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1. ՀԱՄԱՅՆՔԻՂԵԿԱՎԱՐԻՈՂՋՅՈՒՆԻԽՈՍՔ 

 

Յուրաքանչյուրբնակիչերազումէտեսնելիրհամայնքըբարեկեցիկ, 

ևիրներդրումնունենալդրազարգացմանևհզորացմանմեջ: 

Եվդաիրագործելըդարձելէմերտեսլականը: 

Մենքջանքուեռանդչենքխնայումայստեսլականնիրողությունդարձնելուհամար. 

ունենալբարձրսոցիալ-տնտեսականստատուս, կրթվածերիտասարդություն, 

առողջհասարակություն, զարգացածգյուղատնտեսություն, 

գործազրկությանմակարդակինվազում,   

կայունզարգացմանցուցանիշներիմիտում:Դաէվկայում 2013-

2016թթ<<քառամյածրագրով>>իրականացվածգործողությունները, 

որոնցիցենճանապարհներիխճապատում, խմելուևոռոգմանջրիցանցիվերակառուցում: 

Եվաշխատանքներըշարունակվումեննույնոգևորությամբ՝մերառջևդրվածտեսլականինհ

ասնելուձգտումով: 

<<Համայնքիզարգացմանծրագիրը>>այնհիմնականփաստաթղթերիցմեկնէ,  

որըմշակումէհամայնքիղեկավարիևնրաաշխատակազմիկողմից, 

քննարկումևհաստատվումէհամայնքիավագանուկողմիցևդրվումէգործողությանմեջ: 

Այնիրենիցներկայացնումէհամայնքիսոցիալ-

տնտեսականիրավիճակիհամալիրվերլուծությանևառկահիմնախնդիրներիբացահայտմ

ան, ֆինանսական, 

տնտեսականևմարդկայինռեսուրսներիգնահատմանարդյունքումնպատակայինզարգաց

մանտեսանկյունիցձեռնարկվելիքքայլերիամբողջություն, 

որընախատեսումէռազմավարականքաղաքականությամբհամայնքիխնդիրներիարդյուն

ավետլուծումըևնպատակայինբյուջետավորմանգործընթացիիրականացումը: 

2017-2021թթ համայնքի զարգացմանծրագիրը մշակվել է՝ հիմք ընդունելով համայնքի   

ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի դրույթները և 

նպատակ հետապնդելով հետևողականորեն բարեփոխումներ իրականացնելու 

ճանապարհով աստիճանաբար լուծել համայնքում առկա հիմնախնդիրները և 

բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանները: Համայնքի 
3 

 



զարգացման ծրագիրը դիտարկելով որպես համայնքի ռազմավարական պլանավորման 

և մասնակցային կառավարման կարևորագույն միջոց, փաստաթուղթը մշակելիս, 

հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն հնարավորինս համահունչ 

լինի գործողության մեջ դրված Հայաստանի Հանրապետության  ռազմավարական, 

մարզային և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով Հայաստանի 

Հանրապետության  պետական կառավարման  մարմինների, քաղաքացիական 

հասարակության և մասնավոր հատվածների, կազմակերպությունների և շահագրգիռ 

այլ անձանց հետ լիակատար փոխըմբռնում համայնքի զարգացման  ծրագրում 

ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց 

լուծման գործում: 

    Համայնքիզարգացման, բնակչությանսոցիալ-

տնտեսականառաջընթացիապահովման,սոցիալ-

մշակութայինքաղաքականությաններդրմանևբարեկեցությանմակարդակիբարձրացման

նպատակովհամայնքիզարգացմանծրագիրըհանդիսանալուէամենօրյաաշխատանքային

փաստաթուղթ: 

   Այս ծրագրում նույնպես ներառված են համայնքում առկա մի քանի գերակա 

խնդիրներ, որոնք ունեն անհապաղ լուծման կարիք: Դրանք են. մանկապարտեզի շենքի 

վերանորոգում, մշակույթի տան և բուժկետի շենքերի վերակառուցում: Ծրագրի 

իրականացման խոչընդոտող գործոնները հաղթահարելու դեպքում կունենանք 

բազմակողմանի զարգացած երիտասարդություն, սոցիալ-տնտեսական կյանքի 

բարելավում, կրթական և հոգևոր կյանքի զարգացում, բնակիչների ազատ ժամանակի 

հետաքրքիր ու արդյունավետ անցկացում: Ես և իմ աշխատակազմը կանենք 

հնարավորինս, կօգտագործենք բոլոր աղբյուրները, լծակներն ու միջոցները ծրագրում 

առաջադրված խնդիրների լուծման համար: 
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2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

2.1 Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն 

Գյուղ Արտաշատի տարածաշրջանում, Արտաշատ քաղաքից ընկած է 9կմ 
հեռավորության վրա: Նախկինում ունեցել է Ալփավա, Ալփավան, Արպավար, 
Լուսակերտ  անվանումները: Նշավան է վերանվանվել 1967 թ-ին: 

  Գյուղը տեղադրված է Արարատյան դաշտում Ազատ գետի հովտում: Ծովի 
մակարդակից  800 մ բարձրության վրա է: Կլիման չոր խիստ ցամաքային է: Ձմեռները 
սկսվում են դեկտեմբերի կեսերին, հունվարյան միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -
30-ից -50, առավելագույնը -200: Ամառը տևական  է՝ մայիսից մինչև հոկտեմբեր, օդի 
միջին ամսեկան ջերմությունը հասնում է 240 – ից 260, իսկ առավելագույնը՝ 420: Հաճախ 
լինում են խորշակներ, որոնք զգալի վնաս են հասցնում գյուղատնտեսությանը: 
Մթնոլորտային տարեկան տեղումների քանակը 250-300 մմ է:Բնական լանդշաֆտները 
կիսանապատներ են, որոնք ոռոգման ընթացքում վեր են ածվել կուլտուր-ոռոգելի 
լանդշաֆտի: Ագրոկլիմայական տեսակետից համայնքն ընկած է բացարձակ ոռոգման 
գոտում: 

Գյուղի բնակչությունը ձևավորվել է 1828-1829 թթ. Պարսկահայաստանից 
տեղափոխվածների սերունդներից: 1831 թ-ին ունեցել է 55, 1897 թ.-ին՝ 127,1926 թ-ին՝ 
194, 1939 թ.-ին՝ 795, 1959թ.-ին՝ 1266, 1979թ.-ին՝ 1618 բնակիչ: Ըստ 2005 թ-ի ազգային 
վիճակագրական ծառայության տվյալների՝ գյուղի բնակչության թիվը կազմել է 1904 
մարդ, 2013թվականին ՝ 2146 մարդ: Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 49%, 
կանայք ՝ 51%: Բնակչության մեջ մինչաշխատունակ տարիքի բնակիչները կազմում են 
21%, աշխատունակները՝ 65%, հետաշխատունակները՝ 14%: Գյուղն ունի առկա 528 
տնտեսություն:ՈՒնի դպրոց, մանկապարտեզը վթարային լինելու պատճառով չի 
գործում, ունի բուժկետ, կապի հանգույց:                                                                                         
Համայնքի տնտեսության մասնագիտացման ճյուղը գյուղատնտեսությունն 
է,համախառն բերքի մեծ մասը տալիս է բուսաբուծությունը: Գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերը  կազմում են շուրջ 237հա: Համայնքի հողերի հիմնական մասն 
օգտագործվում են որպես վարելահողեր՝ զբաղեցնելով մոտ 150 հա: ՈՒնի պտղատու 
խաղողի այգիներ, համապատասխանաբար կազմելով 41 հա և 15 հա: Զբաղվում են 
այգեգործությամբ, խաղողագործությամբ,դաշտավարությամբ, 
բանջարաբուծությամբ:Մշակում են ջերմասեր բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, 
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ինչպես նաև հացահատիկ: Զբաղվում են կաթնամսատու անասնապահությամբ: 
Արդյունաբերություն չունի:                                                                 

Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են մանկապարտեզի շենքի, բուժ 
ամբուլատորիայի և մշակույթի տան  վերակառուցման աշխատանքները: 

 

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Բնակավայրերի քանակը՝ 1 -  գյուղ Նշավան 

 Գյուղում ունի 2149 բնակիչ: Բնակչության սոցիալական կազմը հետևյալն է. 

