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1. Համայնքի ղեկավարի խոսք
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ բազմաբնակավայր համայնքի զարգացման հնգամյա
ծրագիրը այն հիմնական փաստաթուղթն է, որը նախատեսում է առաջիկա հինգ տարիներ համար
համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծում և նպատակային գործընթացի իրականացում: Հնգամյա
զարգացման ծրագիրը կազմկվել է հաշվի առնելով ազգաբնակչության կարծիքը, համայնքի առկա
հիմնախնդիրների առաջնահերթությունը և ֆինանսատնտեսական ռեսուրսների գնահատման
մակարդակը: Բոլորս էլ քաջ գիտակցում ենք, որ մեր համայնքում դեռ շատ անելիքներ կան, որպեսզի
այն դառնա

զբոսաշրջության

տարածաշրջանային

կենտրոն` մաքուր,

բարեկարգ,

զարգացած

ենթակառուցվածքներով, որտեղ բնակչությունը զբաղվում էգյուղատնտեսությամբ, փոքր և միջին
ձեռնարկատիրությամբ, վերամշակող արտադրությամբ:
Ճամբարակ համայնքում հիմնական խնդիր է հանդիսանում աշխատատեղերի բացակայությունը,
որից էլ բխում են սոցիալ – տնտեսական մյուս հիմնախնդիրները: ՀՀԶԾ-ն իր մեջ ինչ որ չափով
ներառում է նաեւ այնպիսի բաղադրիչներ, որոնց գործարկման դեպքում հնարավորություն կընձեռնվի
որոշակի չափով առաջնորդող գաղափարներով նպաստել խնդրի լուծման խոչընդոտների վերացմանը:
ՀՀԶԾ-ը ենթադրում է նաև 2018-2022 թվականի բյուջետային ծրագրերն իրականացնելիս՝ որոշակի
ռեսուրսներ ներդնելու դեպքում արդյունքների ձեռքբերում, միաժամանակ արմատավորելով նոր որակի
եւ մակարդակի կառավարում, ձեւավորելով ներդրված ռեսուրսների և ստացված արդյունքների միջեւ
ինտեգրացված կապ, ապահովելով բյուջետային ծրագրի միջոցառումների ու գործողությունների
կատարման թափանցիկությունն ու վերահսկման արդյունավետ մեխանիզմը:
Սա հնարավորություն է տալիս համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի (ՀԶՀԾ) հիման վրա
պլանավորել

համայնքի

առկա

ֆինանսական

միջոցները,

դրանք

օգտագործել

խնայողաբար,

արդյունավետ և հրապարակային:
Կարևորելով մասնակցային գործընթացները տեղական ինքնակառավարման համակարգում,
(ՀՀԶԾ) այս ձևաչափով ամրագրվում է հաշվետվողականությունը, շարունակականությունը, ծրագրերի և
խնդիրների

կատարման

առաջնահերթությունների

հստակ

սահմանումը,

բյուջետավարման

գործառույթների հստակ վերաբաշխումն ու չափելիությունը:
Որդեգրելով աշխատանքային նոր ռազմավարություն, ՀՀԶԾ - ով առավել կարևորվում են
բնակչությանը համայնքային ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը և համայնքի խնդիրների
աստիճանական լուծումը:
Այս բաղադրիչներով ներառյալ Ճամբարակ համայնքի Հնգամյա զարգացման ծրագիրը կնպաստի
բնակչության բարեկեցության բարելավմանը, մատաղ սերնդի դաստիարակմանը և մեր համայնքի
ներդաշնակ զարգացմանը:
Ծրագիրը իրենից ենթադրում է այնպիսի փաստաթուղթ, որում ընդգրկվում են համայնքի համար
կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրներ, որոնց լուծման փուլերը դառնում են ծրագրի
բաղադրիչներ: Դրանց լուծմանն է ուղղվում հետագա տարիների գործունեությունը:

2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն
2.1 Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն
Ճամբարակ

խոշորացված

համայնքը

Ճամբարակ խոշորացված համայնքը

Գեղարքունիքի
կազմավորվել

մարզի

5

համայնքներից

է ,Հայաստանի

մեկն

է:

Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին,, ՀՀ օրենքում 09.06.2017թ. ՀՕ-93-Ն կատարված փոփոխության
արդյունքում՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքային, Վահան, Թթուջուր, Գետիկ, Մարտունի,
Այգուտ, Դպրաբակ, Ձորավանք, Կալավան, Անտառամեջ գյուղական համայնքների և Արծվաշեն
բնակավայրի

միավորումից:

Համայնքի

կենտրոնը

Ճամբարակ

քաղաքն

է։Շրջանի

գյուղերից

է Արծվաշենը, որը Ղարաբաղյան պատերազմից հետո գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո
Ճամբարակ քաղաքը ձևավորվել է երեք բնակավայրերի միացումից, դրանք են Կրասնոսելսկը, Վերին
Ճամբարակն ու Ներքին Ճամբարակը: Կրասնոսելսկի նախկին անվանումներից են եղել՝ Միխայլովկան,
Կարմիրը և Կրասնոսելսկը: Միխայլովկա գյուղը հիմնադրվել է 1740-1785թվականներին Ռուսաստանի՝
Սամարայի և Սարատովի նահանգներից վերաբնակեցված Մոլոկանների կողմից: Մինչև 19881989թվականները բնակչության հիմնական մասը կազմել են ռուսները (մալոկաններ), ադրբեջանցիները,
քրդերը, մորդովացիներ և հայերը, որոնք բնակվել են հիմնականում Վերին և Ներքին Ճամբարակ
գյուղերում, որը իր հերթին կազմավորվել է Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր գյուղի անասնապահների
կողմից։
Շրջանում

բնակվող

ադրբեջանցիների

հեռանալուց

հետո

նրանց

փոխարեն

վերաբնակվեցին

Արծվաշենից, Բաքվից, Կիրովաբադից, Սումգայիթից, Շամխորից և Ադրբեջանի այլ շրջաններից
տեղահանված փախստական հայեր: Ճամբարակ քաղաքի վարչական տարածքը կազմում է9126.2հա,
այդ թվում՝ բնակավայրի տարածքը՝ 445.3հա, արդյունաբերական և արտադրական նշանակության
հողեր՝ 25.1հա, հատուկ պահպանվող տարածքներ՝ 7.4հա, հանգստի գոտիներ՝ 19.08հա:
Ճամբարակքաղաքիտնտեսությանառաջատարճյուղըևբնակչությանհիմնականզբաղվածությանոլորտըգյ
ուղատնտեսություննու

անասնապահությունն

է:

Անասնաբուծության

հիմնական

ճյուղը

խոշոր

եղջերավորներն են՝ 2850 գլուխ, որից կովեր 1536 գլուխ, երինջ -1050 գլուխ, արտադրող ցուլեր -50 գլուխ:
Ոչխարներ՝ 2567, խոզեր՝ 400: Տարածված է նաև մեղվապահությունը՝ 365 մեղվաընտանիք, թռչունների
թիվը՝ 6928:
Վահանգյուղի բնակչությանթիվը՝ 1109:Վահանը / նախկինԿրասնոսելսկիշրջան, գ. Օրջոնիկիձե/
հիմնադրվելէ

1925թ:Համայնքը

Վահան

ԳտնվումէՀայաստանիհյուսիսարևելյանհատվածում:

է

վերանվանվել

Բարձր

լեռնայինէ,

1991թ.-ին:
բարձրությունը

ծովիմակարդակից2000մ. է: Հեռավորությունըմայրաքաղաքից 130 կմէ, մարզկենտրոնից`105 կմ:
ՄիջինհեռավորությունըՀՀպետականսահմանից

3.0

կմէ,

27

կմերկարությամբսահմանակիցէԱդրբեջանիհետ:Համայնքի տարածքով է անցնում Գետիկ գետի 7կմ.
Հատվածը: Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է՝ 2857,97 հա, որից 152.46 հա անտառ է:

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 2636,04 հա, այդ թվում վարելահողեր՝
631.93հա,

արոտավայրեր՝

1006.86հա,

խոտհարքներ՝

828.98հա:Բնակավայրումգործումէմիջնակարգդպրոցևմանկապարտեզ:
Բնակչությանհիմնականզբաղվածություննանասնապահությունըևդաշտավարություննէ:Գյուղումբնակչո
ւթյունըհիմնականում զբաղված է գյուղատնտեսական աշխատանքներով:Հիմնական զբաղմունքը
անասնաբուծությունն է:Անասնաբուծության հիմնական ճյուղը խոշոր եղջերավորներն են՝ 1530 գլուխ,
որից կովեր 703 գլուխ, երինջ -692 գլուխ, արտադրող ցուլեր -15 գլուխ, ոչխարներ՝ 1318:Գյուղում

տարածված

է

նաև

մեղվապահությունը՝

88

մեղվաընտանիք,

թռչունների

թիվը՝

1936:Անասնապահությամբ զբաղվողները արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, մեղր:
Թթուջուրգյուղիբնակչությանթիվը՝ 1107: ԹթուջուրըգտնվումէՀայաստանիհյուսիս-արևելյանշրջանում`
Գետիկգետիաջափին, ծովիմակարդակից 1850-1950մբարձրությանվրա: Բնակավայրըբնակեցվելէմինչև
1920թ:Բնակավայրիկենտրոնումկահանքայինջուր,
որիցծագելէգյուղիանունը:
ԹթուջուրըգտնվումէհանրապետականնշանակությանՃամբարակ-ԲերդևՃամբարակ-ԻջևանԴիլիջանավտոճանապարհներիխաչմերուկում: Վարչական տարածքը կազմում է 3105.88հա, այդ թվում
վարելահողեր՝ 649.64հա, խոտհարք՝ 428.98հա, արոտավայրեր՝ 1700.72հա, այլ հողեր107.35հա:
1

Բնակավայրումգործումէմեկմիջնակարգդպրոցև

բուժկետ:

Բնակչությունըհիմնականումզբաղվումէանասնապահությամբևհողագործությամբ:Անասնաբուծության
հիմնական ճյուղը խոշոր եղջերավորներն են՝ 629 գլուխ, որից կովեր 403 գլուխ, երինջ -197 գլուխ,
արտադրող

ցուլեր

-7

գլուխ:

Ոչխարներ՝708,

մեղվաընտանիք՝

185,

թռչուններ՝

1395:

Անասնապահությամբ զբաղվողները արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, մեղր:
Գետիկգյուղիբնակչությանթիվը՝ 469: Գետիկբնակավայրըհիմնադրվելէ 1923թ: Բնակիչները` ընդամենը
20-30

ընտանիք,եկելենԱրծվաշենգյուղիցևհիմնադրելԳետիկգյուղը:

1947թ.

Մինչև

եղելէԴիլիջանիգավառի,1937-1995թթ.
Կրասնոսելսկիշրջանի,1995թԳեղարքունիքիմարզիվարչականտարածքում:
Հեռավորությունըշրջկենտրոնից
12
կմէ,
Երևանքաղաքից՝
137
ԳյուղըգտնվումէՄիափորիևԱրեգունիլեռներիմիջև, Գետիկգետիհովտում, ծովիմակարդակից

կմ:
1820

մբարձրությանվրա: Գետիկումգործումէմիջնակարգդպրոց, գրադարան: Վարչական տարածքը կազմում
է 1324հա, գյուղ նշանակության հողեր՝ 2655.93հա, որից՝ վարելահող 294հա, խոտհարք՝ 204հա:
Բնակչությանհիմնականզբաղմունքըանասնապահությունըևհողագործություննէ:Անասնաբուծության
հիմնական ճյուղը խոշոր եղջերավորներն են՝ 543 գլուխ, որից կովեր 304 գլուխ, երինջ -110 գլուխ,
արտադրող ցուլեր -8 գլուխ: Ոչխարներ՝552, մեղվաընտանիք՝ 124, թռչուններ՝ 821: Անասնապահությամբ
զբաղվողները արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, մեղր:
Մարտունիգյուղիբնակչությանթիվը՝
578
1921թգարնանըԱլեքսանՏերՆիկողոսյանիգլխավորությամբՄեծԵղեռնիցվերապրած 12 գաղթականընտանիքներ,թվով 40 մարդ,
Կրասնոսելսկավանիցոչհեռու` Գետիկգետիանտառաշատափին, հիմնադրումենՄարտունիգյուղը : 192123թթգյուղըհամալրվումէնորգաղթականընտանիքներով:

1921-30
350-400-ի:

թվականներինգյուղիբնակչությանթիվըհասնումէ

Գյուղիհիմնադրումիցերկուտարիհետո`1923թ,
բացվումէՄարտունիգյուղիդպրոցը:Դպրոցըսկզբումտարրականէր, այնուհետև` ութամյա, իսկ 1987թ,
երբկառուցվեցդպրոցինորշենքը,

դարձավմիջնակարգ:

1993թբարերարՇավարշԽաչատրյանինախաձեռնությամբումիջոցներովկառուցվելէՙՍուրբՍտեփանոս՚մա
1977թշահագործմանէհանձնվելգյուղիմշակույթիտունը:

տուռը:

