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Գավառ համայնքում 2018 

թվականին իրականացվող ծրագրեր 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ 

(ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

Գավառ համայնքը 2016 թվականից համագործակցում է ՄԱԶԾ-ԳԷՖ 

հիմնադրամի հետ եւ ընդգրկվել է «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն»  ծրագրում, 

որի նպատակն է քաղաքային ներդրումային ծրագրերի եւ ազգային 

քաղաքականության իրականացման ճամապարհով համայնքում քաղաքային 

լուսավորության համակարգի էներգիաարդյունավետության բարձրացման միջոցով 

խնայել էներգիան եւ կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետումները, ինչպես նաեւ 

ցուցադրել նոր լուսադիոդային տեխնոլագիաների առավելությունները: Ծրագրի 

իրականացման շարունակականությունը ապահովելու նպատակով ստեղծվել է 

շրջանառու հիմանդրամ, որում կուտակվելու է համակարգի շահագործումից 

առաջացած խնայողությունները: Խնայած գումարները հնարավորություն կնձեռի 

համայնքում առակա լուսավորության համակարգը արդիականացնել եւ շահագործել 

լուսադիոդային տեխնոլագիաներով: 
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) 

ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Գավառ համայնքում մասնավոր ներդրողների կողմից առաջիկա հինգ 

տարիների ընթացքում նախատեսվում է հիմնել ջերմոցային տնտեսություն` շուրջ 4 

/չորս/ հա տարածքով, որի արդյունքում Գավառում կստեղծվի մոտ 90 

աշխատատեղ: 

Նախատեսվում է նաեւ արեւային էներգիայի արտադրության ֆոտովոլտաիկ 

/PV/ կայանների հիմնում, որը հնարավություն կնձեռի քաղաքում ստեղծել նոր 

աշխատատեղեր` մոտ 10-ը: 

Նախատեսվում է ներդրումներ կատարել նաեւ թեթեւ արդյունաբերության 

ոլորտում` մասնավորապես գուլպա-նասկեղենի. արդյունքում Գավառ քաղաքում 

կստեղծվի մոտ 150 աշխատատեղ: 

Այս ամեն իրականացման արդյունքում կավելանա համայնքային բյուջեի 

մուտքերը: Կլուծվի սոցիալական խնդիր, կստեղծվի աշխատանքային մթնոլորտ, ինչ 

որ չափով կբարելավի համայնքի բարոյահոգեբանական իրավիճակը:  

Այս ամենը լավագույն օրինակ կհանդիսանա մասնավորի համար համայնքում 

ներդրումներ կատարելուն: 

 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՒ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Գավառ համայնքում սոցիալ տնտեսական զարգացմանը նպաստող 

խոչընդոտներից ամենաառաջնայինը աշխատատեղերի բացակայությունն է. Չկան 

գործող հիմնարկ ձեռնարկություններ, իսկ առկա մասնավորներն էլ բավար չեն գոնե 

առկա իրավիճակը քիչ թե շատ մեղմելու համար: Մասնավոր ներդրողների համար 

համայնքը նպաստավոր պայմաններ չունի/շենքեր, ենթակառուցվածքներ, հիմական 

միջոցեր` տրանսպորտ, գույք եւ բնակլիմայական պայմաններ: 
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Տեղի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ, 

հողագործությամբ եւ առեւտրով, որոնք արդեն տարիների ընթացքում դարձել են ոչ 

արդյունավետ եւ աստիճանաբար հետ են մղվում:  

Համարվելով հիմնականում գյուղատնտեսական նշանակության համայնք, 

Գավառում բացակայում են ոլորտի զարգացմանը նպաստող նախապայմանները. 