1. Երեխաներ (0-5 տ) – 131 ̶  ˃արական -63             ̶  ˃    իգական - 68 

  2. Դպրոցական (6-16 տ) – 274    ̶  ˃  արական -144        ̶  ˃    իգական - 130 

  3. 16-62 տարեկան – 1164            ̶  ˃   արական -593       ̶  ˃    իգական - 571 

  4. Թոշակառուներ – 209              ̶  ˃   արական -101        ̶  ˃  իգական – 108 

  5. Առկա բնակչություն – 1782 

  6. Բացակա բնակչություն 

  7. Հաշմանդամներ – 22 

  8. Աշխատունակներ – 1200 

  9. Փախստականներ – 0 

  10. Գործազուրկներ – 0 

  11. Ընտանիքների(ծխերի) թիվը- 528 

  12.Գրանցվածներ <<Փարոս>> ընտանեկան նպաստների համակարգում-35 

  13.Գրանցված ընտրողների թիվը  - 1580 

14. Բնակարանիկարիքավորընտանիքներիթիվը, այդթվում`52 

Անօթևանընտանիքներ -  0 

  15.Բնակարանայինպայմաններիբարելավմանկարիքունեցողընտանիքներիթիվը- 47 

 16. Արտագնա աշխատանքի մեկնող ունեցող տնային տնտեսությունների թիվը- 115 
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 17. Արտագնա/սեզոնային/ աշխատանքի մեկնողների թիվը - 80 

 

 

 

 

ՏԵՂԱԿԱՆԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 

Ժողովրդիիշխանությունըիրականացնելուևհամայնքայինխնդիրներըլուծելունպատակո

վօրենքովսահմանվածկարգովընտրվումենտեղականինքնակառավարմանմարմիններ՝հ

ամայնքիղեկավարևհամայնքիավագանի 5 տարիժամկետով: 

ՀամայնքիավագանիններկայացուցչականմարմինէևիրականացնումէՀայաստանիՀանր

ապետությանսահմանադրությամբև<<Տեղականինքնակառավարմանմասին>>Հայաստա

նիՀանրապետությանօրենքովևայլօրենքներովնախատեսվածլիազորությունններ: 

Համայնքիղեկավարնպաշտոնապեսներկայացնումէհամայնքը, 

համայնքիգործադիրմարմիննէևիրականացնումէՀայաստանիՀանրապետությանսահմա

նադրությամբև 

«Տեղականինքնակառավարմանմասին>>ՀայսատանիՀանրապետությանօրենքովնախա

տեսվածլիազորություններ: 

Համայնքիղեկավարնիրլիազորություններնիրականացնումէհամայնքապետարանիաշխ

ատակազմիմիջոցով:  

Գյուղապետըստեղծելէաշխատակազմհետևյալկառուցվածքով՝ 

• Հայեցողական պաշտոն՝ 
  Գյուղապետի տեղակալ – 1 դրույք 

• Համայնքային ծառայողներ՝ 
  Աշխատակազմի քարտուղար – 1 դրույք 

  Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ – հաշվապահ – 1 դրույք 

  Աշխատակազմի առաջատար մասնագետ – հաշվապահ – 1 դրույք 

  Աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ – հաշվապահ-գանձապահ – 1 դրույք 

Աշխատակազմի երկրորդ կարգի մասնագետ- գյուղ.գծով մասնագետ – 1 դրույք 

      Համայնքի ենթակառույցներն են 
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• Գրադարանավար – 1 դրույք 
• Սպասարկող անձնակազմ 

Օպերատոր – 1 դրույք 

Հարկահավաք – 1 դրույք 

Հավաքարար – 1 դրույք 

Պահակ – 1 դրույք, 

Վարորդ – 1 դրույք 

ՀԱՄԱՅՆՔԻՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 

ԳՈՒՅՔԻՖԻԶԻԿԱԿԱՆՎԻՃԱԿԸ 

 

Համայնքն ունի սեփականություն, որի իրավունքը պաշտպանված է Հայաստանի  

Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքով: Համայնքի սեփականություն 

կարող են լինել անշարժ և շարժական գույքը, դրամական միջոցները և այլն: 

Համայնքապետարանը գտնվում է համայնքի կենտրոնում: Շենքային 

պայմաններըգտնվումենոչբավարարվիճակում, համալրված է 

համապատասխանհամակարգչային տեխնիկայով:Գյուղը  չունի   գյուղտեխնիկա  և  այլ  

գյուղատնտեսական  գործիքներ: Ճանապարհային   ցանցը   վերանորոգման   կարիք   

ունի,  անհրաժեշտ  է   վերանորոգել ճանապարհներ   և  փողոցներներ:  

Ստորև ներկայացված էհամայնքի սեփականություն համարվող գույքի ցանկը 

ևվիճակը.   (աղյուսակ 1) 

 

8 
 



 

 

Հ/Հ 

 

 

 

 

Անվանումը 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      11 

2 Պահեստներ 1960 2 2 580682      

3 Փողացային   լուսավորություն 1965 1 1 2007882      

4 Պահեստի  պարիսպ 1960 1/110 1/11
0 

147552      

5 Ակումբի  շենք 1972 1 1 7892223      

6 Գրասենյակ 1956 1 1 2991013      

7 Աղբյուր  հուշարձան 1947 1 1 408604      

8 Երկաթյա  տնակ 1987 1 1 18837      

9 Հուշարձան   համալիր 1989 1 1 650997      

10 Ավտոմեքենա   ՈՒԱԶ-3303 1987 1 1 194433      

11 Ավտոգարաժներ/պահեստներ/ 1960 5 5 203638      

12 Ավտոմեքենա վազ 2105 1985 1 1 700000      

13 դարբնոց 1960 1 1 70000      

14 Հեռուստացույց  LG 2005 1 1 125000      

15 Սառնարան  /Սուպեր գենրալ/ 2005 1 1 200000      

16 Նախասրահի  կահույք 2005 1 1 210000      

17 Համակարգչի  սեղան 2005 1 1 50000      

18 Հեռուստացույցի  սեղան 2005 1 1 50000      

19 Ամսագրերի  սեղան 2005 1 1 50000      

20 Սեղան 2005 2 2 95000      

21 Պահարան  /հանդերձանքի/ 2005 1 1 60000      

22 Պատճենահանման  
սարք«»CANONISENSYS» 

