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1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ համայնքի 2017-2018թթ. Զարգացման երկամյա ծրագիրը
(այսուհետ` ՀԶԵԾ) մշակելիս հաշվի է առնվել, որ համաձայն 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին
փոփոխված ՀՀՍահմանադրության 181-րդհոդվածի, ՏԻՄ-երը՝համայնքի
ավագանինևհամայնքի ղեկավարը, ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով, և 210-րդհոդվածի,
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը պետք է համապատասխանեցվի
Սահմանադրությանը և ուժի մեջ մտնի 2017 թվականի հունվարի 1-ից: Հաշվի առնելով այդ
պահանջները` մշակվել է համայնքի զարգացման ոչ թե քառամյա, այլ երկամյա ծրագիր:
ՀԶԵԾ-ն մշակվելէ՝հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ
օրենքովսահմանված՝տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություններն ու
լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶԵԾ-ի
մշակման և կառավարման վերաբերյալ համապատասխան հոդվածների դրույթները, ինչպես
նաևԳեղարքունիքի մարզպետի կողմից ներկայացված համայնքի երկամյա զարգացման
ծրագրի մշակման մեթոդական ուղեցույցը:
ՆերկայացվողՀԶԵԾ-ն առաջիկա հինգ տարիներիհամար հանդիսանալու է Գեղհովիտ
համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀԶԵԾ-ի բովանդակությունը
պայմանավորված է համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական,
տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով, համայնքային ծրագրեր իրականացման և
ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և
ենթակառուցվածքների առկայությամբ:
ՀԶԵԾ-ն ներառում է Գեղհովիտ համայնքի ղեկավարի նախընտրական ծրագրերի
բաղադրիչները: Այն Գեղհովիտ համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Գեղհովիտ
բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա երկու տարիներին ընդունված
ծրագիր է, որը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:
ԽՄ-ը, փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն
հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային և
տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման
մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի
կազմակերպությունների հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀԶԵԾ-ում ներկայացված խնդիրների
առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց լուծման գործում:
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2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գեղհովիտ բնակավայրը կազմավորվել է 1832թվականին: Գեղհովիտ համայնքը կազմված է
Գեղհովիտ և Լեռնակերտ գյուղերից:
Գեղհովիտը համայնք է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզում: Գտնվում է
մարզի հարավ-արևելյան հատվածում։ Համայնքը հարավից սահմանակից է Վայոց Ձորի
մարզին, հյուսիսից՝ Մարտունի համայնքին, արևմուտքից՝ Ն.Գետաշեն և Մադինա
համայնքներին: Հեռավորությունը մարզկենտրոն Գավառ քաղաքից 35 կմ է, մայրաքաղաք
Երևանից՝ 130 կմ:
Գեղհովիտ համայնքի վարչական տարածքը կազմումէ 15039.0 հա., որից գյուղատնտեսական
նշանակություն ունեն 14198.09 հա.-ը, բնակավայրերը զբաղեցնում են 460
հա., արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլարտադրական նշանակության
օբյեկտները` 83 հա, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների
օբյեկտները` 47 հա., հատուկ պահպանվող տարածքները` 170.6 հա, ջրային հողերը` 51.8 հա ։
Գեղհովիտ համայնքի բնակչությունը 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 6392 մարդ
(աղյուսակ1):
Աղյուսակ 1. Համայնքի մշտական բնակչության ու տնային տնտեսությունների
ցուցանիշները (01.01.2017 թ. դրությամբ)
Հ/Հ
1.
2.
2.1
2.2
3.

Ցուցանիշները
Բնակչության թվաքանակը, մարդ
Տնային տնտեսությունների թվաքանակը
Այդ թվում՝ժամանակավոր կացարաններում
/վագոն, տնակ/ բնակվող
Կիսակառույց տներում բնակվող
Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների
քանակը

Մարդ
6392
1803
11
132
404

Համայնքիբնակչության 49.7% կազմում են տղամարդիկ և 50.3% կանայք: Համայնքի
բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

3

Աղյուսակ 2. Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի
ցուցանիշները(01.01.2017 թ. դրությամբ)

Հ/Հ

Ցուցանիշները

1.