2010թօգոստոսինշահագործմանէհանձնվելԳետիկգետիվրակառուցվածՙԷրիկ՚փոքրհիդրոէլեկտրոկայանը
:
Մարտունինունիմիջնակարգդպրոցևբուժկետ:
Բնակչություննհիմնականումզբաղվումէանասնապահությամբևհողագործությամբ:Անասնաբուծության
հիմնական ճյուղը խոշոր եղջերավորներն են՝ 582 գլուխ, որից կովեր 306 գլուխ, երինջ -223 գլուխ,
արտադրող

ցուլեր

-17

գլուխ:

Ոչխարներ՝604,

մեղվաընտանիք՝

756,

թռչուններ՝

984:

Անասնապահությամբ զբաղվողները արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, մեղր:
Այգուտ (Գյոլքենդ),

գյուղիբնակչությանթիվը՝

910:

Այգուտգյուղըգտվնումէ Հայաստանի Գեղարքունիքիմարզում, Միափորիլեռների հարավայինլանջին, Գետիկ
ի հովտում։Մարզկենտրոն Գավառից գտնվումէ
93
կմհյուսիս-

արևելք։Այգուտէվերանվանվել 1991 թվականի ապրիլի

3-ին։Տեղակայվածէծովիմակերևույթից

1420

մետրբարձրությանվրա։Վարչական տարածքը կազմում է 6415.2հա որից վարելահող՝ 322.25հա, խոտհարք՝
700.27հա, արոտ՝ 3245.49հա, բնակավայրի հողեր՝ 194.8հա: Գյուղըգտնվումէմարզիամենամեծանտառում,
աչքիէընկնումհարուստբուսաշխարհովևմրգատուծառերով: Անասնաբուծության հիմնական ճյուղը խոշոր

եղջերավորներն են՝ 447 գլուխ, որից կովեր 217 գլուխ, երինջ -91 գլուխ, արտադրող ցուլեր -23 գլուխ:
Ոչխարներ՝ 503, մեղվաընտանիք՝ 522, թռչուններ՝ 1304:

Դպրաբակգյուղիբնակչությանթիվը՝
555:ԴպրաբակբնակավայրըտեղակայվածէԳետիկգետիստորինհոսանքիձախկողմում, մարզկենտրոնից
100

1240

կմհեռավորությամբ։Բնակավայրըգտնվումէծովիմակերևույթից

մբարձրությանվրա։ՆախկինումանվանումէինՉայքենդ,
03.04.1991թ։Հիմնադրվելէ
1778

վերանվանվելէԴպրաբակ՝
թվականին։
1988

թվերաբնակեցվելէԱդրբեջանականՍՍՀՇամխորիշրջանիհայաբնակգյուղերիփախստականներով։Դպրա
բակտանողճանապարհիցդեպիաջկա
Այրիջուրկոչվածհանդամասում,

19-

4

րդդարիկամուրջ։Գյուղից

կանգյուղատեղի,

խաչարձան,

կմհվ-արմ,անտառիմեջ`
12-13-

խաչքարեր`
17-18

րդդարերիարձանագրություններով։Գյուղնունիկիսավերեկեղեցի`

-

րդդարերումթվագրվող։Ունիմիջնակարգդպրոց: Վարչական տարածքը կազմում է 4051հա որից՝
բնակավայրի տարածք՝ 128հա, վարելահող՝ 191հա, խոտհարք՝ 487հա, արոտավայր՝ 1537հա,
արտադրական նշանակության՝ 12հա, Հատուկ նշանակության՝ 3հա և համայնքային անտառներ՝
1548հա:

Բնակչությունըզբաղվումէգյուղատնտեսությամբևանասնապահությամբ:Անասնաբուծության

հիմնական ճյուղը խոշոր եղջերավորներն են՝ 301 գլուխ, որից կովեր 121 գլուխ, երինջ -152 գլուխ,
արտադրող ցուլեր -10 գլուխ: Ոչխարներ՝503, մեղվաընտանիք՝ 402, թռչուններ՝ 936:
188:ՁորավանքըտեղակայվածէԳետիկգետիձախափին,

Ձորավանքգյուղիբնակչությանթիվը՝
մարզկենտրոնից

100

կմհեռավորությամբ։Բնակավայրըգտնվումէծովիմակերևույթից

մբարձրությանվրա։ՆախկինումանվանումէինՂարաղալա,
03.04.1991թ։Հիմնադրվելէ

1800

1150

վերանվանվելէՁորավանք

-

ականներին։

1988

թվերաբնակեցվելէԱդրբեջանականՍՍՀՇամխորիշրջանիհայաբնակգյուղերիփախստականներով։Գյուղի
ց 1.5 կմհարավ-արևմուտքկագյուղատեղի` 10-12 րդդարերումթվագրվող, եկեղեցի` 10-13- րդդարերի,
10-18

խաչքարերովգերեզմանոց`

րդդարերի։Բնակչությունըզբաղվումէգյուղատնտեությամբ:Անասնաբուծության հիմնական ճյուղը խոշոր
եղջերավորներն են՝ 85գլուխ, որից կովեր 33 գլուխ, երինջ -28 գլուխ, արտադրող ցուլեր -1 գլուխ:
Ոչխարներ՝58, մեղվաընտանիք՝ 140, թռչուններ՝ 709:
Կալավանգյուղիբնակչությանթիվը՝ 150:ԿալավանըտեղակայվածէԲարեբերգետիափին, մարզկենտրոնից
107

կմհեռավորությամբ։Բնակավայրըգտնվումէծովիմակերևույթից

մբարձրությանվրա։ՆախկինումանվանումէինԱմրխեր,
03.04.1991թ։Հիմնադրվելէ

1800

1600

վերանվանվելէԿալավան
-

ականներին։

1988

թվերաբնակեցվելէադրբեջանականՍՍՀՇամխորիշրջանիհայաբնակգյուղերիփախստականներով։Վարչ
ականտարածքըկազմումէ 2400հա: ԲնակավայրիշրջակայքումկանդամբարանադաշտերԿալավան -1,
Կալավան - 2 / մ.թ.ա. 3-րդ,-2- րդ, 2-րդ- 1-ինհզմ. / խաչքարերովգերեզմանոց` 14-17 րդդդ, 2,5 կմհվ.
կաքարեդարիբացօթյակայան։ԱյսկայաններըԱնդրկովկասիկարեւորագույնտեղեկություններտվողհնագ
իտականհուշարձաններիցեն:

1

Կալավան

ևԿալավան

2

հնագիտականհուշարձաններըվերաբերումենՀինքարեդարին: Կալավան 1 հուշարձանըթվագրվումէ 14րդհազարամյակով,

իսկԿալավան

2-ը՝

ԿալավանիկազմումէգտնվումԲարեպատբնակավայրը:

34

200

տարեկանէ:

Գյուղնունիմիջնակարգդպրոց:

Բնակչությունըզբաղվումէանասնապահությամբ,

կերային,

բանջարաբոստանայինկուլտուրաներիմշակությամբ։Անասնաբուծության

հիմնական

ճյուղը

խոշոր

եղջերավորներն են՝ 165 գլուխ, որից կովեր 66 գլուխ, երինջ -87 գլուխ, արտադրող ցուլեր -1 գլուխ:
Ոչխարներ՝45,

մեղվաընտանիք՝

103,

թռչուններ՝
,

290:Վերջինտարիներինայստեղնշանակալիզարգացումէապրելհնագիտական
արկածայինևէկոտուրիզմը:
ՏարեկանաշխարհիտարբերերկրներիցԿալավանենժամանումհազարավորտուրիստներ:

171:

Անտառամեջգյուղիբնակչությանթիվը՝
ԱնտառամեջբնակավայրըտեղակայվածէԳետիկգետիձախկողմում,

մարզկենտրոնից

կմհեռավորությանվրա:

1575

Բնակավայրըգտնվումէծովիմակերևույթից

110

մբարձրությանվրա:

ՆախկինումանվանումէինՄեշաքենդ, որըվերանվանվելէԱնտառամեջ 03.04.1991թ: Հիմնադրվելէ 1850 –
ականթվականներին:
1988թվերաբնակեցվելէԱդրբեջանականՍՍՀՇամխորիշրջանիհայաբնակգյուղերիփախստականհայընտ
անիքներով:

Գյուղնունիմիջնակարգդպրոց:

Բնակչությունըզբաղվումէանասնապահությամբևգյուղատնտեսությամբ:Անասնաբուծության հիմնական
ճյուղը խոշոր եղջերավորներն են՝ 70 գլուխ, որից կովեր 38 գլուխ, երինջ՝ 24 գլուխ,: Ոչխարներ՝30,
մեղվաընտանիք՝ 52, թռչուններ՝ 308:
Աշխարհագրականդիրքը.
ՃամբարակհամայնքըգտնվումէՀայաստանիՀանրապետությանհյուսիս-արևելքում,
ԱրեգունիևՄիափորիլեռներիմիջև:

Այնգտնվումէծովիմակարդակից

1150-2000մբարձրությանվրա:

ԱրեւելքիցսահմանակիցէԱդրբեջանիհանրապետությանը
(հեռավորությունըԱդրբեջանիհետՀՀպետականսահմանից
հյուսիսիցեւարեւմուտքից՝ՀՀՏավուշիմարզին:

3կմէ),

հարավից՝Շողակաթհամայնքին,

Ադրբեջանիհետունի

27կմերկարությամբսահմանագիծ:

Ճամբարակհամայնքըհանրապետականնշանակությանճանապարհներովկապվածէմայրաքաղաքի,
մարզկենտրոնի,

մյուսմարզերիուհամայնքներիհետ:

Այնգտնվումէմայրաքաղաքից

մարզկենտրոնից`
100
կմ.,
Երեւան-Սոթքերկաթուղուց՝
կիլոմետրհեռավորությամբ: Մակերևույթըլեռնայինէ՝կտրվածԳետիկգետովևնրավտակներով:
Ճամբարակիտարածաշրջանումէգտնվումմարզիբնականանտառներիավելիքան
Տարածքումկանքրոմի,

գրանիտի,

120

կմ.,
18
90%-ը:

բազալտիհրակայունկավիհանքավայրեր:

Լանդշաֆտըլեռնաանտառային, լեռնատափաստանայինևլեռնամարգագետնայինէ:
Կլիմայականբնութագիր.
Համայնքիբնակլիմայականպայմաններընպաստավորենինչպեսգյուղատնտեսությանհամար,
այնպեսէլլավհիմքենհանդիսանումհամայնքումէկոտուրիզմիզարգացմանհամար:
Հիդրոմետեորոլոգիականծառայություններիերկարամյանուսումնասիրություններիտեղեկագրերիհամա
ձայնշրջանիկլիմանբնութագրվումէորպեսմեղմ,
տևականտաքամառովևցուրտձմեռով:Բացարձակնվազագույնջերմաստիճանը՝-34ûC
է,
û
բացարձակառավելագույնը՝`+31
C:
Ձմեռըցուրտէ,
տևականկայունձյունածածկույթով:
ՄիջինտվյալներովՁմեռըսկսվումէհոկտեմբերիվերջինևնոյեմբերիսկզբին,
ավարտվումէմայիսիերկրորդտասնօրյակում: Հունվարիմիջինջերմաստիճանը՝-4 ûC-իցմինչև-10 ûC,
տեղումները՝ 450-650մմ, վեգետացիայիշրջանը՝ 100-130 օր: Գարունը երկարատև է և ցուրտ, հաճախ
սառնամանիքներով, որոնք ըստ միջին տվյալների, ավարտվում են մայիսի կեսերին:Ամառըխոնավէ,
û
փոփոխականեղանակով:
Հուլիսիմիջինջերմաստիճանը՝11-17
C
էկազմում:
Աշունըսառնէ,
փոփոխականեղանակիգերակշռությամբ,
վաղաշնանայինցրտահարություններըսկսվումենսովորաբարսեպտեմբերիվերջինկամհոկտեմբերիսկզբի
ն: Շրջանըմտնումէչափավորխոնավգոտումեջ: Միջինտարեկանտեղումենրիքանակըկազմումէ 660մմ,

ձյունածածկօրերիթիվը՝
102
Քամուգերակշռողուղղությունըհամապատասխանումէլեռնաշղթաներիուղղությանը:
Քամումիջինարագությունըցուրտամիսներին՝ 4.3մ/վրկ, շոգին՝ 1.7 մ/վրկ.:

օր:

Համայնքիտնտեսությանառաջատարճյուղըգյուղատնտեսություննէ:
Համայնքիտնտեսություններիմեծմասըզբաղվումենանասնապահությամբևդաշտավարությամբ:
Անասնապահությամբ

զբաղվողները

Մշակվումենհիմնականումկարտոֆիլ,

արտադրում

են

կաթ,

միս,

բուրդ:

բանաջարաբոստանայինայլկուլտուրաներևհացահատիկ:

Համայնքիտնտեսությանհաջորդառաջատարճյուղըառևտուրնէ,
որտեղհիմնականումգործումենմանրածախառևտրայինկազմակերպություններ:
Համայնքիտնտեսությանմեջնշմարելիծավալունեննաևծառայություններիևարտադրությանոլորտումգործ
ողձեռնարկությունները:

Տնտեսական բնութագիր

Համայնքումգործումէ 1 առողջությանկենտրոն, 4 բուժակմանկաբարձականկետ, 12 հանրակրթական
դպրոց,