2005 2 2 255000      9 
 



աղյուսակ 1 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Նշավան համայնքը չունի գլխավորհատակագիծ և գոտիավորմաննախագիծ:  

Քաղաքաշինականծրագրայինայլփաստաթղթերից առկա 

էքաղաքաշինականկադաստրի վարման մատյանը, 

քաղաքաշինականկանոնադրությունևայլն: Համայնքը 

չունիջրահեռացմանկենտրոնացվածհամակարգ (կոյուղի): Նշավան համայնքում 

կանոնավոր կերպով իրականացվում է աղբահանություն` ամիսը 2անգամ , սակայն 

համայնքի տարածքում  

աղբամաններիբացակայությունըբացասաբարէանդրադառնումհամայնքիարտաքինտես

քիևսանիտարահիգիենիկպայմաններիվրա: 

Նշավանը համայնքում միայն կենտրոնական փողոցն է ապահոված ցերեկային  

լուսավորությամբ :Գերեզմանատունը մասնակի  ցանկապատված է , 2016 թվականին   

գերեզմանատուն տանող ճանապարհը  խճապատվել է : Համայնքը գազաֆիկացված է , 

բնակչությունը  ամբողջությամբ օգտվում է կապույտ վառելիքից: Համայնքը  խմելու 

ջուր է ստանում Արևշատի ջրամբարից 8:00-13:00 ինքնահոս ճանապարհով:   

 

  ԲՆԱԿԵԼԻ  ԵՎ  ՈՉ  ԲՆԱԿԵԼԻ  ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ  ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 

    Համայնքում չկան բազմաբնակարան բնակելի շենքեր, կան միայն բնակելի 

առանձնատներ: Բնակֆոնդի ընդհանուր  մակերեսը  կազմում է  72,22 հա։ Համայնքում 

առանձնատների թիվը՝382 և դրանց ընդհանուր մակերեսը` 772200քմ, բնակարանի 

կարիքավոր ընտանիքների թիվը՝  55: 

23 օդորակիչ 2012 1 1 160000      

24 աթոռներ  10 10 144000      

25 Սեյֆ  երկաթյա  9 9 45393      

26 Սեղան համակարգչի 2014 1 1 23000      
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Համայնքի առանձնատներիմեծ մասը վերանորոգվածեն, նորաբաժան 

ընտանիքների համար անհրաժեշտ են նոր առանձնատներ: Սակայն, բնակչության 

սոցիալական վատ պայմանների պատճառով առանձնատների կառուցման և  

վերանորոգման աշխատանքներ կատարվում են միայն խիստ անհրաժեշտության 

դեպքերում, իսկ նոր առանձնատներ հաճախակի չեն կառուցվում: 

Զբաղվածություն 

Համայնքիտարածքումգործում 8խանութ: 

Բնակիչներիհիմնականեկամուտըստացվումէսեփականաշնորհվածվարելահողեր

իևտնամերձհողամասերիմշակումից, թոշակներիևնպաստներիստացումից: 

Այսհիմնախնդիրներիհաղթահարմանհիմնականճանապարհըինտենսիվգյուղատն

տեսականարտադրությամբզբաղվելնէ, ջերմոցայինտնտեսություններիստեղծումը: 

        Հողօգտագործում  

 Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 351,46 հա,  այդ թվում` 

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր՝ 238,21, բնակելի շինությունների տակ հողեր՝ 

77,22 հա, արդյունաբերական, արտադրական շինությունների տակի հողեր՝ 3,068հա, 

Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի տակի հողեր՝ 1,720 հա, հատուկ պահպանվող 

տարածքներ՝ 4,902 հա, ջրային ֆոնդի հողեր՝ 6,24 հա, 1991 թվականին 

հանրապետությունումիրականացվածհողիսեփականաշնորհմանժամանակ համայնքի 

բնակավայրերում սեփականաշնորհվածհողերիմեկհողաբաժնիչափըկազմելէ՝0,25հա:  

Նշավանհամայնքիհողայինֆոնդիբաշխումըբերվածէաղյուսակ 2-ում 
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  ² ´ ¶ 1 2 3 4 5 6 

1,1 

1
. 

¶
Ûá

õÕ
³

ï
Ýï

»ë
³

Ï³
Ý 

í³ñ»É³ÑáÕ   131.410 121.010         

1,2 
µ³½Ù³ÙÛ³ ïÝÏ³ñÏÝ»ñ, 
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 

  62.830 62.830         

1.2.1 
³Û¹ ÃíáõÙª       åïÕ³ïáõ 
³Û·Ç 

  45.830 45.830         

1.2.2           Ë³ÕáÕÇ ³Û·Ç   17.00 17.00         
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1.2.3                          ³ÛÉ               

1,3 ËáïÑ³ñù               

1,4 ³ñáï               

1,5 ³ÛÉ ÑáÕ³ï»ëù»ñ               

1 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) 

  194.24 183.840         

2,1 

2
.´

Ý³
Ï³

í
³

Ûñ
»ñ

Ç 
µÝ³Ï»ÉÇ 
Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý  

  67.02 67.02         

2.1.1 
³Û¹ ÃíáõÙ ïÝ³Ù»ñÓ 
ÑáÕ»ñ 

  67.02 67.02         

2.1.2 
³Û·»·áñÍ³Ï³Ý 
(³Ù³é³Ýáó³ÛÇÝ) 

              

2,2 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
û·ï³·áñÍÙ³Ý 

              

2,3 ³ÛÉ ÑáÕ»ñ               

2 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ (2.1+2.2+2.3)   67.02 67.02         

3 
3. ²ñ¹ÛáõÝ³µ., ÁÝ¹»ñùû·ï., ¨ ³ÛÉ 
³ñï. Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý 

              

4 
4. ¾Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ, ïñ³Ýëå., Ï³åÇ, 
ÏáÙáõÝ³É »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ 

              

5 
5. Ð³ïáõÏ å³Ñå³ÝíáÕ 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ 

              

6 6. Ð³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý               
7,1 

7
. 

²
Ýï

³
é³

ÛÇ
Ý 

³Ýï³é               
7,2 Ã÷áõï               
7,3 í³ñ»É³ÑáÕ               
7,4 ËáïÑ³ñù               
7,5 ³ñáï               
7,6 ³ÛÉ ÑáÕ»ñ               

7 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6) 

              

8 8. æñ³ÛÇÝ               

9 9. ä³Ñáõëï³ÛÇÝ               

ÀÜ¸²ØºÜÀ àèà¶ìàÔ ÐàÔºð 
¥1+2+3+4+5+6+7+9¤ 

  261.26 250.86         

           աղյուսակ2 

Գյուղատնտեսություն 

Համայնքումզբաղվածությանհիմնականճյուղըհողամշակություննէ: 

Ոռոգմանջուրչունենալուպատճառովհամայնքըդժվարանումէկազմակերպելգյուղմթերք

ներիարտադրությունը: 

Հիմնականումզբաղվումենբանջարաբոստանայինկուլտուրաներիարտադրությամբ, 

խաղողագործությամբևպտղատուայգիներիմշակությամբ 

(ծիրան,դեղձ,սալոր,սերկևիլ,տանձ,խնձորևայլն): 

Այսարտադրությունըկախվածէբնությանքմահաճույքից: 