Համայնքի բնակչության թիվը, այդ
թվում`
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

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

Ընդամենը Տղամարդիկ Կանայք
6392

3180

3212

90
92
196
194
366
382
278
4894

48
51
102
104
186
194
140
2355

42
41
94
90
180
176
138
2451

667

330

337

542
28
4
8

275
15
1
5

267
14
3
3

1

3

4
41
55

70

87

60

4
4
41
125
2539
147
427
10

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

Գեղհովիտ գյուղական համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 13 -ի N 26-Ն
որոշմամբ հաստատված 2017 թվականի բյուջեն եկամտային մասով կազմել է 142452.3 հազար
դրամ, ծախսերի գծով՝ 142452.3 հազար դրամ:
Համայնքում գործում են 4 քարի մշակման փոքր արտադրամասեր, 2 հացի արտադրամասեր ,
կահույքի 2 արտադրամասեր:Արտադրված արտադրանքի սպառման հիմնական շուկան
Հայաստանի Հանրապետությունն է:
Համայնքում զարգանում են առևտրի և սպասարկման փոքր և միջին կայուն ձևերը:
Բնակչության հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է:
Համայնքի զարգացման համար անհրաժեշտ են մեծ կապիտալ ներդրումներ
արդյունաբերության տարբեր ճյուղեր ստեղծելու համար:

Համայնքում գործում են միջնակարգ կրթության երկու հաստատություն՝ հիմնական և ավագ
դպրոցներ՝
 «Գեղհովիտի թիվ 1և թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ները,
Թիվ 1 դպրոցն ունի 7 մասնաշենք, որոնցից մեկը հիմնանորոգված է, իսկ մյուսները
հիմնանորգման կարիք ունեն: Թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը կառուցվել է անցած դարի 50-ական
թվականներին և գտնվում է վթարային վիճակում: Դպրոցներում ջեռուցումը կատարվում է
նավթի վառարանների միջոցով:
Համայնքում գործում է նախադպրոցական կրթության 1 հաստատություն՝ մանկապարտեզ
Մանկապարտեզը վերանորոգված է, ապահովված է անհրաժեշտ գույքով և
սարքավորումներով , ջեռուցման համակարգով:
Մանկապարտեզն աշխատում է 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով, տրվում է երեք անգամյա
սնունդ՝ նախաճաշ, ճաշ, ետճաշիկ: Գեղհովիտ համայնքի ավագանու 2016թվականի նոյեմբերի
29-ի N 20-Ն որոշման համաձայն մանկապարտեզում 2017թվականի համար ծնողական
վճարի չափը սահմանվել է յուրաքանչյուր երեխայի համար ամսական 3000 (երեք
հազար) դրամ:
Մշակույթի տունը կարիք ունի հիմնանորոգման: Մշակույթի տանը գործում են բռնցքամարտի
և պարի խմբակներ:
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Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է վերը նշված ուսումնական հաստատություններում
աշխատողների և ուսուցանվող երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվություն:
Աղյուսակ 3. Գեղհովիտ համայնքի հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական
ուսումնական հաստատությունների վերաբերյալ ցուցանիշներ

Հ/հ
1.
2.
3.
4.
5.

Հաստատության անվանումը
«Գեղհովիտի թիվ 1 միջնակարգ
դպրոց» ՊՈԱԿ
« Գեղհովիտի թիվ 2 միջնակարգ
դպրոց » ՊՈԱԿ
Լեռնակերտի դպրոց
Գեղհովիտի մսուր
մանկապարտեզ
Գեղհովիտի Մշակույթի տուն մշ.
հիմնարկ

