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Հաստատված Գեղարդ համայնքի ավագանու
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Ե

Մշակվել է՝ համայնքի ղեկավարին կից գործող Գեղարդ համայնքի զարգացման
ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդակցական մարմնի կողմից
Ներկայացվել է՝ համայնքի ղեկավար Սանասար Թառոյանի կողմից
Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 09.12.2016թ.թիվ 2 որոշմամբ

ԳԵՂԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔ 2016Թ.
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1.ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղարդ համայնքի զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի է առնվել ,
որ համաձայն 2015թ.-ի դեկտեմբերի 6-ին փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության 181-րդ
հոդվածի ՏԻՄ-երը ՝համայնքի ավագանին և համայնքի ղեկավարը ընտրվում են 5 տարի
ժամկետով, և 210-րդ հոդվածի <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>ՀՀ օրենքով
սահմանված ՝տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
իրավասություններն ու
լիզորությունները նրանց գործունեության բնագավառում ՀԶԾ-ի մշակման և կառավարման
վերաբերյալ համապատասխան հոդվածների դրույթները,ինչպես նաև Կոտայքի մարզպետի
կողմից ներկայացված համայնքի զարգացման ծրագրի մշակման մեթոդական մղեցույցը:
Ներկայացվող ՀԶԾ-ն առաջիկա տարիների համար հանդիսանալու է Գեղարդ համայնքի
զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀԶԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված
է համայնքի ռեսուրսային ( մարդկային ,գույքային, ֆինասատնտեսական,տեխնիկական և այլն)
հնարավորություներով, համայնքային
ծրագրերի իրականացման
և ծառայություների
մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթկառուցվածքների
առկայությամբ: ՀԶԾ–ում
հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի հանրային
ծառայություների մատչելիության և հասանելիության, նոր ծառայություների 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:
ՀԶԾ-ն ներառում է նաև Գեղարդ համայնքի ղեկավարի և ավագանու
անդամների
նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները: Այն Գեղարդ համայնքի ներդաշնակ և համաչափ
զարգացման, Գեղարդի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա
տարիներին ընդունված ծրագիր է, որը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Գեղարդի գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավային մասում, սահմանակից է Գողթ
և Գառնի համայնքների վարչական տարածքներին:Մարզկենտրոնից գտնվում է 82կմ հեռավորության
վրա, Աբովյան քաղաքից՝ 45կմ: Համայնքը նախկինում կրել է <<Առթիզ>> տեղանունը: Պատմական
տեղեկությունների համաձայն <<Առթիզ>> տեղանունը եղել է դեռ 1 դարից: Խորհրդային միության
ժամանակ 1933թ-ից վերանվանել է Գեղարդ:
Գյուղը ծովի մակարդակից բարձր է մոտ 2000մ, վարչական տարածքը՝ 1082հա, որից տնամերձ 60հա,
աշխարհագրական դիրքը լեռնային է, կլիմայական պայմաները՝ բարենպաստ: Տարեկան տեղումների
քանակը կազմում է 250-ից մինչև 350մմ: Գյուղի որոշակի մասը գտնվում է հարթ մակերեսի վրա, իսկ
մնացած մասը՝ բարձունքների վրա, մի թաղամաս էլ ձորակների մեջ: Գյուղը հյուսիսային և արևելյան
կողմերից շրջափակված է Գեղամա լեռներով: Գյուղի հյուսիսային կողմում հոսում է Ազատ գետի
2

փոքրիկ վտակը՝ անցնելով դարերի ընթացքում առաջացած անդնդափոր ձորով, որը կրում է
<<Յոնջալաղի կիրճ>> անվանումը:
Հարավայի և արևմտյան մասից մի գեղեցիկ տեսարան է բացվում դեպի հայոց բիբլիական Մասիսը,
Արարատյան դաշտը, Ազատի ջրամբարը և հայոց հինավուրց թագավորանիստ Գառնին՝ իր
հեթանոսական տաճարով: Գյուղատեղում հայտնաբերվել են մի շարք պատմական հուշարձաներ, կան
բազմաթիվ դամբարաններ, իսկ կենտրոնական մասում պահպանվել է բազիլիկ ոճով, սրբատաշ, հսկա
բազալտե խաչքարերով կառուցված եկեղեցին, որն ավերվել է 1867թ-ին Հայաստանում տեղի ունեցած
ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով:
Գեղարդ համայնքի բնակչությունը 2016թ. Հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 407 մարդ (աղյուսակ 1)
Աղյուսակ 1. Համայնքի
(01.01.2016 դրությամբ)

Հ/Հ
1.
2.
2.1
2.2
3.