Անձրևայինտարիներինորոշչափովդեռկարելիէբերքհավաքել, 

իսկերաշտիտարիներինգյուղացինկորցնումէբերքի 30%-ը: 
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Անասնապահությամբզբաղվողներնարտադրումենկաթ, միս, բուդ, ձու, մեղր: 

Երաշտիտարիներինանասնապահությանբնագավառումնույնպեսմեծդժվարություններե

նառաջանում: 

Խոտիևխտացվածկերիանբավարարվածությանպատճառովդժվարանումէանասունների

մսուրայինշրջանիկազմակերպումը: 

Անասունների ևթռչուններիգլխաքանակը ներկայացված է գծապատկեր1- ում՝ 2014-

2016թթհամամատությամբ: 

 

 

գծապատկեր1 

 

ՇՐՋԱԿԱՄԻՋԱՎԱՅՐԻՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանությունը

 նորմալկեսագործունեությանամենաանհրաժեշտգործոննէ, 

որիհետևանքովէլհամայնքիառջևծառացածկարևորագույնխնդիրներիցմեկըազգաբնակչ

ությանկենցաղայինաղբիտեղափոխմանևհամայնքիտարածքիմաքրությանհարցնէ: 

Բնակչությանկենցաղայինաղբիհեռացումըևհամայնքիտարածքիաղբահանությանկազմ
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ակերպումըայսօրբավարարհիմքերիվրաէ, սակայնանհրաժեշտէօր-

օրիորոնելևօգտագործելնորտեխնոլոգիաներբնությանևշրջակամիջավայրիպահպանութ

յանապահովմանհամար:  

Համայնքիբնակիչներիցշատերըդեռևստնտեսական, 

հաճախնաևշինարարականաղբըթափումենաղբիհամարանթույլատրելիտարածքներում

: Սանիտարականմաքրմանևաղբահանությանասպարեզումանելիքներըդեռևսշատեն: 

Տնտեսությանառջևծառացելենբազմաթիվխնդիրներ, 

որոնցշուտափույթլուծումըկօժանդակիաղբահանությանաշխատանքներիօպերատիվիր

ականացմանը:  

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ,ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Համայնքըկենտրոնինկապողմիջհամայնքայինճանապարհներըհիմնականումասֆալտ

ապատէ, ունիորոշհատվածներումփոսայիննորոգումներիխիստկարիք:      

Ներհամայնքայինճանապարհներիմոտ  60 %-ըբարեկարգեն,խճապատվածեն,  

կարիքունենմշտականնորոգումների: 

Համայնքումտեղադրվածչենճանապարհայիներթևեկությաննշաններ: 

Համայնքիներսումավտոկանգառներչկան: 

Համայնքումտարածքովանցնումէմեկավտոբուսևմեկմիկրոավտոբուս 1 

ժամվաինտերվալով:Միջհամայնքային , 

ներհամայնքայինևմիջպետականճանապարհներըանցանելիենևգտնվումենբարվոքվիճ

ակում: 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

    Համայնքըունիընդհանուրհիմնականդպրոց,որը վերջին տարներին ունեցել է 

կապիտալ վերանորոգում, տանիքընույնպես հիմնովին վերանորոգվել է : 

Համայնքիաշակերտներիթիվը213 ,  դպրոցը ունի46 աշխատող , որից 

ուսուցիչներիթիվը36:  Համայնքըչունիմանկապարտեզ :  

ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ, ՀՈԳԵՎՈՐ  ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

   Համայնքն  ունի  1  մշակույթի  տուն, որը  գտնվում  է  անմխիթար  վիճակում: Այն  կնպաստի 

համայնքում  հասարակական   միջոցառումների  անցկացմանը  և  դրանով  իսկ   բարերար 
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  ազդեցություն    կգործի    երիտասարդ  սերնդի      դաստիարակության  գործում:  Գործող 

  գրադարանն   ունի    6568անուն   գիրք,  որը   ևս    խիստ   վերանորոգման  կարիք   ունի:    

Սպորտ    հրապարակ   չունենալու   պատճառով   երիտասարդությունը    զրկված   է 

սպորտային   խաղերից:  Ֆուտբոլային   խաղերը   կազմակերպվում    են    դպրոցի    մարզա- 

 հըրապարակում,  որը    միշտ   զբաղեցնում   են    դպրոցականները:  Գյուղում  որևէ   

սպորտային    խմբակ  չի  գործում: 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

Գյուղումգործումէմեկբուժ-կետ,  որըգտնվումէոչբարվոքվիճակոմ:  Բուժկետն 

ունի7   աշխատող: 
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2.2  Համայնքիսոցիալտնտեսականիրավիճակը 

 

Աղյուսակ 2

Համայն
քի 
ընդհա
նուր 
տարեկ
ան 
բյուջեն 

Սեփակ
ան 
եկամու
տների 
բաժինը 
% 

Հիմնակա
ն 
արդյունա
բերա. 
Ձեռնարկո
ւթյուն. և 
արդյունա
բեր. 
Արտադր
անքը, 
հիմնակա
ն 
սպառման 
շուկաներ 

Հիմնական 
գյուղատն. 
Արտադրան
քը և 
ծավալները, 
հիմնական 
սպառման 
շուկաները 

Զբոսաշրջայի
ն 
հետաքրքրութ
յուն 
ներկայացնող 
բնական, 
պատմական և 
մշակութային 
հուշարձաննե
ր 

Դպրոց Նախակր
թարան 

Արտադ
պրոց. 
կրթ. 
հաստա
տություն 

ԲՈՒՀ Առողջապ
ահական 
հաստատ. 

Ընտանեկան 
նպաստների 
համակարգում 
գրանցված 
ընտանիքներ 

33892,6 26 0 0 0 1 հատ(400 
աշակերտի 

համար) 

1հատ (40 
երեխայի 
համար) 

0 0 1բուժարա
ն(1513 
հոգի) 

35 
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2.3 Համայնքի 2015-2016թ.թ. բյուջեներիմուտքերիցուցանիշներըև 2017-2021թթ. 
բյուջեներիմուտքերիկանխատեսումը 

հազարդրամ 

 Մուտքերիանվանու
մը 

2016. 

փաստ. 

2017թ. 

նախատ. 

2018թ. 

փաստ. 

2019թ. 

նախատ. 

2020թ. 

կանխ. 

2021թ. 