Աշխատողների թիվը Սովորողների թիվը
57

354

60

552

19

37

22

120

7

Գեղհովիտ hամայնքում գործում է առողջության առաջնային պահպանության մեկ
կազմակերպություն՝ «Գեղհովիտի գյուղական պոլիկլինիկա» ՓԲԸ: Պոլիկլինիկան
իրականացնում է նաև շտապ բժշկան օգնության ծառայություն և սպասարկում է Գեղհովիտ և
Լեռնակերտ գյուղերի բնակչության շտապ օգնության կանչերը:
Պոլիկլինիկայի շենքը գտնվում է բարվոք վիճակում, ապահովված է ջեռուցման համակարգով,
սակայն ունի արդիական բժշկական սարքերով համալրման կարիք:
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2.3 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ
Գեղհովիտ գյուղի <<Ղռաժներ>> թաղամասի ոռոգման ջրատարի կառուցման ավարտում:

2.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ
Համայնքի ֆինանսական իրավիճակը վերլուծելիս պետք է հստակ տարանջատել՝
 Համայնքի բյուջեն (եկամտային ևծախսային մասերով),
 Ծրագրերի իրականացման համար համայնքներին հասանելի այլ միջոցներ (աղբյուրներ
և ծախսային ուղղություններ):
Ֆինանսական կանխատեսումները պետք է արվեն 2 տարվա կտրվածքով և համեմատվեն
ելակետային տարվա հետ (ՀԵԶԾկազմման տարվան նախորդող տարվա փաստացի և տվյալ
տարվա կանխատեսվող արժեքներ): Հստակ պետք է բացահայտել, թե ինչի հիման վրա են
արվել կանխատեսումները:
Հնարավորինս կիրառել տեքստային և աղյուսակայիններ կայացում:
Խոշորացված համայնքների դեպքում եկամուտներն ու ուղղակի ծախսերը ներկայացնե լըստ
բնակավայրերի:
Ծավալի նկատմամբ սահմանափակում չկա, սակայն պետք է հիշել, որ համայնքի բյուջեն
առանձին փաստաթուղթ է և կարիք չկա այն նույնությամբ ներառելու ՀԵԶԾ մեջ:
Համայնքի բյուջեի մուտքերը, կարելի է ասել, ձևավորվում են բացառապես վարչական 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.՝
85.7%, 2017թ.՝ 86.6%, 2018թ.՝ 85.8%) ձևավորվում են պետական բյուջեից համայնքներին
տրամադրվող ֆինանական համահարթեցման դոտացիաների հաշվին (աղյուսակ4):
Քանի որ համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասում մուտքեր գրեթե չեն կանխատեսվում,
ապա պլանավորվող երկու տարիների կապիտալ ծախսերը մեծամասամբ կիրականացվեն
համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող
հատկացումների և տարեսկզբի ազատ մնացորդի հաշվին:
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Հ/հ

I.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Աղյուսակ 4. Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2018թթ.
բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը
հազար դրամ
2015թ.
2016թ.
2017թ.
2018թ.
Մուտքերի անվանումը
փաստացի
փաստ.
կանխ.
կանխ.
01.10.2016
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ
ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ 133891.0
145250.6
160814.9
170112.0
(I+II+III)*
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
128412.2
132967.2
147014.9
154688.0
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)*
ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ
15944.7
17273.7
21480.0
22280.0
Գույքային հարկեր
4933.7
5643.7
9260.0
10080.0
անշարժ գույքից
Գույքահարկ շենքերի և
50.7
53.7
60.0
80.0
շինությունների համար
Հողի հարկ
4883.0
5590.0
9200.0
10000.0
Գույքային հարկեր այլ
10693.0
11630.0
12000.0
12200.0
գույքից
Գույքահարկ
փոխադրամիջոցների
10693.0
11630.0
12000.0
12200.0
համար
Ապրանքների
օգտագործման կամ
գործունեության
իրականացման
թույլտվության վճարներ
Տեղական տուրքեր
318.0
228.0
220.0
250.0
Ապրանքների
մատակարարումից և
ծառայությունների
մատուցումից այլ
պարտադիր վճարներ
Պետական տուրքեր
Այլ հարկային
եկամուտներ
Այլ հարկերից և
պարտադիր վճարներից
կատարվող
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2
2.1