1

մարզադպրոց,

4

մանկապարտեզ,

երաժշտականևգեղարվեստիդպրոցները,կենտրոնականգրադարանը:
Համայնքումգործումեննաեւհանրապետականգործադիրմարմիններիտարածքայինծառայությունները,
իրավապահպանկառույցները, մասնավորընկերություններեւձեռնարկություններ:
Համայնքիբնակչությանթիվնուսեռատարիքայինկազմը (2017թ-իհունվարի 1-իդրությամբ):
Հ/Հ

Համայնքի
Բնակչության
անվանումը
թիվը
1
Ք. Ճամբարակ
7153
2
Վահան
1119
3
Թթուջուր
1107
4
Գետիկ
469
5
Մարտունի
578
6
Այգուտ
910
7
Դպրաբակ
555
8
Ձորավանք
188
9
Կալավան
245
10
Անտառամեջ
171
Ընդհանուր
12495
Բնակչության սոցիալական կազմը

Արական

Իգական

3268
567
593
255
313
453
260
89
105
77
5980

3885
542
524
214
265
457
295
99
140
94
6515

Սոցիալական կազմը
Տնտեսությունների թիվը
Թոշակառուներ
Փախստականներ
Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ
Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ

Տարիքային խումբ
0-3տ

3-6տ

7-17տ

18-63տ

63-ից բարձր

245
45
40
27
16
25
27
9
11
4
449

235
29
48
17
22
33
18
8
10
6
426

825
153
145
51
58
124
66
19
15
40
1496

4818
728
649
265
423
580
364
127
186
85
8225

1030
154
235
65
59
148
80
24
23
38
1856

Թիվը
3500
2621
105
6
87

Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ
Հաշմանդամներ
Զբաղվածներ
Գործազուրկներ
Փարոսընտանեկաննպաստներիհամակարգումգրանցվածընտանիքներ

5
814
1673
2751
998

Ճամբարակ համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 37860.7 հա, որիցգյուղատնտեսական
նշանակության հողեր՝ 27135.15հա, բնակավայրի հողեր՝ 1044հա, այլ հողեր 9681.5 հա:
Համայնքային

սեփականության

հողերը

կազմում

են

31305.4

հա,

որից

գյուղատնտեսական

նշանակության հողեր՝ վարելահող՝ 2597.75 հա, խոտհարք՝ 2055.16 հա, արոտ՝ 16971 հա:

2.2. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը


Ճամբարակ համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն.

Ճամբարակ համայնքի 2018 թվականի պլանավորած ընդհանուր տարեկան բյուջեն կազմում է 304419.2
հազար ՀՀ դրամ: Համայնքի ընդհանուր եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը
կազմում է 71026.2 հազար ՀՀ դրամ, տոկոսային արտահայտմամբ՝ 23.3%:
Ճամբարակ համայնքի 2018թ.Նախատեսված եկամուտների, համայնքապետարանի աշխատակազմերի,
ենթակա բյուջետային հիմնարկների և ՀՈԱԿ-ների հաստիքների վերաբերյալ տեղեկություն.
1
2
3
4
5

Համայնքապետարանի աշխատավրձի ֆոնդը
ՀՈԱԿ-ների աշխատավարձի ֆոնդը
Ընդամենը 3=1+2
Ընդամենը եկամուտներ 2018թ.
Սեփական եկամուտներ


Համայնքի

հիմնական

արդյունաբերական

74508.0
81999.3
156507.3
304419.2
71026.2

ձեռնարկություններերը

և

արդյունաբերական

արտադրանքը, հիմնական սպառման շուկաներ.
Ճամբարակ համայնքում արդյունաբերությունը համեմատաբար թույլ է զարգացած: Համայնքում բիզնես
միություններ / առևտրի պալատներ, մասնավոր հատվածի իրավաբանական անձանց միություններ և
այլն/ չկան, համայնքի գործարար միջավայրը սահմանափակվում է համայնքում գործող 14
արտադրական ՍՊը-ներով ԱՁ-ներով, առևտրի 77 մանր կետերով, սակայն, դրանով հանդերձ, միևնույն

է, համայնքում բիզնեսի վիճակն առանձնապես բարվոք համարել չի կարելի: ՓԲԸ-ների, ՍՊԸ-ների և
ձեռնարկատերերի կողմից կազմակերպվում են հացի և թարմ ալյուրե հրուշակեղենի, կաթնամթերքի,
կահույքի, և այլ արտադրություններ: Արտադրված արտադրանքի սպառման հիմնական շուկան
Հայաստանի Հանրապետությունն է:Արդյունաբերության մեջ առավել մեծ տեսակարար կշիռ ունի սննդի
արդյունաբերությունը:Տարեցտարի

ավելանումէընտանեկանտուրիզմովզբաղվողձեռներեցներիթիվը:

Համայնքիբնակչություննըստզբաղվածությանբաժանվումէմիքանիխմբի`
մանրևմիջինառևտրովզբաղվողներ,
պետականևտեղականինքնակառավարմանկառուցվածքներումաշխատողներ,

գործազուրկներ,

սեզոնայինշինարարություններումաշխատողներ, սպասարկմանոլորտումաշխատողներ:
Համայնքի մարդկանց/տնտեսությունների ներգրավվածությունը ըստ ճյուղերի.
Ճյուղի անվանումը
Գյուղատնտեսություն
Առևտուր
Ծառայություններ
Արդյունաբերություն և նյութական արտադրություն
Գործունեության տեսակ

Համայնքի մարդկանց/տնտեսությունների
ներգրավվածությունը ճյուղի մեջ
60%
25%
10%
5%
Քանակ

Առևտուր այդ թվում՝
Պարենային ապրանքների վաճառք

20

Ավիատոմսերի վաճառք

1

Շինանյութի վաճառք

4

Հագուստի վաճառք

8

Կոշիկների վաճառք

2

Ոսկու խանութներ

1

Ավտոպահեստամասեր

4

Դեղատուն

6

Բենզալցակայան

3

Գազալցակայան

2

Գործունեության տեսակ
Արտադրություններ այդ թվում՝
Հացի արտադրություն
Կարի արտադրություն
Հրուշակեղեն
Եվրոպատուհանների
և
արտադրություն
Կահույքի արտադրություն
Լիմոնադի արտադրություն
Կաթնամթերքի արտադրություն
Եռակցումով
մետաղական
արտադրություն
Էլ. Էներգիայի արտադրություն

Գործունեության տեսակ

Քանակ

դռների

4
1
2
1

իրերի

2
2
5
1
3

Քանակ

Ծառայություններ այդ թվում՝
Վարսավիրանոցներ

7

Ռեստորաններ

2

Սրճարաններ, բիստրոներ

3

Բանկեր

1

Հյուրատներ (guest house)

15

Ավտոտեխսպասարկում

4

Ատամնաբուժական ծառայություններ

1



Համայնքի հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքը և ծավալները, հիմնական սպառման
շուկաներ.
Գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալները՝
Արտադրանքի անվանումը
Կաթ
Միս խոզի
Միս տավարի
Միս թռչնի
Միս ոչխարի
Բուրդ
Մեղր
Ձու
Ցորեն
Գարի
Կարտոֆիլ

Համայնքի գյուղատնտեսական արտադրանքը

Ծավալներ
5600 տոննա
140 տոննա
250 տոննա
3.4 տոննա
67 տոննա
13 տոննա
41 տոննա
1700000 հատ
68.6 տոննա
108.6 տոննա
1641 տոննա

սպառվում է ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում:

Համայնքից գյուղատնտեսական արտադրանք չի արտահանվում:


Զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող բնական պատմաական և մշակութային
հուշարձաններ.
Ճամբարակի
տարածաշրջանումկանպատմամշակութայինօջախներ,
ճարտարապետականհուշարձաններ:
Իսկգեղատեսիլբնություննիրանտառներով
,
առվակներովուաղբյուրներով,
հովիտներովուլեռներովմեծպոտենցյալէտարածաշրջանըէկոտուրիզմիկենտրոնդառնալուհամար:
Մեղմ,
բարեխառնկլիմանթույլէտալիսկլորտարինվայելելհարուստուգունեղբնությունը։Տարածքումառկաենզ
բոսաշրջայինորոշենթակառուցվածքներ,
որոնքփորձիևտեղեկատվությանպակասիպատճառովլիարժեքչենգործումևհաստատունեկամուտներչ
ենապահովումծառայություններմատուցողներին:Համայնքի եղանակային պայմանները նպաստավոր
են պարապլանային սպորտը զարգացնելու համար, մեծ պոտենցիալ կա նաև սնոուբորդի զարգացման
համար, Համայնքում առկա է ձկնորսության համար հարմար լճակներ, արդեն իսկ գործող
հյուրատներ
և
փոքր
հյուրանոցներ:Այսամենըմեծռեսուրսէ,
որըճիշտներկայացնելուևմատուցելուդեպքումկարողէհամայնքիզարգացմանըմեծխթանհանդիսանալ։

Զբոսաշրջիկներըտեղումսպասարկվելով,
որոշակիֆինանսականներդրումկունենանոչմիայնհամայնքի, այլևտեղացիարտադրողիբյուջեում:
Ճամբարակի տարածաշրջանում՝ Մարտունիգյուղի վարչական տարածքումէ գտնվում Կարմիր
եղցին (Հին Գետկավանք): Կարմիր եղցին կամ Գետկավանքը կառուցել է Մխիթար Գոշը 9-12-րդ
դարերում: Հայտնի է, որ այն մեծ վանական համալիր է եղել, շրջապատված գյուղերով: 12-րդ դարում
եկեղեցին ամբողջությամբ ավերվել է երկրաշարժի պատճառով, որից հետո Մխիթար Գոշը կառուցել է
Գոշավանքը: Այժմ պահպանվել են Կարմիր եղցու ավերակները, որոնք դեռևս պահպանում են իրենց
գեղեցկությունը: Զբոսաշրջիկներին կարող են գրավել ճարտարապետական բարդ լուծումներով
խաչքարերը, եկեղեցու պահպանված բեմը և այլ գեղատեսիլ քանդակներ:

Ճամբարակհամայնքիզբոսաշրջայինհետաքրքրություններկայացնողպատմամշակութայինհուշարձ
աններ.

Զբոսաշրջության

ոլորտի

Հուշարձան
Եկեղեցականհամալիր
«Կարմիրեղցի» (ՀինԳետիկ)
Եկեղեցի Սբ. Գրիգոր

զարգացման

ուղղությամբ

Կառուցված

2018-2020թթ-ին

ԵՄ

ֆինանսավորմամբ

Հավելյալ նշումներ

9-12 դդ.

կիսավեր

1029 թ. ք. մ.

Վերին Ճամբարակի հս եզրին

մ.թ.ա. 1 հզ սկզբ մ.թ.ա. 3 դ.,
մ.թ.ա. 2-1 հզ

Գ. Վահան
Մարտունի-Այգուտ ճանապարհից աջ, անասնագոմերի մոտ

10-13 դդ.

Գ.Գետիկ

Ամրոց

մ.թ.ա. 2-1 հ զ

Ամրոց «Բերդիդոշ»

մ.թ.ա. 2-1 հզ

Գետիկի աջ ափին, «Աղջաղալա» Ամրոց տանող
ճանապարհին
Գետիկիձախափին

12-13 դդ.

Գ. Մարտունի, ավերակ

մ.թ.ա. 1 հզ, 7-10
դդ.
մ.թ.ա. 2-1 հզ

Թթուջուր-Գետիկ ճանապարհից աջ
Կալավան-Դրախտիկ դաշտամիջյան ճանապարհի 2 եզրերին

Մատուռ

17-18 դդ

Բարեպատ գետի աջ ափին, թեք սարալանջին

Եկեղեցի

12-13 դդ.

Գ. Ձորավանք

Ամրոց
Ամրոց
Ամրոց «Աղջաղալա»

Եկեղեցի
Ամրոց «Մուղնա խաչ»
Ամրոց

ևՃամբարակի համայնքապետարանի աջակցությամբWorld Vision Հայաստանն իր գործընկեր վայրի
բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամիհետ համատեղ կիրականացնի<<ԵՄ
զբոսաշրջության համար, համայնքահեն գյուղական զբոսաշրջություն և մշակութային միջոցառումներ>>
ծրագիրը:
Նպատակ
Պահպանելզբոսաշրջայինգրավչությունները,

վերականգնելհյուրասիրությանավանդույթները,

բարելավելհյուրընկալմանծառայություներիորակը, զբոսաշրջայինկառույցներըևենթակառուցվածքները,
խրախուսելմասնավորհատվածիմասնակցությունըզբոսաշրջությանոլորտ:

Տարբեր

մարքեթինգային

գործիքների միջոցով պոտենցիալ զբոսաշրջիկների շրջանում բարձրացնել Ճամբարակի և Գետիկի
հովիտի զբոսաշրջային գրավչությունը:



Դպրոցական, նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթական հաստատություններ.

Տվյալներնախադպրոցականհաստատություններիմասին.
Հաստատության անվանումը

Ստեղծմանտարին

Երեխաներիթիվը

Աշխատողներիթիվը

Ճամբարակի թիվ 3 մանկապարտեզ
ՀՈԱԿ
Ճամբարակի թիվ 5 մանկապարտեզ
ՀՈԱԿ
Վահան գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ

1979թ.

105

17

1987թ.

85

18

1972թ.

31

9

Մարտունի գյուղիմանկապարտեզ ՀՈԱԿ

2018թ.