կանխ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆՄՈ
ՒՏՔԵՐ` 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
(I+II+III)* 

34800.0 35362.0 35572.0 35832.0 36387.0 36992.0 

 I. ԸՆԴԱՄԵՆԸԵԿԱՄ
ՈՒՏՆԵՐ (1+2+3) 

8097.0 8650.0 8855.0 9105.0 8650.0 8650.0 

1. ՀԱՐԿԵՐԵՎՏՈՒՐՔ
ԵՐ 

8000.0 8000.0 8600.0 8850.0 9400.0 10000.0 

1.1 Գույքայինհարկերա
նշարժգույքից 

      

 Գույքահարկշենքեր
իևշինություններիհ
ամար 

      

 Հողիհարկ 4893.0 5200.0 5300.0 5350.0 5400.0 5500.0 

1.2 Գույքայինհարկերա
յլգույքից       

 Գույքահարկփոխադ
րամիջոցներիհամա
ր 

2955.0 3200.0 3300.0 3500.0 4000.0 4500.0 

1.3 Ապրանքներիօգտա
գործմանկամգործու
նեությանիրականա
ցմանթույլտվության
վճարներ 

      

 Տեղականտուրքեր 194.0 204.0 214.0 224.0 229.0 234.0 

 Շինարարությու 
սկսելու 
թույլտվություն 

30.0 30.0 40.0 40.0 45.0 50.0 
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 Ծխախոտի 
վաճառքի 
թույլտվություն 

82.0 87.0 87.0 92.0 92.0 92.0 

 Ոգելից խմիչքի 
վաճառքի 
թույլտվություն 

82.0 87.0 87.0 92.0 92.0 92.0 

 Այլհարկերիցևպար
տադիրվճարներիցկ
ատարվողմասհանո
ւմներ 

     

 

 Հողիհարկիևգույքա
հարկիգծովհամայնք
իբյուջեվճարումներ
իբնագավառումբաց
ահայտվածհարկայի
նօրենսդրությանխա
խտումներիհամարհ
արկատուներիցգան
ձվողտույժերևտուգ
անքներ, 
որոնքչենհաշվարկվ
ումայդհարկերիգու
մարներինկատմամ
բ 

     

 

2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆԴՐ
ԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 

26350.0 26350.0 26350.0 26350.0 26350.0 26350.0 

2.1 Ընթացիկարտաքին
պաշտոնականդրամ
աշնորհներ 

      

2.2 Կապիտալարտաքի
նպաշտոնականդրա
մաշնորհներ 

     
 

2.3 Ընթացիկներքինպա
շտոնականդրամաշ
նորհներ 

      

ա) Պետականբյուջեիցֆ
ինանսականհամահ
արթեցմանսկզբունք
ովտրամադրվողդոտ
ացիաներ 

25047.6 25047.6 25047.6 25047.6 25047.6 25047.6 
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բ) Պետականբյուջեիցտ
րամադրվողայլդոտ
ացիաներ 

   
 

  

գ) Պետականբյուջեից
տրամադրվողնպա
տակայինհատկացո
ւմներ 
(սուբվենցիաներ) 

1302.4 1302.4 1302.4 1302.4 1302.4 1302.4 

դ) ՀՀայլհամայնքներիբ
յուջեներիցընթացիկ
ծախսերիֆինանսա
վորմաննպատակով
ստացվողպաշտոնա
կանդրամաշնորհնե
ր 

     

 

2.4 Կապիտալներքինպ
աշտոնականդրամա
շնորհներ 

      

ա) Պետականբյուջեիցկ
ապիտալծախսերիֆ
ինանսավորմաննպ
ատակայինհատկաց
ումներ 
(սուբվենցիաներ) 

      

բ) ՀՀայլհամայնքներից
կապիտալծախսերի
ֆինանսավորմանն
պատակովստացվող
պաշտոնականդրամ
աշնորհներ 

     

 

3. ԱՅԼԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
*       

3.1 Տոկոսներ       

3.2 Շահաբաժիններ       

3.3 Գույքիվարձակալու
թյունիցեկամուտնե
ր       

 Համայնքիսեփական
ությունհամարվողհ       

19 
 



ողերիվարձակալու
թյանվարձավճարնե
ր 

 Համայնքիվարչակա
նտարածքումգտնվո
ղպետականսեփակ
անությունհամարվո
ղհողերիվարձակալ
ությանվարձավճար
ներ 

55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 

 

 

55.0 

 Համայնքիվարչակա
նտարածքումգտնվո
ղպետությանևհամա
յնքիսեփականությա
նըպատկանողհողա
մասերիկառուցապ
ատմանիրավունքիդ
իմացգանձվողվարձ
ավճարներ 

     

 

 Այլգույքիվարձակալ
ությունիցմուտքեր 

      

3.4 Համայնքիբյուջեիեկ
ամուտներապրանք
ներիմատակարարո
ւմիցևծառայություն
ներիմատուցումից, 
այդթվում 

      

 ՊետությանկողմիցՏ
ԻՄ-
երինպատվիրակվա
ծլիազորություններ
իիրականացմանծա
խսերիֆինանսավոր
մանհամարպետակ
անբյուջեիցստացվո
ղմիջոցներ 

      

3.5 Վարչականգանձում
ներ       

 Տեղականվճարներ 353.0 353.0 353.0 353.0 353.0 353.0 

 Համայնքիվարչակա       
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նտարածքումինքնա
կամկառուցվածշենք
երի, 
շինություններիօրին
ականացմանհամա
րվճարներ 

 Օրենքովսահմանվա
ծդեպքերումհամայն
քայինհիմնարկների
կողմիցառանցտեղա
կանտուրքիգանձմա
նմատուցվողծառայ
ություններիկամկա
տարվողգործողությ
ուններիդիմացստա
ցվող (գանձվող) 
վճարներ 

      

3.6 Մուտքերտույժերից, 
տուգանքներից 

      

 Վարչականիրավա
խախտումներիհամ
արՏԻՄ-
երիկողմիցպատաս
խանատվությանմիջ
ոցներիկիրառումից
եկամուտներ 

      

 Մուտքերհամայնքի
բյուջեինկատմամբս
տանձնածպայմանա
գրայինպարտավոր
ություններիչկատա
րմանդիմացգանձվո
ղտույժերից 

      

7 Ընթացիկոչպաշտոն
ականդրամաշնորհն
եր 

      

3.8 Կապիտալոչպաշտո
նականդրամաշնորհ
ներ 

      

3.9 Այլեկամուտներ*       
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 Համայնքիգույքինպ
ատճառածվնասներ
իփոխհատուցումից
մուտքեր 

      

 Վարչականբյուջեիպ
ահուստայինֆոնդից
ֆոնդայինբյուջեկա
տարվողհատկացու
մներիցմուտքեր 

      

 Օրենքովևիրավակա
նայլակտերովսահմ
անված` 
համայնքիբյուջեիմո
ւտքագրմանենթակ
աայլեկամուտներ 

     

 

II. ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻԻՐԱՑ
ՈՒՄԻՑՄՈՒՏՔԵՐ 
(1+2+3+4) 

    
 

 

1. Հիմնականմիջոցներ
իիրացումիցմուտքե
ր 

      

 Անշարժգույքիիրաց
ումիցմուտքեր 

      

 Շարժականգույքիիր
ացումիցմուտքեր 

      

 Այլհիմնականմիջոց
ներիիրացումիցմու
տքեր 

      

2. Պաշարներիիրացու
միցմուտքեր 

      

3. Բարձրարժեքակտի
վներիիրացումիցմու
տքեր 

      

4. Չարտադրվածակտ
իվներիիրացումիցմ
ուտքեր 

      
 

 Հողիիրացումիցմու .0 .0 .0 0  .0 
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տքեր 

 Ոչնյութականչարտ
ադրվածակտիվներ
իիրացումիցմուտքե
ր 

      

III. ՀԱՄԱՅՆՔԻԲՅՈՒՋԵ
ԻՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻՕԳՏ
ԱԳՈՐԾՄԱՆՈՒՂՂ
ՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԿԱ
ՄՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ 
(ԴԵՖԻՑԻՏԻ) 
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱ
ՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ 
(Ա+Բ) 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ա. ՆԵՐՔԻՆԱՂԲՅՈՒՐ
ՆԵՐ (1+2) 

      

1. ՓՈԽԱՌՈՒՄԻՋՈՑ
ՆԵՐ 

     
 