չկա ջրարբիացում, ոռոգման ցանց, համապատասխան տեխնոպարկ, իսկ 

բնակլիմայական պայմաններն ել առավել նպաստավոր չեն ոլորտում գոնե առանց 

հիմնական անհրաժեշտ միջոցների գործունեություն ծավալելու համար: 

Համայնքային բյուջեն ուղղակիորեն անզոր է լուծելու թվարկված խնդիրները, քանի 

որ դրանք պահանջում են երկարաժամկետ եւ լուրջ ծավալների ներդրումներ:  

Համայնքում ենթակառուցվածքային հիմնովին թարմացում է անհրաժեշտ, ինչի 

բացակայությունը չի շահագրգռում մասնավոր ներդրողներին` գործունեություն 

իրականացնելու համար:  

Կրթական, մշակութային, մարզական, երիտասարդների ժամանցի 

կազմակերպման, աղբահանության, սոցիալական աջակցություն ունեցող անձանց 

խնդիրները հնարավորության սահմաններում հոգում է համայնքապետարանը, 

սակայն սրանք ոլորտներ են, որ լրացուցիչ օժանդակության բացակայության 

դեպքում չեն կարող նկատելի արդյունք ապահովել. Նշյալ ոլորտներում 

հաջողություններ ունենալու համար անհրաժեշտ են պետական եւ այլ ներդրումային 

աջակցություններ: 
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Համայնքի ուժեղ եւ թույլ կողմերի, հնարավորությունների եւ 

սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն 

 

Հ/Հ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ 

ԿՈՂՄԵՐԸ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ 

ԿՈՂՄԵՐԸ 

ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԵՎ 

ՀՆՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՎՏԱՆԳ 

ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1 

Գավառն հանդիսանում 

է Գեղարքունիքի 

մարզկենտրոնը 

Ենթակառուցվածքների 

անբարեկարգ վիճակ 

Մեծ աշխատուժի 

առկայություն 

Հեղեղատարների 

բացակայություն ու 

վթարայնություն 

2 

Մայրաքաղաքից 

գտնվում է 98կմ 

հեռավորության վրա, 

մշտապես 

պահպանվում է կապը 

Երեւանի հետ 

Ծնլիության ցածր 

մակարդակ 

Համայնքի ֆինանսական 

կայությունուն 

Խմելու ջրի 

ջրավազանի 

վթարայնություն 

3 

Բնակչության 

մեծամասնության 

վստահությունը ՏԻՄ-ի 

նկատմամբ 

Արտագնա 

աշխատանքի 

մեկնողների թվի 

ավելացում 

Փոխառու միջոցների 

ներգրավման 

հնարավորություններ 

Վթարային շենքերի 

առկայություն 

4 

Մասնագետների 

կրթական բարձր 

մակարդակ 

Հզոր 

արդյունաբերական 

դադարից հետո 

գործազրկության 

բարձր մակարդակ 

  

5 

Գավառագետի 

առկայությունը 

հնարավորություն է 

ընդձեռում ընդլայնել 

ոռոգման համակարգը 

եւ ջրարբիացնել 

անջրդի 

Սոցիալապես 

անապահովների 

բարձր տոկոս 
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հողատարածքները 

6 

Հանրային 

ծառայություններ 

մատուցող 

կազմակերպությունների 

առկայություն 

Կրթական 

հաստատությունների 

շենքերի անբարեկարգ 

վիճակ 

  

7 

Պատմամշակութային 

արժեքների 

առկայություն, որոնց 

շնորհիվ կարելի է 

զարգացնել 

զբոսաշրջանությունը 

   

8 
Համայնքի 

գազիֆիկացված լինելը 
   

9 

Արտադրական ազատ 

տարածքների 

առկայություն 

   

10 

Բնակլիմայական 

բարենպաստ 

պայմաններ` 320 

արեւային օր/տարի  

   

11 

Գյուղ.նշանակության 

հողերը գտնվում են 

2000մ-ից սկսած, 

բարձրությունների վրա, 

որոնք պարունակում են 

մեծ քանակությամբ 

օրգանական նյութեր` 

հումուս 

   

12 
Տարբեր միջազգային 

կազմակերպությունների 
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հետ 

համագործակցության 

հարուստ փորձ 

13 

Նախաձեռնող եւ 

ակտիվ 

երիտասարդության  

   

14 

Հանրակրթական 

դպրոցներում “ԱՐՄԱԹ” 

խմբակների 

առկայություն 
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ  

 

Գավառ համայնքի առաջիկա հինգ տարիների զարգացման ծրագիրը իրենից 

ենթադրում է շարունակականություն` համայնքի բարեկարգման, մաքրության, 

կանաչապատման, զբոսաշրջային  գրավչություն ներկայացնող, փոքր եւ միջին 

ձեռնարկատիրությամբ, զարգացող գյուղատնտեսությամբ, ենթակառուցվածքներով 

եւ վերամշակող արտադրությամբ, ակտիվ մշակութային առօրյայով ապրող համայնք 

եւ բնակչություն: 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՆԵՐԸ, ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՒ 

ԴՐԱՆՑ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 2018թ. ՀԱՄԱՐ 

Պայմանավորված աշխարհագրական դիրքով եւ բնակլիմայական պայմաններով 

համայնքում  զարգացումը հեռանկարային է գյուղատնտեսության` մասնավորապես 

անասնապահության եւ հողագործության, մեղվապահության ոլորտներում: 

Գավառը ժամանակին լինելով խոշոր արտադրական քաղաք, այժմ ունի այն 

բոլոր ռեսուրսները հատկապես մասնագիտական, որը լուրջ խթան կարող է 

հանդիսանալ արդյունաբերական /թեթեւ արդյունաբերություն/ ձեռնարկություններ 

հիմնելու եւ գործարելու համար: 

Զարգացման միտումը նկատելի է արդեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ոլորտում: «Արմաթ» ինժեներական խմբակ-լաբորատորիաների առկայությունը 

համայնքում դպրոցահասակ երեխաների, հետագայում արդեն բուհական 

մակարդակում մասնագիտացումը, համայնքում ՏՏ ոլորտի մի քանի 

ընկերությունների առկայությունը եւ քաղաքապետարանի աջակցությունը խթան են 

հանդիսանում որպեսզի հինգ տարի անց Գավառը համարվի ՏՏ ոլորտում 

հետաքրքրություն ներկայացնող համայնք: 

Գավառը լինելով մշակութային հաստատություններով հարուստ քաղաք, որում 

գործում են արվեստի, երաժշտական, դուդուկի մասնագիտացված դպրոցներ, 

ինչպես նաեւ երաժշտական ուսումնարան ու արտադպրոցկան հաստատություններ 
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հնարավորություն ունի աշխարհում ներկայանալի դառնալու: Գործընթացի առաջին 

քայլերն արդեն արված  են, ասվածի ապացույցն է թվարկված հաստատությունների 

սաների հաջողությունները ովքեր միջազգային մրցույթ-փառատոններում ոչ միայն 

մասնակցություն են ցուցաբերում այլեւ գրավում են մրցանակային տեղեր: Արդյունքը 

ապահովվում է համայնքում աշխատող արհեստավարժ մասնագետների 

առկայույամբ:      
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

 

«
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Պարտադիր խնդիր, 
որի լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

 
Գավառ քաղաքի պատմության անձնագիր-հուշարձանի 
անբարեկարգ վիճակ 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

1.Վերանորոգված անձնագիր-հուշաքար 
2.Զբոսաշրջության զարգացման համար ստեղծվող բարենպաստ 
պայմաններ 
3.Քաղաքի Կենտրոնական հրապարակի ամբողջականացում 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Նախագծանախահաշվային աշխատանքներ 
1.2. Մրցույթի հայտարարում եւ անցկացում: 
1.3. Շինարարական աշխատանքներ: 
1.4. Տեխնիկական հսկողություն եւ հեղինակային հսկողություն: 
1.5. Շինարարության ավարտ: 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝  
Կապիտալ ծախսեր՝    12081.8 
Ընդհանուր բյուջեն՝     12081.8 

Ծրագրի 
իրականացման 
համար անհրաժեշտ 
այլ ռեսուրսներ 

Աշխատուժ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

Բնակլիմայական պայմաններ 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ, զբոսաշրջիկներ 

Ծրագրի սկիզբ եւ 
ավարտ  

2018թ. 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Գավառ քաղաքի պատմության անձնագիր-հուշարձանը տարիների 
ընթացքում մաշվել եւ քայքայվել է: Այն գտնվում է քաղաքի 
Կենտրոնական հրապարակում եւ իր արտաքին տեսքը հարիր չէ 
քաղաք այցելող զբոսաշրջիկներին եւ ընդհանրապես բնակիչներին: 
Այն համարվում է քաղաքի պատմամշակութային հուշարձաններից 
մեկը: Վերանորոգելով անձնագիր- հուշարձանը այն կամբողջացնի 
քաղաքի արտաքին տեսքը եւ կնպաստի զբոսաշրջության 
զարգացմանը:  
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Պարտադիր 
խնդիր, որի 
լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