մշտական բնակության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները

Ցուցանրշները
Բնակչության թվաքանակը,մարդ

Մարդ
397

Տնային տնտեսությունների թվաքանակը

151

այդ թվում՝ժամանակավոր

3

կացարաններում/վագոն,տնակ/բնակվող
կիսակառույց տներում բնակվող
Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների քանակը

5
5

Համայնքի բնակչության 50 տոկոսը կազմում են տղամարդիք և 50 տոկոսը կանայք:Համայնքի
տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2. Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները (01.01.2016թ.
դրությամբ)

3

1.

Տղամարդիկ

198

2.

Կանայք

199

3.

Նախադպրոցական(0-6տ.)

26

4.

Դպրոցական(6-17տ.)

40

5.

18-60 տարեկան՝

309

6.

60 տարեկանից բարձր

22

7.

Կենսաթոշակառուներ՝

17

8.
9.

Բռնագաղթվածների ընտանիքներ՝
Փարոս համակարգում ընդգրկված ընտանիքներ՝

6
6

10.

Աշխատունակ բնակչության թիվը

317

11.

Հաշմանդամներ

10

Գործազուրկների մեծ մասը կազմում են կանայք:Տղամարդկանց աշխատունակ մի մասը զբաղված է
արտագնա աշխատանքով:

2.2 Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը
Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն կազմում է 11մլն դրամ: Ընդհանուր եկամտհարկի մեջ
համայնքի սեփական եկամտահարկի բաժինը
Համայնքում գործում է <<Հով խաչ>> ՍՊԸ հիդրոկայաները, <<Ռիտարտ Գրուպ >>կոոպերատիվը՝ չրի
և խոտաբույսերի արտադրամասը:
Համայնքի տարածքում գործում է մեկ միջնակարգ հանրակրթական դպրոց: Այն կառուցվել է
պետբյուջեի հաշվին և շահագործման է հանձնվել 2005թ-ին: Նորմալ և ժամանակակից կառույց է,
մետաղապլաստ պատուհաներով և դռներով, սանհանգույցներով և իր ջեռուցման սիստեմով: Դպրոցի
ամբողջ տարածքը ցանկապատված է, որոշակի մասը ասֆալտապատ խաղահրապարակ է, մնացած
մասը մրգատու այգի: Համայնքի միակ կրթական հաստատությունը մշտապես գտնվում է համայնքի
ղեկավարի ուշադրության կենտրոնում: 2010թ. Դպրոցի ջեռուցման համակարգը գազաֆիկացված է:
Աղյուսակ 3. Գեղարդ համայնքի միջնակարգ հանրակրթական դպրոցի վերաբերյալ ցուցանիշները:
Հ/Հ Հաստատության անվանումը
1. Գեղարդի միջնակարգ դպրոց

Աշխատողների քանակը
20

սովորողների թիվը
40

Համայնքը չունի մանկապարտեզ , մշակույթի տուն, մարզահրապակ, որի հետևանքով
երիտասարդությունը զրկվում է իր ակտիվ հանգիստը կազմակերպելու հնարավորությունից:
Համայնքում չկա գրադարան և այս ամենը համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին իրագործելը գրեթե
անհնար է:
Համայնքի տարածքում գործող առողջապահական հիմնարկը <<Գեղարդ բժշկական միավորման
կենտրոն >> ՊՓԲԸ-ն է, որը տեղավորված է գյուղապետարանի շենքում: 2006թ վերանորոգվել և
կահավորվել է անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով: Գյուղապետարանի կողմից անընդմեջ
աջակցություն և վերահսկողություն է ցուցաբերվում, որպեսզի պատշաճ մակարդակով կազմակերպվի
համայնքի բնակչության բժշկական սպասարկումը:

4

Գեղարդ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող գյուղապետարանին կցված գույքի առ 08.12.2016թ.
դրությամբ
Անվանումը
չափի միավորը
քանակը
գումարը
1
2
3
4
5
6
7
8
9

համակարգիչ LG
լազերային տպիչ
պահարան
գրասեղան
համակարգչի սեղան
համակարգչի աթոռ
աթոռներ
չհրկիզվող պահարաններ
գյուղապետարանի շենք

հատ
հատ
հատ
հատ
հատ
հատ
հատ
հատ
հատ

1
1
1
3
1
1
6
2
1

225000
70000
15000
30000
43000
30000
24000
80000
357000

Համայնքում առկա է համախմբվածություն, որը սակայն չի հանգեցրել սոցիալական ինիստուտների
ձևավորմանը:

2.3 Զբաղվածությունը
Համայնքի բնակչության զգալի մասը զբաղվում է անասնապահությամբ, այգեգործությամբ և
հողագործությամբ: Բնակչության կողմից արտադրված գյուղմթերքները շուկա արտահանելու և
իրացնելու
նպաստավոր
պայմաներ
չկան,
վերջին
տարիների
ընթացքում
համայնքի
անասնապահությունը և գյուղատնտեսությունը անկում է ապրում : Համայնքի բնակչության հիմնական
եկամտի աղբյուրը անասնապահությունն ու գյուղատնտեսությունն է: Արտադրանքի չիրացման
պատճառով
շատ
բնակիչներ
ստիպված
հրաժարվում
են
անասնապահությունից,
գյուղատնտեսությունից և մատնվում անգործության: Այս հիմնախնդիրների հաղթահարումը հույս
կներշնչի լավատեսորեն նայելու վաղվա օրվան:

