավում

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ
2017

2018

2019

2020

2021

1.
Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016
0

Թիրախային արժեքներ
2017
0

2018
4

2019
4

2020
8

2021
12

2.
Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016
0

Թիրախային արժեքներ
2017
0

2018
12

2019
12

2020
24

2021
36

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Ծրագրի բյուջեն

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

4. ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
Համայնքի յուրաքանչյուր

տարվա

բյուջեի նախագծի

կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶԾ-ում

համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց
իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր:
Գործնականում, ՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ
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աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների
կատարմանը։
Բյուրեղավան համայնքի ՀԶԾ-Ի ֆինանսավորումնամփոփվածէԱղյուսակ 7-ում:
Աղյուսակ 7. ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
(Բյուրեղավան համայնք)
(2017-2021 թթ.)

1.Համայնքիմշակ
ույթիտանկապիտ
ալվերանորոգում
ըևմշակութայինկյ
անքիաշխուժացո
ւմ
2.Համայնքիփողո
ցներիբարեկարգո
ւմ
3.
Բակայինտարած
քներիբարեկարգո
ւմնուասֆալտապ
ատում
4.
Ոռոգմանցանցիհ
իմնանորոգումնո
ւվերակառուցում
5.Համայնքիհանգ
ստիգոտուվերակ
անգնում
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Ֆինանսավորման հարցը լուծված չէ

Ներկայացվել է ֆինանսավորման հայտ

Ֆինանսավորման շուրջ ընթանում են
բանակցություններ

Ֆինանսավորման
կարգավիճակ

Ֆինանսավորումն առկա է

Կապիտալ ծախսեր

Ընթացիկ ծախսեր

Ծախսերի
դասեր

Այլ աղբյուրներ

Պետություն-համայնք-մասնավոր հատված
համագործակցու-թյուն

Բարեգործություն/նվիրատվություն

Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ

Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ

Ֆինանսավորման
աղբյուրներ

Համայնքի սեփական եկամուտներ

2021

2020

2019

Ծրագրի
կատարումն ըստ
տարիների

2018

Բյուջետավորված
միջոցներ

2017

Պարտադիր
խնդիր

6.
Բազմաբնակարա
նշենքերիտանիքն
երիկապիտալվեր
անորոգում
7.
Համայնքիմարզա
դպրոցիկառուցու
մ
8.
Եկեղեցուկառուց
մանաշխատանքն
եր
9.էներգախնայող
ությանեւվերակա
նգնվողէներգետի
կայիծրագրերիիր
ագործում

5. ՀԶԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

ՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի
կողմիցյուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։
ՀԶԾ-ի

մոնիթորինգն

իրականացվելու

է

ըստոլորտային

ծրագրերի

ու

միջոցառումների

աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:
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Աղյուսակ8-ումներկայացված է ՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և
գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։
Աղյուսակ8. Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Տվյալների հավաքագրման
պարբերականությունը

X

Մարզպետարաններ
(Երևան,
Գյումրի,
Վանաձոր,
Արարատ,
Ջերմուկ
համայնքների
համար՝
համայնքապե
տարաններ)

Փաստաթղթայի
ն
ուսումնասիրու
թյուն/հարցազր
ույց

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

ՀՀ
Ոստիկանություն

Հարցում

Տարեկան

Կիսամյակա յին

Ցուցանիշի կատարողական (2021)

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021)

Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021)

Ցուցանիշի կատարողական (2020)

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020)

Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020)

Ցուցանիշի կատարողական (2019)

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019)

Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019)

Ցուցանիշի կատարողական (2018)

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018)

Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018)

Ցուցանիշի կատարողական (2017)

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017)

Ցուցանիշի ստացման մեթոդ

2.Համայնքիսեփականե
կամուտներիտարեկան
աճ,արտահայտվածտոկ
ոսով
3.Համայնքումգրանցվա
ծբնակիչներիթվիփոփո
խությունընախորդտար
վահամեմատ,
արտահայտվածտոկոսո
վ,
չհաշվածհամայնքիբնա
կչությանփոփոխություն
ըբնականաճիպատճառ
ով
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

Ցուցանիշի ստացման աղբյուր

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
1.Աղքատությանշեմիցց
ածրգտնվողընտանիքնե
րիհարաբերությունըհա
մայնքիընտանիքներիըն
դհանուրթվին
(արտահայտվածտոկոս
ով)

Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2017)

Տրամաբանական մոդելի
բաղադրիչ

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2016)

ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
( _____________ թվականներ)
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1.Ակտիվմշակութայինև
մարզականկյանքիկազմ
ակերպումը՝երիտասար
դությաններգրավմամբ
1.1.Համայնքիմշակույթ
իտանկապիտալվերան
որոգումըևմշակութայի
նկյանքիաշխուժացում
2.
Համայնքիկառուցապա
տումը,
բարեկարգումըևկանաչ
ապատումը,
համայնքիաղբահանութ
յունըևսանիտարականմ
աքրումը,
կոմունալտնտեսության
աշխատանքներիապահ
ովումը,
ինչպեսնաևհամայնքայ
ինգերեզմանատանպահ
պանումըևգործունեությ
անապահովումը
2.2.
Համայնքիփողոցներիբ
արեկարգում
2.3.
Բակայինտարածքների
բարեկարգումնուասֆա
լտապատում
2.4.
Ոռոգմանցանցիհիմնա
նորոգումնուվերակառո
ւցում
2.5.Համայնքիհանգստի
գոտուվերականգնում

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

3.Համայնքիկոմունալտ
նտեսությանաշխատան
քներիկազմակերպում,
համայնքիսեփականութ
յունհամարվողբնակելի
տներիևոչբնակելիտար
ածքների,
հանրակացարանների,
վարչականշենքերիևայլ
շինություններիպահպա
նումը, շահագործումը,
կազմակերպումէդրանց
նորոգումը
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3.6.
Բազմաբնակարանշենք
երիտանիքներիկապիտ
ալվերանորոգում
4.Համայնքումֆիզիկակ
անկուլտուրայիևսպոր
տիզարգացմանընպաս
տում,
սպորտայինհրապարա
կներիևմարզականայլկ
առույցներիշինարարու
թյանիրականացում,
հանգստիգոտիներիստե
ղծումը
4.7.
Համայնքիմարզադպրո
ցիկառուցում
5.Բարեգործությանխթ
անումը`
համայնքումմշակութայ
ին, կրթական,
գիտական,
առողջապահական,
մարզական,
սոցիալականևայլհաստ
ատություններիհիմնադ
րման,
ֆինանսավորման,
ինչպեսնաևդրանցֆինա
նսականանկախության
ապահովմաննպատակ
ով
5.8.
Եկեղեցուկառուցմանա
շխատանքներ
5.9.էներգախնայողությ
անեւվերականգնվողէն
երգետիկայիծրագրերի
իրագործում

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն
Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
ՀԶԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք հինգ տարիների գործունեության ուղեցույցը: 2017-2021թթ.
ընթացքում ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի
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
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յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա
հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:
Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ
համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ
շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:
ՀԶԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի
ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն
համայնքի ավագանուն ՝ի գիտություն:
Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶԾ-ի 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 ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկանհ աշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու
կայացրած որոշման վրա, ՀԶԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը
ՀՀԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալիրև (կամ) համայնքի ավագանու
անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու
քննարկմանը և հաստատմանը:
Համայնքի

ավագանու

անդամի

(անդամների)

առաջարկած

այն

փոփոխություններըև

(կամ)

լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶԾ –ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու
որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու
նիստիններ կա անդամների ձայների երկու երրորդով:
ՀԶԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում
են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանվածկարգով:
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