2.2

2.3

ա)

բ)

գ)

դ)

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
տրամադրվող այլ
դոտացիաներ
Պետական բյուջեից
տրամադրվող
նպատակային
հատկացումներ
(սուբվենցիաներ)
ՀՀ այլ համայնքների
բյուջեներից ընթացիկ

110381.9

113738.0

123434.9

129758.0

110381.9

113738.0

123434.9

129758.0

107682.9

112758.0

123434.9

129758.0

2699.0

980.0

0

0
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2.4

ա)

բ)

3
3.1
3.2
3.3

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

2085.6

1967.5

2112.0

2424.0

2085.6

1955.5

2100.0

2400.0

2085.6

1955.5

2100.0

2400.0
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3.4

3.5

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

12.0

12.0

24.0
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(գանձվող) վճարներ
3.6

3.7

3.8

3.9

II.

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
Այլ եկամուտներ*
Համայնքի գույքին
պատճառած վնասների
փոխհատուցումից
մուտքեր
Վարչական բյուջեի
պահուստային ֆոնդից
ֆոնդային բյուջե
11000.0
կատարվող
հատկացումներից
մուտքեր
Օրենքով և իրավական
այլ ակտերով
սահմանված` համայնքի
բյուջեի մուտքագրման
ենթակա այլ
եկամուտներ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
1124.3
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ

0

0

0

217.2

300.0

400.0
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1

2
3

4

III.

Ա.
1
1.1

1.2

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

1124.3

217.2

300.0

400.0

1124.3

217.2

300.0

400.0
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1.3

2
2.1

-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
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Բ.
1
1.1

1.2

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
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

4354.5

12066.2

13500.0

15000.0

12066.2

10052.1

0

0
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1.3

-վարկերի ստացում
-ստացված վարկերի
հիմնական գումարի
մարում
Փոխատվություններ
-փոխատվությունների
ստացում
-ստացված
փոխատվությունների
գումարի մարում
*)Վարչականբյուջեիպահուստայինֆոնդիցֆոնդայինբյուջեհատկացվողգումարըչիմտնումբյ
ուջետայինընդհանուրեկամուտներիմեջ

Աղյուսակ 4. Համայնքի 2017-2018թթ. բյուջեն

Ընդամենըեկ
ամուտներ
Հարկայինեկ
ամուտներ,
որից

2017թ
փաստ.նկա
տ%

2018թ.
կանխ.

2017թ
փաստ.նկա
տ%

2017թ.
կանխ.

Եկամտի և
ծախսի
տեսակը

2017թ.
տարեկանպլ
ան

( եկամտների և ծախսերիկանխատեսումը)

142638.3

147026.9

103.0

154712.0

108.4

16871.4

21260.0

126.0

22288.0

132.0

Հողի հարկ

9021.5

9200.0

102.0

10000.0

110.8

Գույքահարկ
Տեղականտո
ւրքեր
Պաշտոնակ
ան ընթացիկ
դրամաշն.

7849.9

12060.0

153.6

12280.0

156.4

220.0

220.0

100.0

250.0

113.6

123434.9

123434.9

100.0

129758.0

105.1
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Այլ
եկամուտներ 2112.0
Ոչ
ֆինանսակա
ն
ակտիվների
իրացումիցմ
ուտքեր
300.0
Տարեսկզբիա
զատ
մնացորդ
13500.0

2112.0

100.0

2424.0

114.7

320.0

106.0

400.0

133.0

13500.0

100.0

15000.0

111.0

Ընդամենը
Ընդամենըծ
ախսեր
Ընթացիկ
ծախսեր, այդ
թվում
Տեղ.
ինքնակառ.
մարմնի,
դրանց ենթհիմն.
աշխատ.
աշխատավա
րձ
Ապրանքն.
Գնման և
ծառ. վճ.
ծախս
Սուբսիդիան
եր
Դրամաշնորհներ
Սոցիալակա
ն նպաստներ

156438.3

160846.9

103.0

170112.0

108.7

156438.3

156438.3

100.0

170112.0

108.0

135386.2

135386.2

100.0

155112.0

114.6

45700.0

45700.0

100.0

54840.0

120.0

48552.3

48552.3

100.0

53407.0

110.0

17980.0

17980.0

100.0

20000.0

111.2

1000.0

1000.0

100.0

2000.0

150.0

5000.0

5000.0

100.0

6000.0

120.0

Այլծախսեր
Ոչ
ֆինանսակա
ն
ակտիվների
գծով
ծախսեր, այդ
թվում

17153.9

17153.9

100.0

18865.0

110.0

21052.1

21052.1

100.0

15000.0

71.2
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Հիմնականմ
իջոցներ

21052.1

21052.1

100.0

15000.0

71.2

2.5. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
.
1.

Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության
ներգրավմամբ,

2. Համայնքիկառուցապատումը և բարեկարգումը:
3. Համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանընպաստում, սպորտային
հրապարակների և մարզական այլ կառույցներիշինարարության իրականացում,
հանգստի գոտիների ստեղծումը,
4.

Բարեգործության խթանումը:

Վերը նշված հիմնահարցերի լուծման համար առկա դժվարությունները կապված են
հիմնականում համայնքի եկամուտներից: Համայնքը չունի անհրաժեշտ եկամուտներ՝իր առջև
դրված հիմնահարցերը միանգամից լուծելուհամար:

2.6 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ , ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԻ (ՈւԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝
 Զարգացման համա րհամայնքն ունի բավարար մասնագիտական ներուժ,
 Համայնքի աշխարհագրական դիրքը, համայնքը գտնվում է Վայոց Ձորի մարզը
Գեղարքունիքի մարզին կապող ճանապարհի վրա:
 Համայքի տարածքում գտնվում են բազալտի հարուստ հանքավայրեր.
 Արոտավայրերի մեծ տարածքներ գյուղատնտեսության զարգացման համար:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համայնքի թույլ կողմերն են՝


Ոռոգման ջրի ներհամայնքային
համակարգերի վատ վիճակը,
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Գործազրկության առկայությունը
և արտագնա աշխատանքի մեկնողների մեծ քանակը,



Աշխատատեղերի պակասը:



Ներհամայնքային
ճանապարհների անմխիթար վիճակը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝
 Մեծքանակ և որակյալ աշխատուժի առկայությունը,
 Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի առկայությունը.

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

3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ
Գեղհովիտի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել
համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային
տարածքային զարգացման հնարավորություններից:
Համայնքի զարգացման ռազմավարությունն է՝բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով
հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և
հանգստի պայմանները և, հաշվի առնելով համայնքի աշխարհագրական դիրքը, համայնքը
դարձնել մաքուր, բարեկարգ և գրավիչ բնակավայր:
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:
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Ցուցանիշների արժեքները երկու տարիների համար ներկայացված է աղյուսակ 5-ում:
Աղյուսակ 5. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները երկու
տարիների համար (2017-2018թթ.)

Հ/Հ Ցուցանիշները
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 (չպայմանավորված բնական աճով)
նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով

2017

2018

24.0%

23.5%

1.6%

2.2%

0.8%

0.9%

3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Առաջիկա 2 տարիներին համայնքի հիմնական նպատակներն են`

 Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը և մշակութային կյանքի
աշխուժացումը,
 Գեղհովիտ գյուղի կենտրոնական թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատումը,
 Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցումը,

Աղյուսակ 6. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների և հիմնական նպատակների
կանխատեսվող արժեքներ (2017-2018թ.թ.)
Տրամաբանական մոդելի
բաղադրիչ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
1.Աղքատության շեմից ցածր
գտնվող ընտանիքների
հարաբերությունը համայնքի
ընտանիքների ընդհանուր թվին