2.4 Գյուղատնտեսություն, հողատարածքների օգտագործում
Համայնքը դասվում է գյուղատնտեսական մթերքների արտադրող գյուղերի շարքին: Տնամերձ
հողամասերը մոտ 62 հա տարբեր տեսակի պտղատու այգիներ են, ամեն տարի թարմացվում և
համալրվում է նոր սորտերով: Սեփականաշնորհումից ստացած վարելահողերը և խոտհարքները
ամբողջությամբ անջրդի են, ոչ բերի լինելու հետևանքով վարելահողերի որոշ մասը օգտագործվում են
որպես արոտներ, որոշակի բերի մասը՝ խոտհարք: Քանի որ, որպես անջրդի վարելահող օգտագործելը
եկամտաբեր չէ, ուստի համայնքի ամբողջ բնակչությունը հրաժարվել է սեփականաշնորհված
վարելահողերը մշակելուց: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 09 հունիսի 2005
թվականի թիվ 876-ն՝ որոշմաբ 2005 թվականին համայնքի տարածքում գտնվող հողրն անհատույց
հանձնվել են համայնքին և հանդիսանում են համայնքային սեփականություն:
Համայնքի վարչական տարածքը 1082 հա է, որից 576 հա գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
այդ թվում վարելահողեր՝ 225 հա, խոտհարքներ 51 հա, բնակավայրի 62 հա, արոտավայր 300 հա,
հատուկ պահպանվող տարածքներ 3,0 հա:
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2.5 Համայնքում իրականացվող ծրագրեր
Ծրագիրը նախատեսում է համայնքի բոլոր փողոցներում նոր ջրագծերի կառուցում: Նախկինում
կառուցված խմելու ջրագծերը անմիխթար վիճակում են, որը կարող է բնակչության շրջանում
հանգեցնել վարակիչ հիվանդությունների տարածմանը: Համայնքում վերանորոգվել
է միայն
ջրամբարից մինչև 2-րդ փողոց եկող ջրագիծը: 1-ին փողոցների ջրագիծը գտնվում է անմիխթար
վիճակում: Ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք կարևոր խնդիրներ:
1.Կազմել ծրագրի իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:
2.Կազմակերպել գնումների գործընթածը, կնքել պայմանագրեր շինարարական աշխատանքների
կատարման և այդ աշխատանքների իրականացման ընթացքում հսկողության վերաբերյալ:
3.Ծրագիրն իրականացնել 2017-2021թթ-ի ընթացքում:
Իրականացնելով այս ծրագիրը՝ համայնքը կապահովվի շուրջօրյա խմելաջրով, կնվազեն խմելու ջրի
կորուստները, կբարելավվեն համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմաները: Նախնական
մոտավոր հաշվարկներով 4կմ70մետր երկարությամբ ջրագծի կառուցման աշխատանքների արժեքը
կկազմի 32 մլն դրամ: Ծրագիրն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է համագործակցությունը
շարունակել մարզպետարանի, միաժամանակ՝ տարբեր կազմակերպությունների հետ:ՀԶԾ-ի մեջ է
մտնում նաև գերեզմանոց տանող փողոցի ասֆալտապատումը: Թիվ 2 փողոցը սկսվում է հուշարձան
աղբյուրի մոտից, այն համայնքի կենտրոնական տրանսպորտի համար ամենաերթևեկելի և մարդաշատ
փողոցն է՝ մոտ 2400մ/ք տարա

2.6ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 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):
Համայնքի բյուջեի մուտքերը, կարելի է ասել, ձևավորվում են բացառապես վարչական
միջոցների

հաշվին: Համայնքում գալիք հինգ

տարիներից

բյուջեի

միայն 2019թ. է նախատեսվում ոչ

ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի ստացում, այն էլ փոքր գումարի չափով: Վարչական
բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ թվով

եկամտատեսակների՝

հարկերի,

տեղական տուրքերիև գույքի վարձակալությունից եկամուտների հաշվին: Համայնքի բյուջեի
կանխատեսվող

եկամուտների

մեծ

մասը

(2016թ.՝

78,7%,

2017թ.՝

78,7%,

2018թ.՝

79,2%,

2019թ.՝ 79,8%, 2020թ. 80,5%,) ձևավորվում են պետական բյուջեից համայնքներին տրամադրվող
ֆինանսական

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 տարեսկզբի ազատ մնացորդի հաշվին:
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Աղյուսակ

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

Հ/հ

I.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2
2.1

2.2

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

փաստ.