22

10

Դպրոցներ
Հ/Հ

Հաստատության անվանումը
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ճամբարակի ավագ դպրոց
Ճամբարակի N1 հիմնական դպրոց
Ճամբարակի Մ. Քոչարյանի անվան N2 հիմնական
դպրոց
Ճամբարակ քաղաքի N4 միջնակարգ դպրոց
Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց
Անտառամեջ գյուղի միջնակարգ դպրոց
Գետիկ գյուղի միջնակարգ դպրոց
Դպրաբակ գյուղի միջնակարգ դպրոց
Թթուջուր գյուղի միջնակարգ դպրոց
Վահան գյուղի միջնակարգ դպրոց
Մարտունի գյուղի միջնակարգ դպրոց
Կալավան գյուղի միջնակարգ դպրոց

Աշխատող
համայնքից

Սովորողների
քանակ

Դպրոցի
հնարավորությունները
/աշակերտ/

35
42
33

181
403
182

682
536
400

21
31
18
22
28
30
27
22
18

57
117
18
41
81
129
138
49
18

320
220
141
200
192
320
350
192
180

Տվյալներ արտադպրոցական հաստատությունների վերաբերյալ
Հաստատության անվանումը
Մանկականերաժշտականդպրոց ՀՈԱԿ
Գեղարվեստիմանկականդպրոց ՀՈԱԿ
Մանկապատանեական մարզադպրոց ՀՈԱԿ

Սովորողներիթիվը

Աշխատողներիթիվը

65
82
45

7
14
4

Տվյալներ մշակութային հաստատությունների վերաբերյալ
Ընդհանուր տվյալներ
Մշակութային հաստատություններ

Գրքային
ֆոնդ

Տարեկան
հաճախումներ

Ընթերցողներ

Գրքածածկ

Ճամբարակի Քաղաքային գրադարան
ՀՈԱԿ

Քաղաքի առողջապահական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ

Համայնքում գործում է մեկ հիվանդանոց՝

Ճամբարակի առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ն, որտեղ

իրականացվում է ամբուլատոր, պոլիկլինիկային սպասարկում և հիվանդանոցային բուժում: Կենտրոնը
հիմնանորոգված է, հագեցած սարքավորումներով, գործում է նաև շտապ օգնության ծառայություն:
Հ/Հ
Կազմակերպության անվանումը
1 Ճամբարակի առողջության կենտրոն ՓԲԸ (30 մահճակալ)
2 Թերապեվտիկ և ռենտգենաբանական ստոմատոլոգիական կլինիկա <<Աձ Հայկ
Ջառահյան>>

Փարոս ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ
998

Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված
ընտանիքներ

269 գրանցված գործազուրկների կրթական մակարդակը՝
Կրթություն
Բարձրագույն կրթություն
Միջին մասնագիտական կրթություն
Միջնակարգ կրթություն
տարրական

Քանակ
29
37
176
27

2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը
Ճամբարակ համայնքի Վահան գյուղի խմելու ջրի ցանցի 1.4կմ հատվածի հիմնանորոգում:
Համայնքի և Պետբյուջեիհամաֆինանսավորմամբ ծրագիր:
Ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական զբոսայգու հիմնանորոգում և բարեկարգում:
Համայնքի և Պետբյուջեի համաֆինանսավորմամբ (սուբվենցիա) իրականացվող ծրագիր:

2.4. Պատվիրակված ծառայություններ

չունենք
2.5. Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական
կանխատեսումները
Հ/Հ

Հազար դրամ

Մուտքերի անվանումը

I. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
1.
ՀԱՐԿԵՐ և ՏՈՒՐՔԵՐ
1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից
Գույքահարկ շենքերի և շինությունների
համար
Հողի հարկ
1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար

2017թ.
Նախա
տեսված

2018թ.
Կանխա
տեսվող

2019թ.
Կանխա
տեսվող

2020թ.
Կանխա
տեսվող

2021թ.
Կանխա
տեսվող

2022թ.
Կանխա
տեսվող

280467.5

304419.2

313080.0

322600.0

333210.0

347590.0

41972.1
21575.5
1247.3

46025.3
22118.3
1210.8

48280.0
22250.0
1300.0

49300.0
22350.0
1350.0

50460.0
22510.0
1410.0

55090.0
23590.0
1590.0

20328.2
16987.6
16987.6

20907.5
19980.0
19980.0

20950.0
21980.0
21980.0

21000.0
22500.0
22500.0

21100.0
23100.0
23100.0

22000.0
26000.0
26000.0

1.3

1.4

2.
2.1
2.2
2.3
ա)

բ)
գ)

2.6

3.
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

Ապրանքների օգտագործման կամ
գործունեության իրականացման
թույլտվության վճարներ
Տեղական տուրքեր
Ապրանքների մատակարարումից և
ծառայությունների մատուցումից այլ
պարտադիր վճարներ
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)
Պետական բյուջեից տրամադրվող կապիտալ
ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային
հատկացումներ
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
Տոկոսներ
Շահաբաժիններ
Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ
Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող
պետական սեփականություն համարվող
հողերի վարձակալության վարձավճարներ
Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող
պետության և համայնքի սեփականությանը
պատկանող հողամասերի կառուցապատման
իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ
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
Վարձատրվող հասարակական
աշխատանքներ
Վարչական գանձումներ
Տեղական վճարներ
Համայնքի վարչական տարածքում
ինքնակամ կառուցված շենքերի,
շինությունների օրինականացման համար
վճարներ
Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից
Վարչական իրավախախտումների համար
ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության
միջոցների կիրառումից եկամուտներ

2299.0

2817.0

2900.0

3200.0

3500.0

3800.0

2299.0
1110.0

2817.0
1110.0

2900.0
1150.0

3200.0
1250.0

3500.0
1350.0

3800.0
1700.0

215033.4

228031.9

233040.0

238800.0

245400.0

250700.0

212666.3

226164.8

231040.0

236500.0

242600.0

247500.0

1867.1

1867.1

2000.0

2300.0

2800.0

3200.0

23462.0

30362.0

31760.0

34500.0

37350.0

41800.0

7398.4
6698.4

7600.0
7198.4

8800.0
8300.0

9900.0
9200.0

11700.0
10500.0

12700.0
11000.0

700.0
5357.1

402.5
5361.1

500.0
5400.0

900.0
6000.0

1200.0
6500.0

1700.0
7200.0

5357.1

5361.1

5400.0

6000.0

6500.0

7200.0

6151.2
6151.2

17360.0
17360.0

17500.0
17500.0

18500.0
18500.0

19000.0
19000.0

20000.0
20000.0

20.0
20.0

40.0
40.0

60.0
60.0

100.0
100.0

150.0
150.0

200.0
200.0

500.0

Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ
ստանձնած պայմանագրային
պարտավորությունների չկատարման դիմաց
գանձվող տույժերից

Գ
1.

2.
3.
4.

Ա.
1.
1.1

1.2

1.3

2.
2.1
2.2

2.3

4535.3

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

20814.5

20000.0

24000.0

24000.0

24000.0

26000.0

10000.0

12000.0

12000.0

10000.0

10000.0

20814.5

10000.0

12000.0

12000.0

14000.0

16000.0

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ)
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (Ա+Բ)
ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)
ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Արժեթղթեր
-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 կապիտալ այլ
մասնակցություն
Փոխատվություններ
-նախկին տրամադրված
փոխատվությունների դիմաց ստացվող
մարումներից մուտքեր
-փոխատվությունների տրամադրում
Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի
ազատ մնացորդը

12507.0

16534.5

12507.0

16534.5

12507.0

16534.5

2.6. Զարգացման խոչնդոտներ և դժվարություններ
Հիմնական խնդիրներ
Համայնքի բնակչության
սոցիալական
Պաշտպանություն

Գործարարմիջավայրիբար
ելավումև
ձեռնարկատիրությանխթա
նում

Համայնքի գույքի
կառավարում
Նախադպրոցական
կրթություն և
արտադպրոցական
դաստիարակության
կազմակերպում

Ակտիվ մշակութային և
մարզական կյանքի
կազմակերպում`
երիտասարդության
ներգրավմամբ

Ֆիզիկական կուլտուրայի և
առողջ
ապրելակերպի
խրախուսում

Համայնքում
բնակարանային

Պատճառ
սոցիալական ծրագրերիմիօրինակություն և
պակաս,
ոչ ճիշտհասցեականություն,
իրազեկության պակաս,
գործազրկություն,
բազմազավակ
ընտանիքներիկարիքների
ցածրկենսամակարդակ,
աշխատատեղերի պակաս
օրենսդրականդաշտ,
համախմբվածությանպակաս,
շուկայիոչթափանցիկություն,
գործարարհմտությունների
ևգիտելիքներիպակաս,
իրազեկմանպակաս,
ներդրումայինծրագրերի
ֆինանսական
դժվարություններ,
վարկերի բարձր
տոկոսադրույքներ
տեղեկատվության պակաս,
կառավարչական
հմտությունների պակաս
շենքային պայմաններ,
աշխատակիցների
աշխատավարձի ցածր
դրույքաչափեր,
անվճարունակություն,
ոլորտի նկատմամբ ոչ
պրոֆեսիոնալ մոտեցում

տարածքների, տեխնիկասարքավորումների
բացակայություն,
ծրագրերի պակաս,
ֆինանսական ռեսուրսների
բացակայություն,
մոտիվացիայի պակաս
կազմակերպչական
աշխատանքների պակաս,
առողջ ապրելակերպի
խրախուսման
մեխանիզմների
բացակայություն,
ոլորտի նկատմամբ
դրական վերաբերմունքի
պակաս, անուշադրություն,
ոչ նպատակային
աշխատանք
ֆինանսների և
համապատասխան

Հետևանք
աղքատությանաճ,
արտագաղթ,
սոցիալական
լարվածությանաճ,
ամուսնալուծությունների
թվիաճ, ծնելիության
պակաս,
զարգացմանտեմպերիոչ
բավարարմակարդակ
տնտեսությունը
զարգացած չէ,
արտադրական
ձեռնարկությունների
սակավություն,
գնաճ,
աշխատատեղերի փոքր
թվաքանակ

Արդյունավետության
բացակայություն
երեխաների
ներգրավվածության
պակաս,
արտադպրոցական
խմբակների թվաքանակի
պակաս,
գույքի պակաս,
հետաքրքրության
բացակայություն
համաքաղաքային
մարզամշակութային
միջոցառումների պակաս,
անտարբերություն,
պասիվություն,
ներգրավվածության
պակաս, կրկնություն
ոլորտի կարևորության
չգիտակցում,
երիտասարդների
շրջանում
հիվանդությունների աճ
ոչ նպատակային և
ձևական միջոցառումների
իրականացում

ուրբանիզացիայի աճ
բնակչության թվի

շինարարության
Խթանում

Համայնքի բնակավայրերի
կառուցապատում,
բարեկարգում և
կանաչապատում,
աղբահանություն և
սանիտարական մաքրում,
կոմունալ տնտեսության
աշխատանքների
ապահովում, համայնքային
գերեզմանատների
պահպանում և
գործունեության
ապահովում
Համայնքի հասարակական
տրանսպորտի
աշխատանքի
կազմակերպում,
համայնքային
ճանապարհային
ենթակառուցվածքների
պահպանում և
շահագործում
Համայնքում շրջակա
միջավայրի
Պահպանություն

Զբոսաշրջության
զարգացման խթանում

տարածքների
բացակայություն, ոչ
արդյունավետ աշխատանք
համապատասխան
կառույցների հետ,
պահանջատիրության
պակաս
ներդրումային ծրագրերի,
տեխնիկայի, ոլորտային
մասնագետների պակաս
մտածելակերպ,
համապատասխան
տարածքների
բացակայություն
սրտացավության
բացակայություն,
անպատասխանատվություն
առկա ռեսուրսների ոչ
ռացիոնալ օգտագործում
գործող կարգերի չկիրառում
աջակցության պակա
մասնագիտացված օղակի ոչ
լիարժեք աշխատանք
համայնքային կարիքների
ոչճիշտգնահատում
տրանսպորտային
միջոցներիբացակայություն
ֆինանսական միջոցների
բացակայություն
ոչ ճիշտ պլանավորում
տեղեկատվության ոչ
լիարժեքություն
խնդրի կարևորության
չգիտակցում
անտարբերություն
համալիր ծրագրերի
բացակայություն
համապատասխան
կառույցների միջև
համագործակցության
բացակայություն
ենթակառուցվածքների
պակաս,
մոտիվացիայի պակաս,
ոչ նպատակային ծրագրեր,
ժամանցի վայրերի
բացակայություն,
ցուցանակների և
տեղեկատվական
վահանակների
բացակայություն,
ոլորտային կառույցների
միջև ոչ արդյունավետ
համագործակցություն,
ոչճիշտպլանավորում,
տեղեկատվական
աշխատանքներիոչ
լիարժեք կազմակերպում,

նվազում, նորաստեղծ
ընտանիքների թվի
անկում, ծնելիության թվի
նվազում,
վարձակալական
բնակարանների
պահանջարկի մեծացում
անբարեկարգ կեղտոտ
տարածքներ,
կանաչապատ
տարածքների պակաս,
աշխատանքների
անարդյունավետություն,
անտարբերություն