1.1 Արժեթղթեր       

 -
թողարկումիցևտեղ
աբաշխումիցմուտք
եր 

     

 

 -
հիմնականգումարի
մարում 

     
 

1.2 Վարկեր       

 -վարկերիստացում       

 -
ստացվածվարկերիհ
իմնականգումարիմ
արում 

     

 

1.3 Փոխատվություններ       

 -
բյուջետայինփոխա
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տվություններիստա
ցում 

 -
ստացվածփոխատվ
ություններիգումար
իմարում 

     

 

2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿ
ՏԻՎՆԵՐ 

      

2.1 Բաժնետոմսերևկա
պիտալումայլմասն
ակցություն 

     
 

 -
համայնքայինսեփա
կանությանբաժնետ
ոմսերիևկապիտալո
ւմհամայնքիմասնա
կցությանիրացումից
մուտքեր 

     

 

 -
իրավաբանականան
ձանցկանոնադրակ
անկապիտալումպե
տականմասնակցու
թյան, 
պետականսեփակա
նությունհանդիսաց
ողանշարժգույքի 
(բացառությամբհող
երի), այդթվում` 
անավարտշինարար
ությանօբյեկտներիմ
ասնավորեցումիցա
ռաջացածմիջոցներ
իցհամայնքիբյուջեմ
ասհանումիցմուտքե
ր 

     

 

 -
բաժնետոմսերևկապ
իտալումայլմասնակ
ցությունձեռքբերում 

     

 

2.2 Փոխատվություններ       
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 -
նախկինումտրամա
դրվածփոխատվությ
ուններիդիմացստա
ցվողմարումներիցմ
ուտքեր 

     

 

 -
փոխատվություններ
իտրամադրում 

     
 

2.3 Համայնքիբյուջեիմի
ջոցներիտարեսկզբի
ազատմնացորդը 

586.0 1000.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 

2.4 Համայնքիբյուջեիֆո
նդայինմասիժաման
ակավորազատմիջո
ցներիտրամադրում
վարչականմաս 

     

 

2.5 Համայնքիբյուջեիֆո
նդայինմասիժաման
ակավորազատմիջո
ցներիցվարչականմ
աստրամադրվածմի
ջոցներիվերադարձ
ֆոնդայինմաս 

     

 

2.6 Համայնքիբյուջեիհա
շվումմիջոցներիմն
ացորդներըհաշվետ
ուժամանակահատվ
ածում 

     

 

 որից` 
ծախսերիֆինանսա
վորմանըչուղղվածհ
ամայնքիբյուջեիմիջ
ոցներիտարեսկզբի
ազատմնացորդիգու
մարը 

     

 

 ԱՐՏԱՔԻՆԱՂԲՅՈՒ
ՐՆԵՐ 

     
 

1. ՓՈԽԱՌՈՒՄԻՋՈՑ
ՆԵՐ 
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                                                                                                                                                 Աղյուսակ 3 

 

3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ      ՈՒԺԵՂ     ԿՈՂՄԵՐԸ 

1.1 Արժեթղթեր       

 -
թողարկումիցևտեղ
աբաշխումիցմուտք
եր 

     

 

 -
հիմնականգումարի
մարում 

     
 

1.2 Վարկեր       

 -վարկերիստացում       

 -
ստացվածվարկերիհ
իմնականգումարիմ
արում 

     

 

1.3 Փոխատվություններ       

 -
փոխատվություններ
իստացում 

     
 

 -
ստացվածփոխատվ
ություններիգումար
իմարում 
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o Համայնք   ունի   ավելի   քան400  բարձրագույն   կրթությամբ   բնակիչներ    
տարբեր մասնագիտությունների   գծով 

o Գյուղում  1991-ից գործում  է   Հայ  Ավետարանական   Մկրտական   եկեղեցի: 
o Գյուղի կենտրոնում  կառուցված  է  1941-1945թթ  Հայրենական   Մեծ  

պատերազմում  զոհվածների  հիշատակին   նվիրված  հուշարձան  համալիր, 
հուշաղբյուր 

o Երևան   մայրուղուց  մինչև  գյուղ  հասնող  ճանապարհը  բարվոք  վիճակում  է: 
o Կենտրոնականփողոցիլուսավորումը 
o Համայնքումգազամատակարարմանառկայությունը 
o ՀամայնքումարտադրվածգյուղատնտեականմթերքըԵրևանքաղաքիշուկներում

սպառելուհնարավորությունը 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԹՈՒՅԼ  ԿՈՂՄԵՐԸ 

o Ծնելիության  նվազում` կապված  տնտեսական  վիճակի  վատթարացման 
հետ: 

o Մեծանում  է  արտագնա  աշխատանքի  մեկնողների  թիվը: 
o Հողերի  անջրդիության  պատճառով  գյուղացու  եկամուտների  նվազում: 

o Բարձրագույնևմիջինմասնագիտականկրթությունունեցողներիգործազրկությա
նբարձրմակարդակը,    

o Գյուղատնտեսականմթերքներիիրացման, 
շուկայականցածրգներիպատճառովգյուղացուեկամուտներինվազում 

o Մշակույթիտան, մանկապարտեզի, 
բուժմանկաբարձականկետիշենքերիանբարեկարգվիճակ 

o Ջրահեռացմանկենտրոնացվածհամակարգերի (կոյուղու) բացակայությունը 

o Համայնքումսոցիալապեսխոցելիընտանիքներիմեծթիվը 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

• Մեծ աշխատույժի առկայություն 
• Եթե ճիշտ կազմակերպվի համայնքի հողատարածքների ոռոգման աշխատանքները 

և գյուղատնտեսությունը մասնագիտացվի խաղողագործության,այգեգործության 
կամ բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակության վրա: 
 

ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ 

• Հարկերի և վարձավճարների գանձման դժվարությունները մեծ վտանգ են 
սպառնում համայնքի բյուջեի կատարմանը 

• Ոռոգման աշխատանքների վատ կազմակերպման արդյունքում կմեծանա 
համայնքում չմշակվող հողատարածքների քանակը և տեղի կունենա աշխատուժի 
արտահոսք: 

• Համայնքումհողագործությամբզբաղվելուանհեռանկարայնությունըվտանգումէգյուղ
ատնտեսությանայդճյուղիզարգացումը 
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• Համայնքիերիտասարդներիարտագաղթը, 
արտերկրներաշխատանքիմեկնելըևչվերադառնալըվտանգումէհամայնքիկենսագոր
ծունեությունը: 

 

 

 ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ  ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ
  