2016թ.
2017թ.
փաստացի
կանխ.
01.10.2016

2018թ.

2019թ.

2020թ.

2021թ.

կանխ.

կանխ.

կանխ.

կանխ.

9034.4

9070.0

9102.6

9125.0

9102.6

9125.0

8991,6

8235.5

8991.6

8235.5

1471.0

1099.2

1477.2

1488.4

1495.6

1502.7

1510.7

359,2

372,9

379,4

386.5

393.7

400.8

408.8

2,0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1 101,9
357,2

726.3
368,9

1101.9
375.3

1101.9
382.5

1101.9
389.6

1101.9
396.7

1101.9
399.9

357,2

368.9

375.3

382.5

389.6

396.7

399.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8996.7
8996.7

0.0

9034.4

0.0

9070.0

0.0
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2.3

ա)

բ)

գ)

դ)

2.4

ա)

բ)

3
3.1
3.2
3.3

պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Ընթացիկ ներքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Պետական բյուջեից
ֆինանսական
համահարթեցման
սկզբունքով տրամադրվող
դոտացիաներ
Պետական բյուջեից
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

0.0

0.0

0.0

6167.2

6167.2

6167.2

1345.3

100.0

845.3

845.3

0.0

0,0

0.0

0.0

6167.2

6167.2

6167.2

6167.2

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

859.1

1240.3

1264.8

1289.2

1314.7

1327.1

859.1

1240.3

1264.8

1289.2

1314.7

1327.1
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վարձավճարներ

3.4

3.5

3.6

Համայնքի վարչական
տարածքում գտնվող
պետության և համայնքի
սեփականությանը
պատկանող հողամասերի
կառուցապատման
իրավունքի դիմաց գանձվող
վարձավճարներ
Այլ գույքի
վարձակալությունից մուտքեր
Համայնքի բյուջեի
եկամուտներ ապրանքների
մատակարարումից և
ծառայությունների
մատուցումից, այդ թվում
Պետության կողմից ՏԻՄ-երին
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

0.0

0,0

8.0
8,0

13.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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3.7
3.8
3.9

II.

1

2
3
4

III.

Ա.
1
1.1

պարտավորությունների
չկատարման դիմաց գանձվող
տույժերից
Ընթացիկ ոչ պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Կապիտալ ոչ պաշտոնական
դրամաշնորհներ
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

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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1.2

1.3

2
2.1

2.2

2.3
2.4

-թողարկումից և
տեղաբաշխումից մուտքեր
-հիմնական գումարի մարում
Վարկեր
-վարկերի ստացում
-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

1032.5
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վարչական մաս
2.5

2.6

Բ.
1
1.1

1.2

1.3

Համայնքի բյուջեի ֆոնդային
մասի ժամանակավոր ազատ
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 ֆոնդից ֆոնդային բյուջե
բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ

հատկացվող գումարը չի մտնում
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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

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

8972.2

8164.9

91.2

8640.7

96.3

8748.4

97.5

8855.56

98.6

8963.57

99.9

1430.0

1122.7

76.6

1498.7

101.8

1506.2

102.3

1513.36

102.8

1521.37

103.4

Հողիհարկ

1100.0

733.26

66.5

1101.9

100.0

1101.9

100.0

1101.9

100.0

1101.9

100.0

Գույքահարկ
Տեղականտուրքե
ր

320.0

379.44

105.6

386.6

107.6

393.72

109.6

400.86

111.5

408.87

113.3

10.0

10.0

10.0

10.0

100.0

10.0

100.0

10.0

100.0

10.0

100.0

6167.2

6167.2

100.0

6167.2

100.0

6167.2

100.0

6167.2

100.0

6167.2

100.0

Այլեկամուտներ
Ոչֆինանսական
ակտիվներիիրաց
ումիցմուտքեր
Տարեսկզբիազա
տմնացորդ

1375.0

875.0

63.6

975.0

70.9

1075.0

78.8

1175.0

85.4

1275.0

92.7

1032,5

10325

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

10004.7

9197.4

91.9

9398.3

93.9

9646.7

96.4

9902.26

98.9

10235.8

8972.2

8440.0

94.6

8500.0

94.7

8600.0

95.8

8630.0

96.8

8630

96.8

7267.2

7500.0

103.2

7540.0

103.7

7640.0

105.1

7660.0

105.4

7660.0

105.4

6040.00

6040

100.0

6040

100.0

6040

100.0

6040

100.0

6040

100.0

1227.2

1460.0

118.9

1500.0

122.2

1600.0

130.3

1620.0

132.0

1620

1320.0

Սուբսիդիաներ
Դրամաշնորհներ
Սոցիալականնպ
աստներ

0.0

Այլծախսեր
Ոչֆինանսական
ակտիվներիգծով
ծախսեր,
այդթվում
Հիմնականմիջոց
ներ

75.0

940.0

12.5

960.0

970.0

129.0

Պաշտոնականըն
թացիկդրամաշն.