2017

2018

21%

20%

20

(արտահայտվածտոկոսով)
2.Համայնքի սեփական
եկամուտների տարեկան
աճ,արտահայտված տոկոսով
3.Համայնքում գրանցված
բնակիչների թվի փոփոխությունը
նախորդ տարվա համեմատ,
արտահայտված տոկոսով,
չհաշված համայնքի բնակչության
փոփոխությունը բնական աճի
պատճառով
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
1.Ակտիվ մշակութային և
մարզական կյանքի
կազմակերպումը՝երիտասարդու
թյան ներգրավմամբ
1.1.Համայնքիմշակույթիտան
կապիտալ վերանորոգումը և
մշակութային կյանքի
աշխուժացում

2.2%

3.0%

2. Համայնքիփողոցների
բարեկարգում
3. Ոռոգման ցանցի
հիմնանորոգումն ու
վերակառուցում

Նշված խնդիրների լուծման նպատակով նախատեսվող ծրագրերը ներկայացված են ծրագրի
անձնագրերում:
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ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N1
«Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը և մշակութային կյանքի աշխուժացում»
Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է
միտված ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական նպատակ՝
Ակտիվ մշակութային և մարզական
կյանքի
կազմակերպումը՝երիտասարդությա
ն ներգրավմամբ

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ

Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը և
մշակութային կյանքի աշխուժացում

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ

2017

2018
41.5
մլն ՀՀ
դրամ

1.
Ցուցանիշներ

2017

2018

2.
Ցուցանիշներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Ծրագրի բյուջեն

Ծրագրի իրականացման համար

2017

2018

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.
1.2.
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.
2.2.
Ընթացիկ ծախսեր՝ 1.5 մլն. ՀՀ դրմ
Կապիտալ ծախսեր՝ 40.0 մլն.ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝41.5 մլն ՀՀ դրամ
Ավտոմեքենաներ և աշխատողներ
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անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծրագրի համառոտ նկարագրություն

Գեղհովիտի ազգաբնակչությունը
01-ը հուլիսի 2018թ.-ից մինչև 15-ը սեպտեմբերի 2018թ.
1330 քառ. Մետր ընդհանուր մակերեսով երկհարկանի
մշակույթի տան շենքի կտուրը ենթակա է հիմնական
վերանորոգման, քանի որ ճկված են փայտային մասերը և
կոտրված են ազբոշիֆրերի մոտ 40 տոկոսը:Անհրաժեշտ է
կատարել նաև ընդհանուր ներքին հարդարման
աշխատանքներ:Հիմնական վերանորոգման է ենթակա նաև
380 տեղանոց դահլիճը:Անհրաժեշտ է անցկացնել
ընդհանուր ջեռուցման համակարգ:
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ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐN2
«Գեղհովիտ գյուղի կենտրոնական թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատում»
Պարտադիր խնդիր,
որի լուծմանն է
միտված ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝
ազգաբնակչության
կենցաղային
պայմանների
բարելավում:
Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Գեղհովիտ գյուղի կենտրոնական թիվ 1 փողոցի
ասֆալտապատում

Ցուցանիշներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ

2017

2018

1.
Ցուցանիշներ

2017
2018
125.8
մլն.
ՀՀ
դրամ

2.
Ցուցանիշներ

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

2017

2018

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.
1.2.
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.
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2.2.
Ծրագրի բյուջեն

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

Ընթացիկ ծախսեր՝ 5.8 մլն ՀՀ դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 120.0 մլն. ՀՀ Դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝125.8 մլն. ՀՀ դրամ
Ավտոմեքենաներ և աշխատողներ

Գեղհովիտի ազգաբնակչությունը
1-ը հունիսի 2017թ.-ից մինչև 1-ը նոյեմբերի 2017թ.
Գեղհովիտի թիվ 1 փողոցով է կատարվում ազգաբնակչության և
ավտոմեքենաների հիմնական շարժը, այն ասֆալտապատելուց հետո
երթևեկությունն և բնակչության տեղաշարժը կդառնա ավելի
արդյունավետ և մարդիկ կխնայեն իրենց ժամանակը:Թիվ 1 փողոցի
վրա են գտնվում համայնքի Մսուր մանկապարտեզի, որտեղ
հաճախում է 120 երեխա և 22 աշխատակից, թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի
55 աշխատակիցներով և 550 սովորողներով, գյուղապետարանի,
Մշակույթի տան և 7 գործող խանութների շենքերը:
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ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐN3
Գեղհովիտ գյուղի «Բառոժի առվի » հիմնանորոգում