Փողոցային երթեւեկության նշանների թարմացում, ոչ բավարար քանակի 
առկայություն, փողոցների շատ հատվածներում առկա են փոսեր եւ 
ճաքեր, իսկ նախկին գծանշումները ջնջված են 

Ծրագրի 
միջանկյալ 
արդյունքներ 

1.Փողոցային երթեւեկության նշանների թարմացում 
2.Ասֆալտապատ եւ գծանշված փողոցների առկայություն 

Ծրագրի 
հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Նախագծանախահաշվային աշխատանքներ 
1.2. Մրցույթի հայտարարում եւ անցկացում: 
1.3. Շինարարական աշխատանքներ: 
1.4. Տեխնիկական հսկողություն եւ հեղինակային հսկողություն: 
1.5. Շինարարության ավարտ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
Ընթացիկ ծախսեր՝     11 մլն 220 հազար ՀՀ դրամ: 
Կապիտալ ծախսեր՝    
Ընդհանուր բյուջեն՝    11 մլն 220 հազար ՀՀ դրամ: 

Ծրագրի 
իրականացման 
համար 
անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Աշխատուժ 

Ծրագրի 
հիմնական 
ռիսկերը 

Բնակլիմայական պայմաններ 

Ծրագրի 
հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ, զբոսաշրջիկներ, այցելուներ, վարորդներ 

Ծրագրի սկիզբ եւ 
ավարտ  

2017թ. 

Ծրագրի 
համառոտ 
նկարագրություն 

Փողոցային երթեւեկության նշանները հին են եւ վատ վիճակում, շատ 
փողոցներում առկա են փոսեր եւ փողոցների գծանշումները տեսանելի 
չեն, ինչը խոչընդոտում է անվտանգ երթեւեկությանը: Երթեւեկության 
նշանների թարմացումը, փոսային նորոգումները, ճաքալցումը եւ 
գծանշումը կնպաստեն անվտանգ երթեւեկությանը եւ ինչպես 
բնակչության, այնպես էլ վարորդների կողմից անվտանգ երթեւեկության 
մշակույթի ձեւավորմանը:    
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ՏԵՂԱՑԻ ԵՎ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

1. Գավառի Բունիաթյան փողոցի հիմնանորոգում 

Անհատ ներդրողների կողմից 2018 թվականին հիմնանորոգվելու է Գավառ համայնքի 

Բունիաթյան փողոցը: 

Ազդեցությունը համայնքի վրա`   Փողոցը գտնվում էր համայնքի բանուկ հատվածում 

սպասրկում Գավառի պետական երաժշտական քոլեջ, Հայբիզնեսբանկ, VTB Գավառի 

մասնաճյուղ, Քրիստոնեական դասդտիարակության համայնքային կրթական 

կենտրոն, Ավագ դպրոց,  <Ճշգրիտ> կենցաղ –տնտեսական խանութ, սննդի արագ 

սպսարկման կենտրոն ուղությունները; Փողոցի հիմնանորոգումը կթեթեվացնի 

հարակից և զուգահեռ փողոցների երթևեկությունը, կնպաստի համայնքի արտաքին 

տեսքի բարելավմանը: 

2. Հողմաէլեկտրակայանի կառուցում  

 Սոլարսիս ՍՊԸ-ի կողմից Սայադյան փողոցի թիվ 101 հողակտորի վրա կառուցվելու 

է հողմակայան: Պատասխանատուների տեղեկացմամբ 2018 թվականից 

շինաշխատանքները կմեկնարկեն:  

Ազդեցությունը համայնքի վրա`   Համայնքում կստեղծվեն ժամանակավոր և 

մշտական աշխատատեղեր, կկատարվեն հարկային վճարումներ համայնքի բյուջե, 

որը հնարավորություն կտա համայնքի որոշակի խնդիրներ լուծելուն: 

 