757.4

898.3

1046.7

1272.26
102.3

0.0
0.0

0.0
1630.0

0.0

12.8

960.0

12.8

970.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.9
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2.7 Զարգացման խոչնդոտներ և դժվարություներ
1.Բնական աղետներ(երկրաշարժ,կարկուտ,հեղեղատ և այլն)
2.Համայնքի առուների վերանորոգման անհրաժեշտություն:
3.Հարկերի և վարձավճարների գանձման դժվարությունները:
4.Թաղերում խմելու ջրի անհապաղ բաժանարարների տեղադրում

2.8 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավորությունների և սպասելիքների (ՈՒԹՀՍ) վերլուծություն

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝
 Հաշվի առնելով համայնքի աշխարհագրական դիրքը՝ այն կարելի է դարձնել հանգստի և
առողջարանային գոտի:
 Համայնքում բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական և միջնակարգ կրթությամբ
մասնագետների առկայություն
 Համայնքում ղեկավար-ավագանի-բնակիչների՝ ամուր կապ և փոխհամաձայնություն

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի թույլ կողմերն են՝
 Բնակավայրի տարածքում կոյուղու համակարգի բացակայությունը
 Ներհամայնքային ճանապարհների անբարեկարգ վիճակ
 Գործազրկության առկայություն, աշխատատեղերի սակավություն
 Ազգաբնակչության անվճարունակության, սոցիալ-տնտեսական պայմաների ոչ բարձր
մակարդակ
 Ակումբի, գրադարանի,մշակույթի տան բացակայություն
 Մարզկենտրոնից հեռու գտնվելը
 Ոռոգման ջրի ներհամայնքային ցանցի բացակայություն
 Գյուղատնտեսության համար պիտանի հողերի սակավություն, հողերի կտրտվածության
 Խմելու ջրագծի ներհամայնքային ցանցի նորով փոխարինելը
 Երկու նոր թաղամասերի գազաֆիկացում

Համայնքին սպառնացող վտանգները
1.
2.
3.
4.
5.

Բնական աղետները երկրաշարժ, կարկուտ, հեղեղատ և այլն
Հմայնքի առուների վերանորոգման անհրաժեշտություն,
Օրենսդրական դաշտի անկատարություն.
Հարկերի և վարձավճարների գանձման դժվարությունները,
Թաղերում խմելու ջրի անհապաղ բաժանարարների տեղադրում.
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3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
Գեղարդի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի
բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային տարածքային զարգացման
հնարավորություներից:
Համայնքի զարգացման ռազմավորությունն է՝ բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով
հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակույթային և հանգստի
պայմաները և, հաշվի առնելով համայնքի աշխարհագրական դիրքը, համայնքը դարձնել մաքուր,
բարեկարգ, կանաչապատ և գրավիչ բնակավայր:
Համայնքի կարևորագույն խնդիրներից մեկը թաղամասերում լուսավորությունով ապահովեն է: Մեր
ռազմավարական քաղաքականություն է ՝հետևողականորեն բարեփոխումներ անցկացնել համայնքի
բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմաների ուղղությամբ:
Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է
տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության,
լրատվամիջոցների
և
գործարարների
համատեղ
գործունեությունը,
ինչպես
նաև
համագործակցությունը պետական կառավարման մարմիների և դոնոր կազմակերպությունների հետ:
3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Առաջիկա տարիներին համայնքի հիմնական նպատակներն են՝
1.Խմելաջրի հին ջրագծերի փոխարինելը նորով և տեղադրել բաժանարարներ:
2.Գերեզմանոց տանող գլխավոր ճանապարհը ասֆալտապատել և բարեկարգել համայնքի մյուս
ճանապարհները:
3.Լուծել համայնքի լուսավորման հարցը:
4.Գազով ապահովել այն փողոցները ,որոնք գազաֆիկացված չեն:
5.Կառուցել մանկապարտեզ,մարզադաշտ,եկեղեցի:
6.Լուծել տրանսպորտի խնդիրը
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ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐN1
« Համայնքում խմելու և ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում»
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական նպատակ՝
Համայնքում
գյուղատնտեսության
կարևորագույն
խնդիրներից մեկի լուծում և գյուղատնտեսության
զարգացում

միջոցներ հայթհայթել խմելու և ոռոգման ջրի ցանցի
կառուցման աշխատանքների իրականացման համար,
ինչպես նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող
գույքային արժեքի ավելացում:

Ցուցանիշներ

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
Գյուղատնտեսության

զարգացում

1.

Ելակետ
ային
արժեք
2016

2017

201
8

201
9

202
0

2021

0

3 մլն
դրամ

3.5

4

4.5

5

Ոռոգվող

հողատարածությունները
Ելակետա
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
յին
արժեք
2016
2017 201 20 20
202
8
19 20
1
5
6
7
8
9
10
2. Նոր կառուցվող ջրագծից օգտվող շահառուների թիվը
Ելակետա
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
յին
արժեք
2016

Ծրագրի հիմնական գործողությունները

Ծրագրի բյուջեն

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

Թիրախային արժեքներ

1.
2.
3.
4.

2017

2018

201
9

202
0

202
1

Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում
Համայնքի ներդրում
Պայմանագրի կնքում
Աշխատանքների կատարում

Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 25 մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 25 մլն դրամ
Դոնոր կազմակերպություն
Տարերային աղետները
Համայնքի բնակիչները

2017-2018
Համայնքում չկա խմելու և ոռոգման ջրի ցանց : Համայնքի
բնակիչները հիմանականում օգտվում են սեփական
հորերից և համայնքի 4 աղբյուրներից:Ունենալով խմելու
և
ոռոգման
ջրի
ցանց, համայնքում
կավելանան
գյուղատնտեսությունը,
այգեգործությունը:
Ցանցի
կառուցման ընդհանուր արժեքը կկազմի 25 մլն դրամ:
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ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐN2
«ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, ասֆալտապատում և փողոցային լուսավորության ցանցի
ընդլայում»
(Ծրագրի

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված ծրագիրը

Ծրագրի անմիջական նպատակ՝
Ունենալ բարեկարգ և արտաքին
լուսավորությունով ապահոված,
անվտանգ և մաքուր փողոցներ
Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
Ապահովել բնակչությանը
անվտանգ և լուսավոր
փողոցներով, որից կօգտվի
համայնքի բնակչությունը:

անվանում)

միջոցներ հայթհայթել փողոցային լուսավորության աշխատանքների իրականացման համար, ինչպես նաև ներհամայնքային
փողոցների
բարեկարգման համար :

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ
2017
2 մլն

2018
2 մլն

2019
2 մլն

10 մլն դրամ
Լուսավորությունից օգտվող բնակչության թիվը
Ելակետային
Թիրախային արժեքներ
Ցուցանիշներ
արժեք
2016
2017
2018
2019
2020
5
6
7
8
9

2021
2 մլն

1.

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016

2021
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Թիրախային արժեքներ
2017

2018

2019

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

1.
2.
3.
4.
5.

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝
Կապիտալ ծախսեր՝ 1 մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 1 մլն դրամ
Դոնոր կազմակերպություն

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

2020
2 մլն

2020

2021

Համայնքի դրամական միջոցների հավաքագրում
Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում
Մրցույթի հայտարարություն
Պայմանագրի կնքում
Աշխատանքների կատարում

Տարերային աղետ
Համայնքի բնակիչներ
2020
Ներհամայնքանի ճանապարհների բարեկարգումը և լուսավորության ցանցի
ընդլայնումը կնպատի համայնքի բնակիչների ավտոմեքենաների անվտանգ
երթևեկությանը, ինչպես նաև համայնքի բոլոր բնակելի թաղամասերում
փողոցային լուսավորության աշխատանքների իրականացում:
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ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐN3
« Խաղահրապարակի կառուցում »
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի
նպատակ

միջոցներ հայթհայթել համայնքում
աշխատանքների իրականացման համար:

անմիջական

Ցուցանիշներ

Ունենալ
խաղահրապարակ,
երեխաների ժամանցը
ավելի հետաքրքիր
դարձնելու համար
Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Հետաքրքիր, մաքուր և
բարեկարգ համայնք,
կանաչ տարածքներով,
զբոսայգիներով և
խաղահրապարակներով:

Ելակետային
արժեք
2016
2 մլն դրամ

խաղահրապարակի

Թիրախային արժեքներ
2017
0.5 մլն

2018
0.5մլն

2019
1մլն

2020
1.5մլն

2021
1.5մլն

1.

Նոր աշխատատեղերի ստեղծում
Ելակետային
Ցուցանիշներ
արժեք
2016
2017
2
2.
Ելակետային
Ցուցանիշներ
արժեք
2016
2017

Թիրախային արժեքներ
2018
3

2019
4

2020
5

2021
5

Թիրախային արժեքներ
2018

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

1.
2.
3.
4.
5.

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 5 մլն դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 5 մլն դրամ
Դոնոր կազմակերպություն

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

կառուցման

2019

2020

2021

Համայնքի դրամական միջոցների հավաքագրում
Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում
Մրցույթի հայտարարություն
Պայմանագրի կնքում
Աշխատանքների կատարում

Տարերային աղետները
Համայնքի բնակիչները
2017-2021թթ.