Պարտադիր խնդիր,
որի լուծմանն է
միտված ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝պտուղբանջարեղենի
արտադրության
խթանում,
ազգաբնակչության
սոցիալ-տնտեսական
վիճակի բարելավում

Գեղհովիտ գյուղի «Բառոժի առվի » հիմնանորոգում

Ցուցանիշներ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ

Ելակետային
արժեք
2016

Թիրախային արժեքներ

2017

2018

1.
Ցուցանիշներ

2017

2018

2.
Ցուցանիշներ

2017

2018
91.0
մլն.ՀՀ
դրամ
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Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.
1.2.
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1.
2.2.

Ծրագրի բյուջեն

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

Ընթացիկ ծախսեր՝ 3.0 մլն. ՀՀ դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 88.0 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝91.0 մլն.ՀՀ դրամ
Ավտոմեքենաներ և աշխատողներ

Գեղհովիտի ազգաբնակչությունը
1-ը ապրիլի 2018թ. մինչև 1-ը հունիսի 2018թ.
2 կմ երկարության առուն ոռոգման ջուր է հասցնելու Գեղհովիտ
գյուղի շուրջ 250 գյուղացիական տնտեսությունների տնամերձ
հողամասեր: Այն կառուցվել է 1974 թվականին և ամբողջովին
քայքայված են բետոնյա կոնստրուկցիաները և ջրառից վերցրած ջրի
40-45 տոկոսն է միայն հասնում գյուղացիների ցանքերին:Վերոհիշյալ
ջրատարը վերակառուցելու արդյունքում կապահովվի անխափան
շուրջօրյա ջրամատակարարում շուրջ 20 հա տարածքի , որով կլուծվի
Գեղհովիտի ազգաբնակչության որոշ մասի սոցիալական խնդիրները:
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4. ՀԶԵԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶԵԾ-ում
համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն
են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան
աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶԵԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում
(չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի
գալիք երկու տարիների բյուջեների կատարմանը։
Գեղհովիտ համայնքի ՀԶԵԾ-Ի ֆինանսավորումն ամփոփված է Աղյուսակ 7-ում:
Աղյուսակ 7. ՀԶԵԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
(Գեղհովիտ համայնք)
(2017-2018 թթ.)
Պարտադիր
Բյուջետա Ծրագրի
խնդիր
-վորված
կատարումն
միջոցներ ըստ
Ֆինանսավորման
տարիների
աղբյուրներ

Ծախսեր
ի դասեր

Ֆինանսավորմ
ան
կարգավիճակ
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1.Համայնքի
մշակույթի տան
կապիտալ
վերանորոգումը
և մշակութային
կյանքի
աշխուժացում
2. Ոռոգման
ցանցի
հիմնանորոգումն
ու
վերակառուցում
3.Կենտրոնական
Թիվ 1 փողոցի
ասֆալտապատո
ւմ
125800.0
106930.0
81900.0

9100.0

91000.0

91000.0

18870.0

125800.0

37350.0

4150.0

41500.0

41500.0
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Ներկայացվել է ֆինանսավորման
հայտ
Ֆինանսավորման հարցը լուծված չէ

Ֆինանսավորման շուրջ ընթանում են
բանակցություններ

Ֆինանսավորումն առկա է

Կապիտալ ծախսեր

Ընթացիկ ծախսեր

Այլ աղբյուրներ

Պետություն-համայնք-մասնավոր
հատված համագործակցու-թյուն

Համայնքի սեփական եկամուտներ
Ներքին պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Արտաքին պաշտոնական
դրամաշնորհներ
Բարեգործություն/նվիրատվություն