Համայնքում վերջին տարիների ընթացքում նկատելի էր որոշակի դրական տեղաշարժ 
ՏԻՄ-երի և բնակչության փոխհարաբերություններում: Ներկայումս նոր ձևավորված ՏԻՄ-
երի գործունեությունը դարձել է համեմատաբար ավելի թափանցիկ և հրապարակային, 
որը զգալիորեն նպաստում է համայնքի բնակչության իրազեկվածությանը ՏԻՄ-երի 
ընդունած որոշումներին և կատարած աշխատանքներին: Համայնքի բնակիչները սկսել են 
բավականին ակտիվորեն մասնակցել ՏԻՄ–երի կողմից կազմակերպված հանրային 
հանդիպումներին ու միջոցառումներին: Համայնքներում   կազմակերպվում են հանրային 
լսումներ և քննարկումներ (մասնավորապես, համայնքի բյուջեի նախագծի, համայնքային 
ծրագրերի և այլնի շուրջ), տեղական և միջազգային տարբեր կազմակերպությունների 
կողմից անցկացվում են ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացներ, սեմինարներ, 
որոնց հաճույքով մասնակցում են ինչպես համայնքի ՏԻՄ-երը և աշխատակազմի 
մասնագետները, այնպես էլ համայնքի որոշ ակտիվ բնակիչներ: Հիմնականում բոլոր 
միջոցառումները, այդ թվում նաև ավագանու նիստերը,  տեղադրվում են  համայնքի  
պաշտոնական կայքում `nshavan.am –ում , որը նպաստում էՏԻՄ-երի գործունեության 
նկատմամբ բնակչության վստահության ամրապնդմանը:Համայնքի ավագանու կողմից 
ընդունվել են տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության, hամայնքի 
ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության, 
hամայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և 
անցկացման կարգերը, որոնք մեծապես կնպաստեն բնակիչների ավելի ակտիվ 
մասնակցությանը տեղական ինքնակառավարմանը: 

 
ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 
Համայնքում աղետներիռիսկի կառավարման ոլորտը ներկայումս 

զարգացմանընթացքիմեջէ:Համայնքը  ունի  բնակչության տարահանման հանձնաժողով,  
բնակչության տարահանման գործողությունների պլանըընթացքիմեջէ:Համայնքում 
տեղական մակարդակում իրականացվել է ջրհեղեղի և երկրաշարժի դեպքում 
գործողությունների ու միջոցառումների իրականացում՝հնարավոր սպառնացող 
աղետներիռիսկինվազեցմաննպատակով: 

 
 
3. Նպատակներիսահմանումևգործողություններիպլանավորում 
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3.1 Համայնքիզարգացմանտեսլական 

Բարեփոխումներըանցկացնելուճանապարհովհետևողականորենբարելավելհամայնքիբնա
կչությանսոցիալ-տնտեսական, մշակութայինևհանգստիպայմանները, 
գյուղըդարձնելգեղեցիկ, բարեկարգևբարեկեցիկբնակավայրերիցմեկը: 

Բարեփոխումներկատարելով, նախատեսվումէհասնելհետևյալնպատակներին 

• Մասնագիտացնելգյուղատնտեսությունը, 
խաղողագործության,այգեգործությանևբանջարաբոստանայինկուլտուրաներիմշակ
ությանգծով 

• Բարելավել ոռոգման ցանցը 
• Ճիշտ կազմակերպել ոռոգման աշխատանքները և ջուրը ժամանակին հասցնել 

գյուղացուն 
• Համայնքի գյուղտեխնիկայի բարելավում  
• Կազմակերպել համայնքի բնակչության մշակութային կյանքը և հանգիստը 

աշխատանքից ազատ ժամերին 
 

 

• Ապահովել համայնքի  աստիճանական ինտեգրումը և համաչափ զարգացումը, 

• Համայնքում անասնապահության զարգացում և անասնապահական մթերքների 
արտադրության ծավալների աստիճանական մեծացում՝ անասնագլխաքանակի 
տարեցտարի ավելացման և անհրաժեշտ քանակությամբ անասնակերի 
ապահովման միջոցով, 

• Համայնքում կաթի, մսի, բանջարեղենի հանձնման և վերամշակման 
արտադրամասերի ստեղծում և գործարկում, 

• համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների պահպանում, 
շահագործում, նորոգում և զարգացում, 

• միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և 
բարեկարգում, ջրահեռացման և արտաքին լուսավորության համակարգերի 
անցկացում, ճանապարհային նշանների տեղադրում, 

• համայնքի Տեղական ինքնակառավարման մարմինների, աշխատակազմի, 
համայնքային կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների 
աստիճանական հզորացում, տեղական ժողովրդավարության ամրապնդում, 
համայնքում պատշաճ կառավարման սկզբունքների հետևողական 
իրականացում, 

• Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների ներգրավվածության բարելավում՝ 
բնակիչների մասնակցության ձևերի ներդրման  

• Տեղական ինքնակառավարման մարմինների  գործունեության 
թափանցիկության, հրապարակայնության և հաշվետվողականության 
մակարդակների հետևողական բարձրացում,  
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• նոր աշխատատեղերի ստեղծում և համայնքից միգրացիայի նվազեցում, 
բնակչության թվաքանակի կայունացում: 

3.2  Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ 

3.2.1 Մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում 

   Համայնքի զարգացմանը խոչնդոտող կարևոր գործոններից է մանկապարտեզի 
բացակայություը: Այն չի գործում շենքի վթարային լինելու պատճառով: Համայնքում 
բնակիչների հիմնական եկամտի աղբյուրը հողագործությունն է, սակայն շատ ծնողներ չեն 
կարողանում ներդնել իրենց պոտենցիան, քանի որ ունեն մանկահասակ երեխաներ և 
մանկապարտեզի բացակայություն: Համաձայն 05.06.2012թ սեյսմակայանի 
եզրակացության շենքը չունի բավարար հակասեյսմիկ կոնստրուկտիվ լուծումներ և 
կորցրել է ամբողջական տարածական կոշտությունն ու սեյսմակայունություը և գտնվում է 
ֆիզիկապես մաշված ու բարոյապես հնացած վիճակում: Շենքի տեխնիկական վիճակն 
ընդհանուր առմամբ գնահատվում է խիստ անբավարար և մասամբ վթարավտանգ, իսկ 
վնասվածության մակարդակը ըստ նորմատիվ սանդղակի չափորոշիչների դասվում է 4-րդ 
աստիճանի: 

Սակայն, մինչ վերը նշված վթարային վիճակի գնահատումը, մանկապարտեզը համալրվել 
է համապատասխան գույքով և տեխնիկայով: Մանկապարտեզի աշխատակիցների 
աշխատավարձը հատկացվել է համայնքի բյուջեից և այն վերաբացվելու դեպքում 
համայնքապետարանը այդ գործառույթը կրկին կստանձնի: 

Ծրագրի նպատակներն են՝ 

• Ունենալ դաստիարակված երեխաներ (դպրոց գնալուն պատրաստ) 
• Երեխաների համար ապահովել ճիշտ առօրյա 
• Խթանել ծնողների, հիմնականում մայրերի աշխատանիքը 

 
Ծրագրի խնդիրները 
 

• Շենքի վթարային վիճակ 
• Գումարի բացակայություն 
• Սեյսմակայանի ակտի փոփոխություն 

Ակնկալվող արդյունքներ 

• Մանկապարտեզում կազմակերպել երեխաների դաստիարակությունը 
• Ծնողների պոտենցիայի ներդրում սոցիալ-տնտեսական կյանքի բարելավման համար 

Բյուջե 

Ընդհանուր ծախսեր Ընթացիկ ծախսեր Կապիտալ ծախսեր 

50 մլն դրամ 30 մլն դրամ 50 մլն դրամ 

2017թ 8 մլն դրամ 25 մլն դրամ 
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2018թ 6 մլն դրամ 25 մլն դրամ 

 