Համայնքում կան տարածքներ, որտեղ կարելի է կառուցել խաղահրապարակ,
երիխաներ , ինչպես նաև երիտասարդների ժամանցը հետաքրքիր դարձնելու
համար:
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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

ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված

հիմնականում (չհաշված

է

ծրագրերը) համայնքի գալիք

հինգ

տարիների բյուջեների կատարմանը։
Գեղարդ համայնքի ՀԶԾ-Ի ֆինանսավորումն ամփոփված է Աղյուսակ 7-ում:

Աղյուսակ 7. ՀԶՀԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
(Գեղարդ համայնք)
(2017-2021 թթ.)

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

2021
4 մլն դրամ

Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ

2020
2 մլն դրամ

Ֆինանսավորման
աղբյուրներ

Համայնքի սեփական եկամուտներ

2019

խմելու և
ոռոգման ջրի
ցանցի կառուցում

12 մլն դրամ

1. համայնքում

2018

Ծրագրի կատարումն
ըստ տարիների

2017

Բյուջետ
ավորված
միջոցնե
ր

0.46 մլն
դրամ
0.48 մլն
դրամ
5 մլն դրամ

Պարտադիր խնդիր
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1 մլն դրամ

0.5 մլն դրամ

0.5 մլն դրամ

50 հազար դրամ

50 հազար դրամ

2 մլն դրամ

1 մլն դրամ

0. 4 մլն դրամ
50 հազար դրամ

2 մլն դրամ

1 մլն դրամ

0.5 մլն դրամ
50 հազար դրամ

2 մլն դրամ

1 մլն դրամ

0. 3 մլն դրամ

5.Համայնքի
մշակույթի
տունը
ջեռուցման
համակարգով
ապահովում
և
մշակութային
կյանքի
աշխուժացում,
երաժշտական
գործիքների ինչպես
նաև
մշակույթի
տանը
գործող
թանգարանի,
գրադարանի գույքի
ձեռք բերում

50 հազար դրամ

2 մլն դրամ

1 մլն դրամ

2 մլն դրամ

2 մլն դրամ

6 մլն դրամ

4.Համայնքում
տուրիզմի
զարգացում,
հատկապես
ձմեռային

2.5 մլն դրամ

3. Ներհամայնքային
ճանապարհների
բարեկարգում
ասֆալտապատում
և փողոցային
լուսավորության
ցանցի ընդլայնում

10 մլն դրամ

2. Համայնքում
ֆիզիկական
կուլտուրայի և
սպորտի
զարգացման
նպաստում,
սպորտային
հրապարակների և
մարզական այլ
կառույցների
շինարարության
իրականացում,
որը կնպաստի
աշխատատեղերի
ստեղծմանը և
գործազրկության
պակասեցմանը
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1 մլն դրամ
1.5 մլն դրամ

1 մլն դրամ
1.5 մլն դրամ

1 մլն դրամ
1 մլն դրամ

1 մլն դրամ

1 մլն դրամ
500 հազար

կի կառուցում

500 հազար

7.Խաղահրապարա

5 մլն դրամ

Արվեստի
դպրոցի ստեղծում

5 մլն դրամ

6.

1 մլն դրամ

1 մլն դրամ

1 մլն դրամ

1 մլն դրամ

1 մլն դրամ

10 մլն դրամ

10 մլն դրամ

15 մլն դրամ

15 մլն դրամ

Համայնքում
հանգստի գոտու
կառուցում

5 մլն դրամ

9.

5 մլն դրամ

յողության
և
վերականգնվող
էներգետիկայի
ծրագրերի
իրագործումը

55 մլն դրամ

8.էներգախնա-

5. ՀԶՀԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

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

մոնիթորինգն

իրականացվելու

է

ըստ

ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների

աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:
Աղյուսակ8-ում
ներկայացված է ՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և
գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։
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Աղյուսակ 8. Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
1.Աղքատության շեմից
ցածր գտնվող
ընտանիքների
հարաբերությունը
համայնքի
ընտանիքների
ընդհանուր թվին
(արտահայտված
տոկոսով)

2.Համայնքի սեփական
եկամուտների
տարեկան աճ,
արտահայտված
տոկոսով
3.Համայնքում
գրանցված բնակիչների
թվի փոփոխությունը
նախորդ տարվա
համեմատ,
արտահայտված
տոկոսով, չհաշված
համայնքի բնակչության
փոփոխությունը բնական
աճի պատճառով

X

X

X

Համայնքապետարան

Համայնքապետարան

Համայնքապետարան

Ցուցանիշի ստացման մեթոդ

Ցուցանիշի ստացման աղբյուր

Տվյալների հավաքագրման
պարբերականությունը
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 թիրախային արժեք (2017)

Տրամաբանական մոդելի
բաղադրիչ

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2016)

ԳԵՂԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔ
( ___2016-2021__________ թվականներ)

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
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5 մլն
2 մլն