2018

2017

Տրամաբանական
մոդելի
բաղադրիչ

Ցուցանիշի
ստացման մեթոդ

Ցուցանիշի
ստացման աղբյուր

պարբերականությ
ունը

Ցուցանիշի
փաստացի
Ցուցանիշի արժեք
(2016)
թիրախային
Ցուցանիշի
արժեք (2017)
արժեք
փաստացի
Ցուցանիշի
(2017)
կատարողական
Ցուցանիշի
(2017)
թիրախային
Ցուցանիշի
(2018)
արժեք
արժեք
փաստացի
Ցուցանիշի
(2018)
կատարողական
Ցուցանիշի
(2018)
թիրախային
Ցուցանիշի
արժեք (2019)
արժեք
փաստացի
Ցուցանիշի
(2019)
կատարողական
Ցուցանիշի
(2019)
թիրախային
Ցուցանիշի
արժեք (2020)
արժեք
փաստացի
Ցուցանիշի
(2020)
կատարողական
Ցուցանիշի
(2020)
թիրախային
Ցուցանիշի
(2021)
արժեք
արժեք
փաստացի
Ցուցանիշի
(2021)
կատարողական
Տվյալների
(2021)
հավաքագրման

5. ՀԶԵԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

ՀԶԵԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶԵԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման

գծով ԽՄ-ի կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։

ՀԶԵԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների

աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

Աղյուսակ8-ում ներկայացված է ՀԶԵԾ-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

Գեղհովիտ ՀԱՄԱՅՆՔ
( _____________ թվականներ)
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Կիսամյակա
յին
Տարեկան
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԿԱՅՈՒՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
1.Աղքատության
շեմից ցածր
գտնվող
ընտանիքներիհա
րաբերությունը
համայնքի
ընտանիքներիըն
դհանուր թվին
(արտահայտված
տոկոսով)
2.Համայնքիսեփ
ականեկամուտն
երիտարեկանաճ,
արտահայտված
տոկոսով
3.Համայնքում
գրանցված
բնակիչների թվի
փոփոխությունը
նախորդ տարվա
համեմատ,
արտահայտված
տոկոսով,
չհաշված
համայնքի
բնակչության
փոփոխությունը
բնական աճի
պատճառով
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
1.Ակտիվ
մշակութայինևմ
արզական

Մարզպետ
ա-րաններ
X ,համայնք
ապետար
աններ

Փաստաթղ
թային
ուսումնաս
իրություն/հ
արցազրույ
ց

Համայնքա
X պետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

ՀՀ
X Ոստիկան
ութ-յուն

Հարցում
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կյանքի
կազմակերպումը
՝երիտասարդությ
ան
ներգրավմամբ
1.1.Համայնքի
մշակույթիտան
կապիտալ
վերանորոգումը
և
մշակութայինկյա
նքի
աշխուժացում
2. Թիվ 1 փողոցի
ասֆալտապատո
ւմ
2.1. Ոռոգման
ցանցի
հիմնանորոգումն
ու
վերակառուցում

Համայնքա
X պետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Համայնքա
X պետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Համայնքա
X պետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

ՀԶԵԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք երկու տարիների գործունեության ուղեցույցը:
2017-2018թթ. ընթացքում ՀԶԵԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված
լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի
ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶԵԾ-ի
իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի
տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶԵԾում 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:
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ՀԶԵԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն
համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶԵԾիներքինվերահսկողությանարդյունքներըկներկայացվենհամայնքիավագանուն՝իգիտություն:
Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶԵԾ-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:
ՀիմնվելովՀԶԵԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի
ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀԶԵԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում,
համայնքի ղեկավարը ՀԶԵԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր
և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները
ներկայացնում է համայնքիավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:
Համայնքի ավագանու անդամի(անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ)
լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶԵԾ- ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու
որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և
ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:
ՀԶԵԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանո ւհաստատումից հետո,
հրապարակվում են ՀՀօրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
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