3.2.2 Բուժկետի կառուցում 

Համայնքի զարգացումը խթանելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել բնակչության 
առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրեր, որը բացառում է համայնքու առկա 
բուժ.ամբուլատորիայի ներկայիս պայմանները: Այն գտնվում է վատ վիճակում: Հաշվի 
պետք է առնվի նաև այն հանգամանքը, որ այն գտնվում է 2-րդ հարկում և շատ 
հիվանդների համար այնտեղ հասնելը պարզապես անհնարին է: 

Ծրագրի նպատակն է՝ 

• Համապատասխան պայմաններում կազմակերպել բնակչության առաջին 
բուժօգնությունը 
 
Ծրագրի խնդիրները  

• Տեղակայված է 2-րդ հարկում 
• Շենքային անմխիթար պայմաններ 
• Հոսող ջրի բացակայություն 

Ակնկալվող արդյունքներ 

• Առաջին բուժ. օգնություն ստանալ ստանդարտներին համապատասխանող բուժկետում: 

Բյուջե 

Ընդհանուր ծախսեր Ընթացիկ ծախսեր Կապիտալ ծախսեր 

50 մլն դրամ  50 մլն դրամ 

2017թ  50 մլն դրամ 

 

2.3.3 Մշակույթի տան վերանորոգում 

Համայնքի մշակույթի տունն ունի ավելի քան 70 տարվա պատմություն: Այն  հիմնովին 
վերանորոգման կարիք ունի: Համայնքիսոցիալ- տնտեսական զարգացումը խոչընդոտող 
գործոններից մեկը ոչ ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումն է, քանի 
որ համայնքում առկա մշակույթի տունը գտնվում է անմխիթար վիճակում և չկա որևէ 
սպորտ հրապարակ: Դրա բացակայության   պատճառով   երիտասարդությունը    զրկված 
է սպորտային   խաղերից:  Ֆուտբոլային   խաղերը   կազմակերպվում    են    դպրոցի    
մարզահրապարակում,  որը    միշտ   զբաղեցնում   են    դպրոցականները:  Գյուղում  որևէ   
սպորտային    խմբակ  չի  գործում: 

       Ծրագրի նպատակներն են՝ 
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• Աշխուժացնել համայնքի մշակութային կյանքը 
• Մշակույթի տան դահլիճը տրամադրել ավագանու նիստերի, համայնքի ընդհանուր 

ժողովների անցկացման համար: 
• Տոնական օրերին կազմակերպել մասսայական միջոցառումներ և երեկույթներ  
• Տրամադրել խաղասենյակներ շախմատի, նարդու և այլ խաղերի համար: 

 

      Ծրագիրն իրագործելու համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք կարևոր խնդիրներ՝ 

• Ձեռք բերել պահանջվող գումար վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու 
համր: 

• Վերանորոգել նախկին ակումբի հին շենքը(տանիք, առաստաղ, ներքին 
հարդարման, ջրամատակարարման ու ջրահեռացման աշխատանքներ): 

• Կազմակերպել բարերարների կամ համայնքի կողմից ներդրումների հարցը: 
 

        Ակնկալվող արդյունքներ 

• Բնակչության ազատ ժամանակն ավելի հետաքրքիր ու արդյունավետ անցկացնել  
• Ապահովել անհրաժեշտ պայմաններ բնակիչների կրթական և հոգևոր զարգացման 

համար 
 

Բյուջե 

Ընդհանուր ծախսեր Ընթացիկ ծախսեր Կապիտալ ծախսեր 

100 մլն դրամ  100 մլն դրամ 

2018թ  50 մլն դրամ 

2019թ  50 մլն դրամ 

 

 

2.3.4 Համայնքի գլխավոր հատակագիծ 

Բյուջե 

Ընդհանուր ծախսեր Ընթացիկ ծախսեր Կապիտալ ծախսեր 

4.5 մլն դրամ  4.5մլն դրամ 

2018թ  2.5մլն դրամ 

2019թ  2 մլն դրամ 
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ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ 

 

Այսպիսով, 
համայնքիզարգացմանծրագիրըհիմքկհանդիսանահամայնքիտարեկանծրագրերիևբյու
ջեներիմշակմանաշխատանքներըկազմակերպելիս: 
Անցյալտարիներիփորձըցույցտվեց, 
որտեղականինքնակառավարմանմարմիններիարդյունավետաշխատանքըմեծապեսկ
ախվածէբյուջետավարմանգործընթացիճիշտկազմակերպումից:  

Շատկարևորէեկամուտներիաղբյուրներգտնելը, 
ֆինանսականմիջոցներիարդյունավետհավաքագրմանկազմակերպումնունպատակայինօ
գտագործումը:  

Ելնելով համայնքի
 զարգացմանհնգամյածրագրիռազմավարությունիցևընդհանուրնպատակ
ներից, համայնքապետարանիաշխատակազմըմշակումէկոնկրետծրագրեր, 
որոնցովկարելիէհարցներկայացնելհանրապետականբյուջեիցներդրումներստանալու
համար, փնտրելինվենստիցիաներինորաղբյուրներ, 
ներգրավելբնակիչներիսեփականմիջոցները, 
տարբերսոցիալականհիմնադրամներիմիջոցները: 

 

34 
 


	nshavan1-4voroshumner
	nshavanZC
	Համայնքիզարգացման, բնակչությանսոցիալ-տնտեսականառաջընթացիապահովման,սոցիալ-մշակութայինքաղաքականությաններդրմանևբարեկեցությանմակարդակիբարձրացմաննպատակովհամայնքիզարգացմանծրագիրըհանդիսանալուէամենօրյաաշխատանքայինփաստաթուղթ:
	Ժողովրդիիշխանությունըիրականացնելուևհամայնքայինխնդիրներըլուծելունպատակովօրենքովսահմանվածկարգովընտրվումենտեղականինքնակառավարմանմարմիններ՝համայնքիղեկավարևհամայնքիավագանի 5 տարիժամկետով: ՀամայնքիավագանիններկայացուցչականմարմինէևիրականացնումէՀայաստանիՀանրապ...
	ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
	ԲՆԱԿԵԼԻ  ԵՎ  ՈՉ  ԲՆԱԿԵԼԻ  ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ  ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
	Համայնքումզբաղվածությանհիմնականճյուղըհողամշակություննէ:
	Անասունների ևթռչուններիգլխաքանակը ներկայացված է գծապատկեր1- ում՝ 2014-2016թթհամամատությամբ:
	Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանությունը նորմալկեսագործունեությանամենաանհրաժեշտգործոննէ, որիհետևանքովէլհամայնքիառջևծառացածկարևորագույնխնդիրներիցմեկըազգաբնակչությանկենցաղայինաղբիտեղափոխմանևհամայնքիտարածքիմաքրությանհարցնէ: Բնակչությանկենցաղայինաղբիհեռ...
	ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ,ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
	Համայնքըկենտրոնինկապողմիջհամայնքայինճանապարհներըհիմնականումասֆալտապատէ, ունիորոշհատվածներումփոսայիննորոգումներիխիստկարիք:      Ներհամայնքայինճանապարհներիմոտ  60 %-ըբարեկարգեն,խճապատվածեն,  կարիքունենմշտականնորոգումների: Համայնքումտեղադրվածչենճանապարհա...

	2.3 Համայնքի 2015-2016թ.թ. բյուջեներիմուտքերիցուցանիշներըև 2017-2021թթ. բյուջեներիմուտքերիկանխատեսումը
	ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ  ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ
	ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ