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

0.5 մլն
5 հազար դրամ

դրամ

դրամ

2 մլն

5 մլն
2 մլն

0.5 մլն
5 հազար դրամ

դրամ

2 մլն

5 մլն
2 մլն

0.5 մլն
5 հազար դրամ

դրամ

2 մլն

5 մլն
1մլն

0.5 մլն
5 հազար դրամ

դրամ

2 մլն

5 մլն
1մլն

0.5 մլն
5 հազար դրամ

դրամ

2 մլն

5 մլն
1 մլն

0.5 մլն
5 հազար դրամ

դրամ

2 մլն

5 մլն
1մլն

0.4 մլն
5 հազար դրամ

դրամ

2 մլն

5 մլն
1մլն

0.4 մլն
5 հազար դրամ

դրամ

2 մլն

5 մլն
1 մլն

0.4 մլն
5 հազար դրամ

դրամ

2 մլն

4 մլն
1մլն

0.5 մլն
5 հազար դրամ

դրամ

2 մլն

4 մլն
1մլն

0.5 մլն
5 հազար դրամ

դրամ

2 մլն

4 մլն
1 մլն

0.5 մլն
5 հազար դրամ

դրամ

2 մլն

4 մլն
1մլն

0.3 մլն
5հազար դրամ

դրամ

2 մլն

4 մլն
1մլն

0.3 մլն
5 հազար դրամ

1 մլն դրամ

2 մլն

0
4 մլն
0
2 մլն

0
0.3 մլն
0
5 հազար դրամ

1.4.Համայնքի
մշակույթի տունը
ջեռուցման
համակարգով
ապահովում և
մշակութային կյանքի
աշխուժացում,
երաժշտական
գործիքների ինչպես
նաև մշակույթի տանը
գործող թանգարանի,
գրադարանի գույքի
ձեռք բերում
1.5.Արվեստի դպրոցի
ստեղծում

X

Համայնքապետարան

0

2. համայնքում
ֆիզիկական
կուլտուրայի և սպորտի
զարգացման նպաստում,
սպորտային
հրապարակների և
մարզական այլ
կառույցների
շինարարության
իրականացում, որը
կնպաստի
աշխատատեղերի
ստեղծմանը և
գործազրկության
պակասեցմանը
1.2. ներհամայնքային
ճանապարհների
բարեկարգում ,
ասֆալտապատում և
փողոցային
լուսավորության ցանցի
ընդլայնում
1.3. համայնքում
տուրիզմի զարգացում,
հատկապես ձմեռային

0
1 մլն

1.Ակտիվմշակութայինև
մարզական կյանքի
կազմակերպումը՝
երիտասարդության
ներգրավմամբ
1.1.Խմելու և ոռոգման
ջրի ցանցի կառուցում
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500 հազար դրամ
500 հազար դրամ
500 հազար դրամ
500 հազար դրամ
500 հազար դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1.5 մլն դրամ
1.5 մլն դրամ
1.5 մլն դրամ
1.5 մլն դրամ
1.5 մլն դրամ
1.5 մլն դրամ

1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ
1 մլն դրամ

5 մլն դրամ
5 մլն դրամ
10 մլն դրամ
10 մլն դրամ
10 մլն դրամ
10 մլն դրամ
10 մլն դրամ
10 մլն դրամ
15 մլն դրամ
15 մլն դրամ
15 մլն դրամ
15 մլն դրամ
15 մլն դրամ
15 մլն դրամ

1.8.Համայնքում
հանգստի գոտու
կառուցում

5 մլն դրամ

1.7
էներգախնայողության և
վերականգնվող
էներգետիկայի
ծրագրերի իրագործում

0
500 հազար դրամ

1.6 Խաղահրապարակի
կառուցում

X
Համայնքապետարան
Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն
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ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
ՀԶԾ-ն

հանդիսանալու

2017-2021

թթ.

է

համայնքի

գալիք

հինգ

տարիների

գործունեության

ուղեցույցը:

ընթացքում ՀԶՀ-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
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

տարեկան

հաշվետվության

վերաբերյալ

համայնքի

ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀԶԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի
ղեկավարը

ՀԶԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալիր և (կամ) համայնքի

ավագանու

անդամներից

ավագանու

քննարկմանը և

ստացված

բոլոր

առաջարկությունները ներկայացնում է

համայնքի

հաստատմանը:

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ)
լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶԾ-ի իրականացման
ծախսերը, համայնքի ավագանու
որոշմամբ ընդունվում
ավագանու
ՀԶԾ-ի

են

միայն

համայնքի

ղեկավարի

նիստին ներկա անդամների ձայների երկու

փոփոխությունները

հրապարակվում են ՀՀ

եզրակացության

սահմանված

և

երրորդով:

և (կամ) լրացումները, ավագանու

օրենսդրությամբ

առկայությամբ

հաստատումից

հետո,

կարգով:
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