երթուղիների պակաս,
բնակչության
դժգոհության աճ,
անբարեկարգ
ճանապարհներ,
երթևեկության
դժվարացում,
մարդկանցհոսքի
պակասում
շրջակա միջավայրի
նկատմամբ անտարբեր
վիճակ,
համապատասխան
ծրագրերի
բացակայություն,
ոչ ճիշտ մշակույթի
ձևավորում

համայնքիգերակա
ուղղությունհռչակված
զբոսաշրջայինոլորտում
հիմնախնդիրների
կուտակում,
մասնակի, ոչլիարժեք
ծրագրերիիրականացում,
զբոսաշրջիկներիթվիաճի
դանդաղտեմպեր,
ոլորտայինծրագրերիոչ
ամբողջականմշակում,
խնդրիկարևորության
չգիտակցում,
համայնքիտնտեսությանա
ճիդանդաղում

Համայնքիերիտասարդությ
անխնդիրների
լուծմաննուղղվածծրագրեր
իև
միջոցառումների
կազմակերպում

Համայնքում ծնելիության և
բազմազավակության
խթանում

Բնակչության
առողջության
պահպանման և
բարելավման ծրագրերի
իրականացում,
արդյունավետ և մատչելի
բժշկական
սպասարկման
պայմանների ստեղծում

Բարեգործության
խթանում` համայնքում
մշակութային, կրթական
գիտական,
առողջապահական,
մարզական, սոցիալական
և
այլ հաստատությունների
հիմնադրման,
ֆինանսավորման, ինչպես
նաև դրանց
ֆինանսական
անկախության
ապահովման
նպատակով
Մարդկային ռեսուրսների

տուրիստական
ծառայությունների պակաս,
համապատասխան
կադրերի բացակայություն,
հյուրընկալությանոլորտիմասինհավաստիևամբողջակ
անտեղեկատվությանպակաս
նախաձեռնությունների
պակաս, ոչ ճիշտ
համագործակցություն,
իրազեկման պակաս,
համապատասխան
կառույցների աշխատանքի
ոչ արդյունավետություն,
համայնքային բյուջեում
խնդրի վերաբերյալ
ֆինանսական միջոցների
առկայության
բացակայություն
սոցիալական առկա վիճակ,
բնակարանային
պայմաններ,
արտագաղթ,
ապագայի նկատմամբ
անվստահություն,
խրախուսող և
նպատակային ծրագրերի
բացակայություն
տեղեկատվության պակաս,
համակարգային
խնդիրների բաց,
բնակչության
մտածելակերպ,
կանխարգելող ծրագրերի
ձևական բնույթ,
անվստահություն ոլորտի
նկատմամբ,
առողջ ապրելակերպ
քարոզող ծրագրերի
սակավություն,
ժամանակակից
սարքավորումների անհասանելիություն,ԲՄԿներիշենքայինպայմաններիվատվիճակ
վստահության պակաս,
իրազեկման պակաս,
ուղղորդման
բացակայություն,
համայնքային
առաջնահերթությունները
ներկայացնելու խնդիր,
բարեգործական
կառույցների հետ
անարդյունավետ
աշխատանք

կադրային ոչ ճիշտ

երիտասարդների հոսք
դեպի մայրաքաղաք,
մասնակի խնդիրների
լուծում,
անտարբերություն,
հարմարվելու
քաղաքականություն,
աշխատատեղերի
բացակայություն,
նորարական
գաղափարների
հետընթաց
բնակչության թվի
նվազում, բնակչության
«ծերացում»
մանկապարտեզների,
դպրոցների
թերբեռնվածություն

հիվանդությունների ուշ
հայտնաբերում,
հետազոտությունների
պակաս,
հիվանդությունների թվի
աճ
կյանքի միջին տևողության
կրճատում

բարեգործական
ծրագրերի պակաս,
արտաքին կապերի
բացակայություն,
ոչ նպատակային
ներդրումներ

գործունեության

կառավարում

քաղաքականություն,
աշխատանքային ոչ հստակ
հարաբերություններ,
աշխատավարձերի պակաս,
աշխատատեղերի
սակավություն,
վերապատրաստման
դասընթացների
անարդյունավետություն,
ոլորտի գործիքակազմին
չտիրապետում,
խրախուսման
մեխանիզմների ոչ
լիրաժեքություն կամ
չկիրառում

անարդյունավետություն,
կադրերի ոչ ճիշտ
ընտրություն,
անբավարար
արդյունքներ,
մոտիվացիայի պակաս,
կադրային հոսք,
պատասխանատվության
պակաս

2.7. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈՒԹՀՍ)
վերլուծություն
Համայնքի ուժեղ կողմերը
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Անտառամերձ գոտու, մաքուր օդի և հրաշալի բնության առկայությունը,
տուրիզմի և էկոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները
Ազատ մրցակցություն
Պատմամշակութային արժեքների առկայություն
Գազաֆիկացված համայնք
Համերաշխ և հյուրասեր բնակչություն
ԲնակչությանվստահությունըՏեղականինքնակառավարմանմարմիններինկ
ատմամբ
Մատչելիաշխատուժի առկայություն
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի առկայություն
Բնական ջրերի առկայություն
Տարածաշրջանիսահմանամերձբնակավայրերիհարկային
արտոնություններ
Բնակլիմայական բարենպաստ պայմաններ
Արտադրական ազատ տարածքների առկայություն
Էկոսնունդ

Համայնքի թույլ կողմերը
1. Սահմանամերձ տարածաշրջան
2. Արտագնա աշխատանք
3. Գործազրկության բարձր մակարդակ
4. Սոցիալապես անապահով ընտանիքների բարձր տոկոս
5. Բնակչության արտահոսք գյուղերից
6. Ենթակառուցվածքների անմխիթար վիճակ
7. Երիտասարդության աշխատանքային և ժամանցային վայրերի բացակայություն
8. Վերապատրաստված մասնագետների բացակայություն

9. Աշխատավարձի ցածր դրույքաչափեր անվճարունակություն
10. Արդյունաբերական ձեռնարկությունների բացակայություն
11. Արտադրական ձեռնարկությունների փոքր թիվ
12. Միջհամայնքային տրանսպորտի թույլ զարգացվածություն
13. Ճանապարհների անբարեկարգ վիճակ
14. Վթարային շենքերի առկայություն
15. Սեյսմիկ վտանգի և սողանքի առկայություն

Հնարավորություններ
1. Համագործակցությանշրջանակներիընդլայնում
2. Կառավարության աջակցման ծրագրեր (ներառյալ՝ պետական բյուջեից տրվող դոտացիաներ և
սուբվենցիաներ )
3. Մասնավոր սեկտորի և բարերարների կողմից ներդրումային ծրագրերի իրականացում
4. Տնտեսականկյանքիաշխուժացում
5. Աշխատուժիառկայություն
6. Կառավարությանտրամադրվածությունըհամայնքիզարգացմաննկատմամբ
7. Ներդրողներիհոսք
8. Տուրիզմիզարգացում (էկոտուրիզմի զարգացման հնարավորություններ)
9. ՓՄՁ-ների հնարավորությունների ընդլայնում
10. Նորաշխատատեղերիստեղծում
11. Արտերկրիցտրանսֆերտներիկայունհոսք
12. Աղբիվերամշակմանծրագիր
13. Էներգոարդյունավետտեխնոլոգիաներիկիրառում
14. Բարենպաստբնակլիմայականպայմաններ
15. Միջազգաինհամագործակցություն, քույրքաղաքների հետ

Սպառնալիքներ
1. Պատերազմի հնարավոր վտանգ
2. Գործազրկությանմակարդակիաճ
3. Հարկայինպարտավորություններիկատարմանվատվիճակը
4. Բնակֆոնդիվիճակիվատթարացում
5. Սողանքայիներևույթներ
6. Անկանխատեսելիքաղաքականփոփոխություններ
7. Աշխատատեղերիանընդհատ կրճատում
8. Եկամուտներիանկայունություն
9. Բնակչությանարտահոսք
10.Աղբիվերամշակմանբացակայություն
11.Աղբահանությանխնդրիառաջացում
13. Ձմռանըտրանսպորտայինխնդիր
14. Սոց.բնակարաններիմշակույթիբացակայություն

3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում
3.1.

Համայնքի զարգացման տեսլական

Համայնքի

առաքելությունն

է

ապահովել

առողջ

և

անվտանգ

շրջակա

միջավայր,

որակյալ

ծառայություններ մատուցել համայնքի բնակչությանը, ապահովել համայնքի բնականոն զարգացումը,
համայնքը դարձնել բարեկեցիկ և մրցունակ ներդրումների համար:
Համայնքի

ռազմավարական

հետևողականորեն

նպատակն

բարեփոխումներ

է՝

բնակչության

անցկացնելու

սոցիալ-տնտեսական

ճանապարհով՝բիզնեսի

պայմանների

խթանում,տուրիզմի

զարգացում և այլն, ապահովել համայնքի կայուն զարգացումը:

3.2Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ
1. Ճամբարակ համայնքի տարածքային համաչափ, կայուն զարգացումը և պլանավորումը
2. Համայնքի բնակչության կենսական շահերի ապահովումը
3. Համայնքային տնտեսության բոլոր ոլորտների՝ ժամանակի պահանջներին համահունչ
զարգացման ապահովումը
4. Բարեկարգ և հարմարավետ միջավայրի ապահովումը՝ ինչպես համայնքի բնակիչների
այնպես էլ զբոսաշրջիկների համար
5. Հանգստի գոտիների ստեղծումը կանաչ տարածքների պահպանումն ու ավելացումը,
շենքերի և բակային տարածքների բարեկարգումը
6. Բնակչության

մատուցվող

ծառայությունների

պարզեցումը

և

որակի

էական

բարելավումը էլեկտրոնային կառավարման համակարգի կատարելագործումը
7. Առաջիկա հինգ տարիների ընտացքում զարգացնելով էկոտուրիզմը այն դարձնել
բնակչության համար հիմնական եկամտաբեր ոլորտներից մեկը
8. Առողջ ապրելակերպի խրախուսումը՝ այդ նպատակով նպաստավոր պայմանների
ստեղծում,

գործարարության

և

ներդրումների

համար

բարենպաստ

միջավայրի

ապահովումը

Աղյուսակ .Համայնքի զարգացման ցուցանիշների և անմիջական նպատակների
կանխատեսվող արժեքներ /2018-2022թ.թ/
Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ

2018

2019

2020

2021

2022

20%

19%

18%

17%

16%

3%

3.5%

4%

4.5%

5%

Համայնքի կայուն զարգացում
1.Աղքատությանշեմիցցածրգտնվողընտանիքներիը
նդհանուրթվին(արտահայտվածտոկոսով)
2.Համայնքիսեփականեկամուտներիտարեկանաճ՝ա
րտահայտվածտոկոսով

3.Համայնքումգրանցվածբնակիչներիթվիփոփոխութ
յունը(չպայմանավորվածբնականաճով)նախորդտա

0.5%

0.55%

0.7%

0.9%

1%

1.5%

1.7%

2%

2.3%

2.5%

1%

1.5%

1.7%

2%

2.5%

րվահամեմատ,արտահայտվածտոկոսով
4.Համայնքումանասնապահությանզարգացումևան
ասնապահականմթերքներիարտադրությանծավալն
երիաստիճանականմեածացում՝անասնագլխաքան
ակիտարեցտարիավելացմանևանհրաշեշտքանակո
ւթյամբանասնակերիապահովմանմիջոցով
5.Համայնքումկաթի,մսիհանձմանևվերամշակմանա
րտադրամասիստեղծումևգործարկում,
Համայնքի հիմնական նպատակներ
1.Ակտիվմշակութայինևմարզականկյանքիկազմակե
րպումը՝երիտասարդությաններգրավմամբ
1.1Համայնքիմշակույթիտանսրահիվերանորոգումը
ևմշակութայինկյանքիաշխուժացում
2.Համայնքիկառուցապատումը,բարեկարգումըևկա

30000.0

նաչապատումը,համայնքիաղբահանությունըևսանի

հազ.

տարականմաքրումըը,կոմունալտնտեսությանաշխ

ՀՀդրամ

ատանքներիապահովումը,իմչպեսնաևհամայնքայի
նգերեզմանատանպահպաանումըևգործունեության
ապահովումը
2.2 Համայնքիփողոցներիբարեկարգում

23000.0
հազ.
ՀՀդրամ

2.3

28000.0

Բակայինտարածքներիբարեկարգումնուասֆալտա

հազ.

պատում

ՀՀդրամ

2.4

2200.0

Ոռոգմանցանցիհիմնանորոգումնուվերակառուցում

հազ.
ՀՀդրամ

2.5 Համայնքիհանգստիգոտուվերականգնում

2000.0
հազ.

ՀՀդրամ
3.Համայնքիկոմունալտնտեսությանաշխատանքներ

50000.0

իկազմակերպում,համայնքիսեփականությունհամա

հազ.ՀՀդ

րվողբնակելիտներիևոչբնակելիտարածքների,հանր

րամ

ակացարանների,վարչականշենքերիևայլշինություն
ներիպահպանումը,շահագործումը,կազմակերպում
ը,դրանցնորոգումը
3.6Բազմաբնակարանշենքերիտանիքներիկապիտա

50000.0

լվերանորոգում

հազ.ՀՀդ
րամ

4

4000.0

Համայնքումֆիզիկականկուլտուրայիևսպորտիզար

հազ.ՀՀդ

գացմանընպաստում,սպորտայինհրապարակներիև

րամ

մարզականայլկառույցներիշինարարությանիրակա
նացում,հանգստիգոտիներիստեղծումը
5.Բարեգործությանխթանումը՝համայնքումմշակութ

4000.0

ային,կրթական,գիտական,առողջապահական,մարզ

հազ.ՀՀդ

ական,սոցիալականևայլհաստատություններիհիմն

րամ

ադրման,ֆինանսավորման,ինչպեսնաևդրանցֆինա
նսականանկախությանապահովմաննպատակով

Նշվածխնդիրներիլուծմաննպատակովնախատեսվողծրագրերըներկայացվու
մենծրագրիանձնագրերում:

ԾՐԱԳՐԻԱՆՁՆԱԳԻՐN 1
Համայնքապետարանիաշխատակազմիպահպանում,
Հանրայինորակյալծառայություններիմատուցում
(Ծրագրիանվանում)
Պարտադիրխնդիր,որիլո
ւծմաննէմիտվածծրագիր
ը
Ծրագրի անմիջական

Ապահովելաշխատակազմիբնականոնգործունեությունը,բարելավելհա

նպատակ՝

մայնքիբնակչությանըմատուցվողհանրայինծառայությունները,մշակելև
իրականացնելհամայնքիզարգացմանքաղաքականությունը
Ցուցան

Ելակետայ

իշներ

ին արժեք

Թիրախային արժեքներ

2017

2018

0

88778.0

126802.1

հազ.ՀՀ

հազ.ՀՀդր

դրամ

2019

2020

2021

2022

ամ
Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

1.
Ցուցա

Ելակետ

Թիրախային արժեքներ

նիշներ ային
արժեք
2017

2018

0

88778.0

126802.1

հազ.ՀՀ

հազ.ՀՀդր

դրամ

2019

2020

2021

2022

ամ
2.
Ցուցա

Ելակետ

նիշներ

ային

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2017

0

2018
88778.0

126802.1

հազ.ՀՀ

հազ.ՀՀդր

դրամ

2019

2020

2021

2022

ամ
Ծրագրի հիմնական

1-Աշխաակազմի պահպանություն

գործողությունները

2-Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված
համակարգերի սպասարկում
3-Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում
4-Համայնքապետարանի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում
5-Տեղական հարկերի,տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող
աշխատակիցների վերապատրասումներ
6-Հողի հարկի,գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների
բազաների ճշտում,հարկատուների ծանուցում
7-Ապրանքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական
աշխատանքների իրականացում,պարտականությունները
չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների
ներկայացում
8-Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ
գործունեության ապահովվում
9-Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ
կառավարում,Համայնքի գույքի կառավարման բարելավվում
10-Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության համակարգերի գոծունակ աշխատանքային

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝ 300419.0 հազար դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝49000.0 հազար դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 349000.0 հազար դրամ

Ծրագրիիրականացմանհա
մարանհրաժեշտայլռեսուր

սներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական

Համայնքի բնակիչները

շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծարագրի համառոտ
նկարագրություն

2018-2022
Ճամբարակի համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման
միջոցով համայնքի ՏԻՄ-երը ապահովում են օրենքով իրենց
վերապահված լիազորությունների իրականացումը և համայնքի
գործունեության կազմակերպումը:Այս ծրագիրը յուրաքանչյուր տարի
կրկնվող է և անհրաժեշտ է համայնք բնականոն գործունեությունը
կազմակերպելու և բնակչությանը որակյալ ծառայություններ
մատուցելու համար:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N 2
Ճամբարակ համայնքում նախադպրոցական կրթության
ապահովում և ընդլայնում
(Ծրագրի անվանում)

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

Համայնքի նախադպրոցական կրթական հաստատությունների
գործունեությանև ծառայությունների կենտրոնացվածություն
Ապահովել համայնքում նախադպրոցական կրթական
հաստատությունների բնականոն գործունեությունը
և համայնքի բնակչությանը մատուցվող նախադպրոցական
կրթության հանրային ծառայությունների հասանելիությունը:
Ցուցան

Ելակետայ

իշներ

ին արժեք

Թիրախային արժեքներ

2017

2018

0

64000.0

52229.7

հազ.ՀՀ

հազ.ՀՀդր

դրամ

2019

2020

2021

2022

ամ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

1.
Ցուցա

Ելակետ

Թիրախային արժեքներ

նիշներ ային
արժեք
2017

2018

52229.7

64000.0

հազ.ՀՀդր

հազ.ՀՀ

ամ

դրամ

2019

2020

2021

2022

2021

2022

2.
Ցուցա

Ելակետ

նիշներ

ային

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2017

2018
64000.0

52229.7

հազ.ՀՀ

հազ.ՀՀդր

դրամ

2019

2020

ամ
Ծրագրի հիմնական

1-ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն

գործողությունները

2-ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում
3-Մանկապարտեզների խմբերի կոմպլեկտավորում
4-Երեխաների խնամքի,խաղերի և սննդի կազմակեպում, նրանց
նախադպրոցական ծրագրերի ուսուցում
5-Գործող օրենսդրական պահանջներին,սահմանված
նորմատիվներինն,ուսումնասիրությունների իրականացում և
կիրառում

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկ ծախսեր՝64000.0 հազ.ՀՀդրամ
Կապիտալ ծախսեր՝
Ընդհանուր բյուջեն՝64000.0 հազ.ՀՀդրամ

Ծրագրիիրականացմանհա

Կրթական

մարանհրաժեշտայլռեսուր
սներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական

Մանկապարտեզ հաճախող երեխաները,համայնքի բնակչությունը

շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծարագրի համառոտ
նկարագրություն

2018-2022թթ
Ճամբարակ համայնքում գործում է4 մանկապարտեզ,որտեղ
ներկայումս հաճախում էթվով 245երեխա, և ունեն 54 աշխատող:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N 3
Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության
Մատուցում,ապահովում և ընդլայնում
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր,որի

Համայնքի երեխաների քիչ ներգրավվածությունը մշակութային

լուծմանն է միտված

կրթոջախներում, արտադպորցական դաստիարակության ցածր

ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝

մակարդակ:
1.Ներկայիս 190 երեխայի փոխարեն մինչև 2022 թվականը ՀՈԱԿ
հաճախող երեխաների թիվը հասցնել 300-ի
2.Համայնքում ապահովել արտադպրոցական
դաստիարակության հասանելիությունը:
Ցուցան

Ելակետայ

իշներ

ին արժեք

Թիրախային արժեքներ

2017

2018

23938.0

25051.6

հազ.ՀՀդր հազ.ՀՀ
ամ
Ծրագրի միջանկյալ

1.

դրամ

2019

2020

2021

2022

արդյունքներ

Ցուցա

Ելակետ

Թիրախային արժեքներ

նիշներ ային
արժեք
2017

2018

23938.0

25051.6

հազ.ՀՀդր

հազ.ՀՀ

ամ

դրամ

2019

2020

2021

2022

2021

2022

2.
Ցուցա

Ելակետ

նիշներ

ային

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2017
23938.0

2018
25051.6

2019

2020

հազ.ՀՀդր հազ.ՀՀ
ամ

դրամ

Ծրագրի հիմնական

1-,,Ճամբարակ քաղաքի երաժշտական դպրոց,, , ,,Ճամբարակ քաղաքի

գործողությունները

մարզադպրոց,, և ,,Է. Ղուլյանի անվան գեղարվեստի դպրոց,, ՀՈԱԿների պահպանություն
2-ՀՈԱԿ-ի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում
3-Գործող օրենսդրական պահանջներին,սահմանված
նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի
գործունեության համապատասխանության ուսումնասիրությունների
իրականացում

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկծախսեր՝25051.6 հազ.ՀՀդրամ
Կապիտալծախսեր՝
Ընդհանուրբյուջեն՝25051.6 հազ.ՀՀդրամ

Ծրագրիիրականացմանհա
մարանհրաժեշտայլռեսուր
սներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական
շահառուները

Արտադպրոցական հիմնարկներ հաճախող երեխաները,համայնքի
բնակչությունը

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ

2018-2022թթ

Ծարագրի համառոտ

Համայնքում գործում են ,,Ճամբարակ քաղաքի երաժշտական դպրոց,, ,

նկարագրություն

,,Ճամբարակ քաղաքի մարզադպրոց,, և ,,Է. Ղուլյանի անվան
գեղարվեստի դպրոց,, ՀՈԱԿ-ները:Նշված դպրոցներում հաճախում են
շուրջ 190 երեխա: Ծրագրի իրականացման արդյունքում առաջիկա 5
տարիների ընթացքում համայնքի մշակութային կրթոջախներ
հաճախող երեխաների թիվը կաճի` հասնելով 300–ի:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N 4
Համայնքում գրադարանային ծառայության մատուցում
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր,որի
լուծմանն է միտված

1.Համայնքի գրադարանային ծառայության հասանելիության
ընդլայնում:

ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝

Ընդլայնել համայնքային գրադարանայի ծառայության
հասանելիությունը Ճամբարակ խոշորացված
համայնքում,կազմակերպելտարատեսակմիջոցառումներ,ֆորում
ներ,որոնց միջոցով կարելի է նպաստել գրքերի ընթերցման
ձգտմանը՝բնակչության շրջանում:
Ցուցան

Ելակետայ

իշներ

ին արժեք

Թիրախային արժեքներ

2017

2018

3944.0

3944.0

հազ.ՀՀդր հազ.ՀՀ
ամ

Ծրագրի միջանկյալ

1.

դրամ

2019

2020

2021

2022

արդյունքներ

Ցուցա

Ելակետ

Թիրախային արժեքներ

նիշներ ային
արժեք
2017

2018

3944.0

3944.0

հազ.ՀՀդր

հազ.ՀՀ

ամ

դրամ

2019

2020

2021

2022

2021

2022

2.
Ցուցա

Ելակետ

նիշներ

ային

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2017
3944.0

2018
3944.0

2019

2020

հազ.ՀՀդր հազ.ՀՀ
ամ

դրամ

Ծրագրի հիմնական

1-,,Ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական գրադարան,, ՀՈԱԿ-ի

գործողությունները

պահպանություն
2-ՀՈԱԿ-ի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում
3-միջոցառումների կազմակերպում
4-Գործող օրենսդրական պահանջներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության
համապատասխանության ուսումնասիրությունների իրականացում

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկծախսեր՝3944.0 հազ.ՀՀդրամ
Կապիտալծախսեր՝
Ընդհանուրբյուջեն՝3944.0 հազ.ՀՀդրամ

Ծրագրիիրականացմանհա
մարանհրաժեշտայլռեսուր
սներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական

Համայնքի բնակչությունը

շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծարագրի համառոտ

2018-2022թթ
Համայնքում գործում է ,,Ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական

նկարագրություն

գրադարան,, ՀՈԱԿ-ը, որն ունի 7 աշխատակից,գրքային ֆոնդը
կազմում է 62811 կտոր գիրք:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N 5
Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությանմատուցում
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր,որի

Գյուղական համայներում (Թթուջուր,Գետիկ, Մարտունի,

լուծմանն է միտված

Այգուտ, Դպրաբակ, Կալավան, Անտառամեջ, Ձորավանք)

ծրագիրը

ընդհանրապես չի կազմակերպվում աղբահանություն , որը
ազդում է էկոլոգյաի, սանիտարական վիճակի, գետի ջրի
մաքրության, տուրիզմի խթանման և այլնի վրա

Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝

Կազմակերպել համայնքում բոլոր թաղամասերի բնակչությանը
աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների
մատուցումը, ապահովել շրջակա միջավայրի մաքրությունը:
Ցուցան

Ելակետայ

իշներ

ին արժեք

Թիրախային արժեքներ

2017

2018

5815.3

7511

2019

2020

հազ.ՀՀդր հազ.ՀՀ
ամ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

դրամ

1.
Ցուցա

Ելակետ

նիշներ ային

Թիրախային արժեքներ

2021

2022

արժեք

2017

2018

5815.3

7511

հազ.ՀՀդր

հազ.ՀՀ

ամ

դրամ

2019

2020

2021

2022

2021

2022

2.
Ցուցա

Ելակետ

նիշներ

ային

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2017
5815.3

2018
7511

2019

2020

հազ.ՀՀդր հազ.ՀՀ
ամ

դրամ

Ծրագրի հիմնական

1-Աղբահանության և սանիտարական մաքրման

գործողությունները

սխեմայի,ժամանակացույցի կազմում և հաստատում
2-Իրականացնել աղբի տեղափոխումը համայնքի աղբավայր

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկծախսեր՝7511 հազ.ՀՀդրամ
Կապիտալծախսեր՝
Ընդհանուրբյուջեն՝7511 հազ.ՀՀդրամ

Ծրագրիիրականացմանհա

Համապատասխան տրանսպորտային միջոց՝աղբատարմեքենա

մարանհրաժեշտայլռեսուր
սներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական

Մատռուցվող ծառայությունների դիմաց բնակչության վճարելու
ցանկություն
Գյուղական համայնքի բնակիչներ

շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծարագրի համառոտ
նկարագրություն

2018-2022թթ
Առաջիկա 5 տարիների ընթացքւմ նախատեսվում է ձեռք բերել ևս մեկ
աղբատար մեքենա,որը կապահովի վերը նշված համայնքների
աղբահանությունն ու աղբի տեղափոխումը համայնքի աղբավայր:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N 6
Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
(Ծրագրի անվանում)

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

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Աջակցել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին:
Ցուցան

Ելակետայ

իշներ

ին արժեք

Թիրախային արժեքներ

2017

2018

11.706.9

6000.0

հազ. ՀՀ

հազ. Հհ

դրամ

դրամ

2019

2020

2021

2022

1.
Ցուցա

Ելակետ

Թիրախային արժեքներ

նիշներ ային
արժեք
2017

2018

11.706.9

6000.0

հազ. ՀՀ

հազ. Հհ

դրամ

դրամ

2019

2020

2021

2022

2021

2022

2.
Ցուցա

Ելակետ

նիշներ

ային

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2017

2018

2019

2020

Ծրագրի հիմնական

11.706.9

6000.0

հազ. ՀՀ

հազ. Հհ

դրամ

դրամ

1-Աջակցել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին

գործողությունները
Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկծախսեր՝6000.0 հազ. Հհ դրամ
Կապիտալծախսեր՝---Ընդհանուրբյուջեն՝6000.0 հազ. Հհ դրամ

Ծրագրիիրականացմանհա
մարանհրաժեշտայլռեսուր
սներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական

Համայնքի բնակչությունը

շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծարագրի համառոտ
նկարագրություն

2018-2022թթ
Ծրագրով նախատեսվում է աջակցել 150-200 սոցիալապես անապահով
ընտանիքների:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N 7
Ճամբարակ քաղաքի բազմաբնակարան
3 շենքերի տանիքների վերանորոգում
(Ծրագրի անվանում)

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

Բազմաբնակարան շենքի բնակարանների առաստաղների
սավաղը ամբողջովին թափվել է,տեղացած անձրևները թափվում
են բնակարանների մեջ:
Վերանորոգել նշված երեք շենքերի տանիքները
Ցուցան

Ելակետայ

իշներ

ին արժեք
2017

Թիրախային արժեքներ

2018

2019

2020

2021

2022

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

20.640.0

45,000,0

հազ. ՀՀ

հազ. ՀՀ

դրամ

դրամ

1.
Ցուցա

Ելակետ

Թիրախային արժեքներ

նիշներ ային
արժեք
2017

2018

20.640.0

45,000,0

հազ. ՀՀ

հազ. ՀՀ

դրամ

դրամ

2019

2020

2021

2022

2021

2022

2.
Ցուցա

Ելակետ

նիշներ

ային

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2017
20.640.0

2018
2019
45,000,0

հազ. ՀՀ

հազ. ՀՀ

դրամ

դրամ

2020

Ծրագրի հիմնական

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

գործողությունները

1.1-Վթարային բնակարանների գույքագրում
1.2-Գեղարքունիքի մարզպետարանի հետ պատվիրել և
նախապատրաստել բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման
նախագծա-նախահաշիվային փաստաթղթերի կազմում
2-միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1-Վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում:Վերահսկել
բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման շինարարական
աշխատանքները
2.2-Կազմել,քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկծախսեր՝
Կապիտալծախսեր՝45,000,0հազ. ՀՀդրամ
Ընդհանուրբյուջեն՝45,000,0հազ. ՀՀ դրամ

Ծրագրիիրականացմանհա
մարանհրաժեշտայլռեսուր
սներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական
շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծարագրի համառոտ
նկարագրություն

2018թ
Ճամբարակ քաղաքի բազմաբնակարան 3 շենքերը կառուցվել են 19611984 թթ-ին:Երկար տաիների ընթացքում հորդառատ անձրևների և
ուժեղ քամիների հետևանքով տանիքի ծածկը դարձել է շահագործման
համար ոչ պիտանի:Բազմաբնակարան շենքի բնակարանների
առաստաղների սավաղը ամբողջովին թափվել է,տեղացած անձրևները
լցվում են բնակարանները:Համայնքապետարանը ֆինանսական
միջոցների բացակայության հետևանքով չէր կարողանում
վերանորոգել այդ շենքի տանիքը:2018-ին ՀՀ պետբյուջեից պետք է
տրամադրվի 45.0մլն դրամ թվով 3 բազմաբնակարան շենքերի
տանիքները վերանորոգելու համար:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N 8
Ճամբարակ համայնքի երկրորդական փողոցների խճապատում և հարթեցում
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր,որի

Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում

լուծմանն է միտված
ծրագիրը

Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝

Ունենալ համեմատաբար բարեկարգ և խճապատ երկրորդային
փողոցներ

Ցուցան

Ելակետայ

իշներ

ին արժեք

Թիրախային արժեքներ

2017

2018

12109.4

9100.0

հազ.Հհ

հազ. ՀՀ

դրամ

դրամ

2019

2020

2021

2022

Ծրագրիմիջանկյալարդյո 1.
ւնքներ

Ցուցա

Ելակետ

Թիրախայինարժեքներ

նիշներ այինարժ
եք
2017

2018

12109.4

9100.0

հազ.Հհ

հազ. ՀՀ

դրամ

դրամ

2019

2020

2021

2022

2021

2022

2.
Ցուցա

Ելակետ

նիշներ

ային

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2017
12109.4

2018
9100.0

հազ.Հհ

հազ. ՀՀ

դրամ

դրամ

2019

2020

Ծրագրի հիմնական

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

գործողությունները

1.1-Նախագծա-նախահաշիվային փաստաթղթերի կազմում
1.2-Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը
1.3-Կնքել պայմանագիր հաղթող շին/ կազմակերպության հետ
իրականացնել աշխատանքները
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գորժողություններ
2.1-Իրականացնել աշխատանքները

2.2-Կազմել,քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը
Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկծախսեր՝9100.0 հազ.ՀՀդրամ
Կապիտալծախսեր՝
Ընդհանուրբյուջեն՝9100.0 հազ.ՀՀդրամ

Ծրագրիիրականացմանհա
մարանհրաժեշտայլռեսուր
սներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական

Համայնքի բակիչները

շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծարագրի համառոտ
նկարագրություն

2018-2022թթ
Ճամբարակ քաղաքի երկրորդական փողոցների 10 կմ հատվածի
տեղացած հորդառատ անձրևներից դարձել է անանցանելի,առաջացել
են խոր փոսեր՝ ստեղծելով դժվարություններ և անհարմարություններ
տրանսպորտի և բնակչության համար:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N 9
Ճամբարակ քաղաքիթաղամասերի և բնակավայրերի ջրամատակարարման ներքին
համակարգերի կառուցում
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիրխնդիր,որիլո

Ճամբարակհամայնքիորոշթաղամասերում,որտեղներկայումսբացակայ

ւծմաննէմիտվածծրագիր

ումէջրամատակարարմաններքինցանց

ը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝

բնակչությանը մատակարարվող խմելու ջրի տևողությունը օրական
հասցնել 24 ժամի
Ցուցան

Ելակետայ

իշներ

ին արժեք

Թիրախային արժեքներ

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

2017

2018

3166.0

4400.0

հազ.ՀՀ

հազ ՀՀ

դրամ

դրամ

2019

2020

2021

2022

1.
Ցուցա

Ելակետ

Թիրախային արժեքներ

նիշներ ային
արժեք
2017

2018

3166.0

4400.0

հազ.ՀՀդր

հազ ՀՀ

ամ

դրամ

2019

2020

2021

2022

2021

2022

2.
Ցուցա

Ելակետ

նիշներ

ային

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2017
3166.0

2018
4400.0

հազ.ՀՀ

հազ ՀՀ

դրամ

դրամ

2019

2020

Ծրագրի հիմնական

1-Ջրի մատակարարումն սպասարկող օպերատորի կողմից

գործողությունները

Ճամբարակ համայնքի որոշ թաղամասերում կառուցել
ջրամատակարարման նոր ներքին համակարգ

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկծախսեր՝
Կապիտալծախսեր՝4400.0հազ դրամ
Ընդհանուրբյուջեն՝4400.0հազ դրամ

Ծրագրիիրականացմանհա
մարանհրաժեշտայլռեսուր

սներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական

Համայնքի բնակիչները

շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծարագրի համառոտ
նկարագրություն

2018թ.
Ճամբարակ համայնքի որոշ թաղամասերումբացակայում է
ջրամատակարարման ներքին ցանցը,ինչի արդյունքումտվյալ
թաղամասերի բնակիչները զրկված են մաքուր ջուր ունենալու
հնարավորությունից։

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N 10
Ճամբարակ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի
ընդլայնում
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր,որի

Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում

լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝

Ճամբարակ համայնքի չլուսավորված թաղամասերի
լուսավորության ապահովում։
Ցուցանիշ

Ելակետայ

ներ

ին արժեք

Թիրախային արժեքներ

2017

2018

3908.4հազ

17300.0

.ՀՀդրամ

հազ.
ՀՀդրա
մ

Ծրագրիմիջանկյալարդյո 1.

2019

2020

2021

2022

ւնքներ

Ցուցանի

Ելակետ

շներ

այինարժ

Թիրախայինարժեքներ

եք
2017

2018

3908.4հազ

17300.0

.ՀՀ դրամ

հազ. ՀՀ

2019

2020

2021

2022

2021

2022

դրամ

2.
Ցուցանի

Ելակետ

շներ

ային

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2017
3908.4հազ

2018
17300.0

.ՀՀ դրամ

հազ. ՀՀ

2019

2020

դրամ
Ծրագրի հիմնական

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

գործողությունները

1.1-Նախագծա-նախահաշիվային փաստաթղթերի կազմում
2-միջանկայլ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1-Իրականացնել աշխատանքները
2.2-Կազմել,քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարաման
ավարտական ակտը

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկծախսեր՝17300.0հազ.ՀՀդրամ
Կապիտալծախսեր՝
Ընդհանուրբյուջեն՝17300.0 հազ.ՀՀդրամ

Ծրագրիիրականացմանհա
մարանհրաժեշտայլռեսուր
սներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական

Համայնքի բնակիչները

շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ

2018-2022թթ..

Ծարագրի համառոտ
նկարագրություն

Ճամբարակ քաղաքի փողոցների մի մասը չունեն փողոցային
լուսավորության համակարգ:Այս իրավիճակը որոշակի
վտանգ,անհարմարություններ ու դժվարություններ է առաջացնում
երեկոյան ժամերին հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների համար

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N 11
Ճամբարակ համայնքի փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր,որի

Համայնքային փողոցների անմխիթար վիճակ

լուծմանն է միտված
ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և
հիմնանորոգում
Ցուցան

Ելակետայ

իշներ

ին արժեք

Թիրախային արժեքներ

2017

2018

920.0

29000.0

հազ.ՀՀ

հազ ՀՀ

դրամ

դրամ

2019

2020

2021

2022

1.
Ցուցա

Ելակետ

Թիրախային արժեքներ

նիշներ ային
արժեք
2017

2018

920.0

29000.0

հազ.ՀՀ

հազ ՀՀ

2019

2020

2021

2022

դրամ

դրամ

2.
Ցուցա

Ելակետ

նիշներ

ային

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2017
920.0

2018
29000.0

հազ.ՀՀ

հազ ՀՀ

դրամ

դրամ

2019

2020

2021

Ծրագրի հիմնական

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

գործողությունները

1.1-Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

2022

1.2-Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը
1.3-Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. Կազմակերպության հետ
իրականացնել աշխատանքները
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1-Իրականացնել աշխատանքները
2.2-Կազմել,քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտ:
Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկծախսեր՝
Կապիտալծախսեր՝29000.0 հազՀՀդրամ
Ընդհանուրբյուջեն՝29000.0 հազՀՀդրամ

Ծրագրիիրականացմանհա
մարանհրաժեշտայլռեսուր
սներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական

Համայնքի բնակիչները

շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծարագրի համառոտ
նկարագրություն

2018թ.
Ճամբարակ քաղաքի ներբնակարանային կենտրոնական փողոցների
որոշակի հատվածներ հորդառատ անձրևներից և սելավներից դարձել է
գրեթե անանցանելի, որը խոչընդոտումէ հետիոտների և
տրանսպորտային միջոցների ազատ տեղաշարժը։
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(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր,որի
լուծմանն է միտված

Ճամբարակ համայնքում հանգստի և ժամանցի վայրերի
բացակայություն

ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Զբոսայգու վերակառուցմամբ համայնքի բնակիչների համար
ստեղծել հանգստի և ժամանցի համար նախատեսված
քաղաքակիրթ վայր,որը իր մեծ ազդեցությունը կունենա նաև
տուրիզմի զարգացման գործընթացում: Սրճարանի, մանկական
ատրակցիոնների և հրաձգարանի առկայությամբ որոշ չափով
զարգացնել համայնքի բիզնես միջավայրը:
Ապահովել զորամասի զինվորների և այցելության եկած
ծնողների հանդիպումը և ժամանցը հարմարավետ
պայմաններում անցկացնելու հնարավորություն:

Ցուցան

Ելակետայ

իշներ

ին արժեք

Թիրախային արժեքներ

2017

2018

800.0

31.415.5

հազ. Հհ

հազ. Հհ

դրամ

դրամ

2019

2020

2021

2022

1.
Ցուցա

Ելակետ

Թիրախային արժեքներ

նիշներ ային
արժեք

2.

2017

2018

800.0

31.415.5

հազ. Հհ

հազ. Հհ

դրամ

դրամ

2019

2020

2021

2022

Ցուցա

Ելակետ

նիշներ

ային

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2017

800.0

Ծրագրի հիմնական
գործողությունները

Ծրագրի բյուջեն

2018
2019
31.415.5

հազ. Հհ

հազ. Հհ

դրամ

դրամ

2020

2021

2022

1. 1- Նախագծանահահաշվային փաստաթղթերի
պատրաստում ՀՀ գնումների օրենքով սահմանված
կարգով
2. Ծրագրի հաստատումից հետո շինարարական
աշխատանքների մրցույթի հայտարարում, պայմանագրի
կնքում /մրցույթի հրավերի նախապատրաստում,
հայտարարության հրապարակում, պայմանագրի կնքում
12-15 օր/։
Շինարարական և բարեկարգման աշխատանքների
իրականացում /պայմանագրի կատարում/ ժամկետը ըստ
նախագծանածահաշվային փաստաթղթերի
Ընթացիկծախսեր՝
Կապիտալծախսեր՝31.415.4հազ դրամ
Ընդհանուրբյուջեն՝31.415.4հազ դրամ

Ծրագրիիրականացմանհա
մարանհրաժեշտայլռեսուր
սներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական

Համայնքի բնակիչներ, զբոսաշրջիկներ, հյուրեր

շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծարագրի համառոտ
նկարագրություն

2018թ.

Ճամբարակ քաղաքի այգին վերակառուցվելու Է որպես
զբոսայգու, որտեղ առանձնացվելու են երեք տարածքներ որոնք
մրցույթային կարգով 25-ից մինչև 50 տարի ժամկետով
վարձակալությամբ տրվելու են առևտրի, ժամանցի,
մասնավորապես բացօթյա սրճարան , մանկական
խաղահրապարակ և հրաձգարան /տիր/ կազմակերպելու համար։
Լուծվելու Է գիշերային լուսավորության խնդիրները,
տեղադրվելու են ժամանակակից նստարաններ, բարեկարգվելու
ենճեմուղիները։
Ծրագրի շրջանակներում հնարավորություն է ստեղծվում
լուծելունաև քաղաքի համար կենսական կարևորության այդ
խնդիրները։ Զբոսայգին հավակնում է դաոնալ Ճամբարակ
քաղաքի այցքերտը։

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N 12
Ճամբարակ քաղաքի թվով 3 բազմաբնակարան շենքերի բակերի նորոգում
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր,որի
լուծմանն է միտված

Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների
անբարեկարգ վիճակ:

ծրագիրը
Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝

Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների նորոգում:
Ցուցան

Ելակետայ

իշներ

ին արժեք
2017

Թիրախային արժեքներ

2018

2019

2020

2021

2022

10000.0
հազ. ՀՀ
-

դրամ

Ծրագրիմիջանկյալարդյո 1.
ւնքներ

Ցուցա

Ելակետ

Թիրախայինարժեքներ

նիշներ այինարժ
եք
2017

2018

-

2019

2020

10000.0
հազ. ՀՀ
դրամ

2.
Ցուցա

Ելակետ

նիշներ

ային
արժեք

Թիրախային արժեքներ

2021

2022

2017

2018
10000.0

-

2019

2020

2021

2022

հազ. ՀՀ
դրամ

Ծրագրի հիմնական

1-Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

գործողությունները

2-Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը
3-Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ
իրականացնել աշխատանքները
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1-Իրականացնել աշխատանքները
2.2Կազմել,քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկծախսեր՝10000.0 հազ.ՀՀդրամ
Կապիտալծախսեր՝
Ընդհանուրբյուջեն՝10000.0 հազ.ՀՀդրամ

Ծրագրիիրականացմանհա
մարանհրաժեշտայլռեսուր
սներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական

Համայնքի բնակիչները

շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծարագրի համառոտ
նկարագրություն

2018թ.
Ճամբարակհամայնքիթվով 3
բազմաբնակարանշենքերիբակերըգտնվումենանբարեկարգվիճակում:
Հաճախակիտեղացողանձրևներիցառաջանումենջրափոսեր,ինչըմեծան
հարմարությունէպատճառումբնակիչներին:Ծրագրովնախատեսվումէի
րականացնելնորոգմանաշխատանքներևբնակչությանհամարապահով
ելհարմարևանվտանգպայմաններ:
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Ճամբարակ համայնքիթաքստոցների նորոգում
(Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր,որի
լուծմանն է միտված
ծրագիրը

Ճամբարակ համայնքում ապաստարանները նորոգված չեն և չեն
պաշտպանում ժամանակակից բոլոր տեսակի զենքերի վնասող
գործոններից,դրանցից առաջացած երկրորդական վնասող
միջոցներից, կրակից,ծուխից,գազից և արդյունաբերական թունավոր
նյութերից:

Ծրագրի անմիջական
նպատակ՝

Բնակչության անվտանգության ապահովում պատարազմական
իրավիճակներում
Ցուցան

Ելակետայ

իշներ

ին արժեք
2017

Ծրագրի միջանկյալ
արդյունքներ

Թիրախային արժեքներ

2018

2019

2020

2021

2022

1.
Ցուցա

Ելակետ

Թիրախային արժեքներ

նիշներ ային
արժեք
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2021

2022

2.
Ցուցա

Ելակետ

նիշներ

ային

Թիրախային արժեքներ

արժեք
2017

2018

2019

2020

Ծրագրի հիմնական

1-Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

գործողությունները

2-իրականացնել աշխատանքները
3-Կազմել,քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտը-

Ծրագրի բյուջեն

Ընթացիկծախսեր՝

Կապիտալծախսեր՝30000.0հազ դրամ
Ընդհանուրբյուջեն՝ 30000.0հազ դրամ
Ծրագրիիրականացմանհա
մարանհրաժեշտայլռեսուր
սներ
Ծրագրի հիմնական
ռիսկերը
Ծրագրի հիմնական

Համայնքի բնակիչները

շահառուները
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ
Ծարագրի համառոտ
նկարագրություն

2019թ.
Ճամբարակ համայնքը սահմանամերձ համայնք
է,հեռավորությունըԱդրբեջանի հետ ՀՀ պետական սահմանից 3
կմ:Ադրբեջանի հետ ունի 17 կմ երկարությամբ սահման:Ճամբարակ
համայնքում ապաստարանները նորոգված չէ ժամանակակից բոլոր
տեսակի զենքերի վնասող գործոններից,դրանցից առաջացած
երկրորդական վնասող միջոցներից, կրակից,ծուխից,գազից և
արդյունաբերական թունավոր նյութերից:

Այլ դոնորներ

Վորլդ Վիժն Հայաստան միջազգային կազմակերպություն- …..

4. ՀՀԶԾ ֆնանսավորում
Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀՀԶԾ-ում
համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն
են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան
աղբյուրներ և ծախսեր:
Գործնականում, ՀՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման
այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը)

համայնքի գալիք հինգ տարիների

բյուջեների կատարմանը:
Ճամբարակ համայնքի ՀՀԶԾ-ի ֆինանսավորումն ամփոփված է Աղյուսակ 10-ում
Համեմատելով

և

վերլուծելով

համայնքի

2018-2021թթ..բյուջեներիընդհանուր

մուտքերի

կանխատեսումների (այդ թվում՝ վարչական և ֆոնդային բյուջեների) և համայքնի 2018-2022 թթ..
բյուջեների հաշվին կատարվող ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ծախսերի (այդ թվում՝

ընթացիկ և ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով) ցուցանիշները տեսնում ենք, որ այդ ծախսերն
ամբողջությամբ ապահովված են համապատասխան մուտքերով:
5. ՀԶՀԾ-ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

ՀԶՀԾ-ի

ներքին

մոնիթորինգն

իրականացվելու

է

ՀԶՀԾ-ի

և

տարեկան

բյուջեի

կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ:
ՀԶՀԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների
աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:
Աղյուսակ 11-ում ներկայացված է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը:

Աղյուսակ 11. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
Ճամբարակ համայնք

Համայնքի
զարգացում
Մարզ
պետ
արա
ններ(
Երևա
ն,Գյո
ւմրի,
1.Աղքատությա

Վան

նշեմիցցածրգտ

աձոր

նվողընտանիքն

,Արա

Ցուցանիշի ստացման մեթոդ

պարբերաքկանությունը
ն
Տարեկան

Ցուցանիշի ստացման աղբյուր

Տվյալների հավաքագրման

Ցուցանիշիկատարողական (2022)

Ցուցանիշիփաստացիարժեք (2022)

Ցուցանիշիթիրախայինարժեք (2022)

Ցուցանիշիկատարողական (2021)

Ցուցանիշիփաստացիարժեք (2021)

Ցուցանիշիթիրախայինարժեք (2021)

Ցուցանիշիկատարողական (2020)

Ցուցանիշիփաստացիարժեք (2020)

Ցուցանիշի կատարողական (2019)

()
Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019)

Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019)

Ցուցանիշի կատարողական (2018)

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018)

Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017)

բաղադրիչ

Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018)

ն մոդելի

Ցուցանիշիթիրախայինարժեք (2020)

Տրամաբանակա

Կիսամյակայի

(2018-2022)

երիհարաբերու
թյունըհամայնք

րատ,

X

Ջերմ

իընտանիքների

ուկ

ընդհանուրթվին

համ

(արտահայտած

այնքն

տոկոսով)

երի
համ
ար՝հ
ամայ
նքապ
ետար
աննե
ր)

2.Համայնքի

Համա

Փաս

սեփական

յնքա

տաթ

պետ

ղթայ

տարեկան

արա

ին

աճ,արտահայտ

ն

ուսու

եկամուտների

X

ված տոկոսով

մնաս
իրութ
յուն

3.Համայնքումգր

ՀՀ

Հարց

անցվածբնակիչ

Ոստի

ում

ներիթվիփոփո

X

կանո

խությունը(չպայ

ւթյու

մանավորվածբն

ն

ականաճով)նա
խորդտարվահա
մեմատ,արտահ
այտվածտոկոսո
վ
4.Համայնքումա
նասնապահությ
անզարգացումև
անասնապահա
կանմթերքների
արտադրության
ծավալներիաստ
իճանականմեծ
ացում՝անասնա
գլխաքանակիտ
արեցտարիավել

ացմանևանհրա
ժեշտքանակութ
յամբանասնակե
րիապահովման
միջոցով
5.Համայնքումկ
աթի,մսիհանձմ
անևվերամշակմ
անարտադրամ
ասերիստեղծու
մևգործարկում,
ՀԱՄԱՅՆՔԻ

X

Համա

Փաս

ՀԻՄՆԱԿԱՆ

յնքա

տաթ

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

պետ

ղթայ

արա

ին

ն

ուսու
մնաս
իրութ
յուն

1.Ակտիվմշակու
թայինևմարզակ
անկյանքիկազմ
ակերպումը՝երի
տասարդության
ներգրավմամբ
1.1

X

Համա

Փաս

Համայնքիմշակ

յնքա

տաթ

ույթիտանսրահ

պետ

ղթայ

իվերանորոգում

արա

ին

ըևմշակութային

ն

ուսու

կյանքիաշխուժ

մնաս

ացում

իրութ
յուն

2.Համայնքիկառ
ուցապատումըբ
արեկարգումըև
կանաչապատու
մը,համայնքիաղ
բահանությունը
ևսանիտարակ
անմաքրումը,կո
մունալտնտեսու
թյանաշխատան

X

Համ
այնք
ապե
տար
ան

Փաս
տա
թղթ
ային
ուսո
ւմն
ասի
րութ
յուն

քներիապահով
ումըինչպեսնաև
համայնքայինգե
րեզմանատանպ
ահպանումըևգո
րծունեությանա
պահովումը
2.1Համայնքի

X

Համ
այնք
ապե
տար
ան

X

Համ
այնք
ապե
տար
ան

X

Համ
այնք
ապե
տար
ան

փողոցների
բարեկարգում

2.2Բակայինտա
րածքներիբարե
կարգումնուաս
ֆալտապատում

Փաս
տա
թղթ
ային
ուսո
ւմն
ասի
րութ
յուն
Փաս
տա
թղթ
ային
ուսո
ւմն
ասի
րութ
յուն

2.3Ոռոգմանցա
նցիհիմնանորոգ
ումնուվերրակա
ռուցում
2.4Համայնքի
հանգստի
գոտու
վերականգնում

3.Համայնքիկոմ
ունալտնտեսու
թյանաշխատան
քներիկազմակե
րպում,համայնք
իսեփականությ
ունհամարվողբ
նակելիտներիև
ոչբնակելիտար
ածքների,հանր

Փաս
տա
թղթ
ային
ուսո
ւմն
ասի
րութ
յուն

ակացարաններ
ի,վարչականշեն
քերիևայլշինութ
յուններիպահպ
անումը,շահագ
ործումըկազմա
կերպումէդրան
ցնորոգումը
3.6Բազմաբնակ

X

Համ
այնք
ապե
տար
ան

Փաս
տա
թղթ
ային
ուսո
ւմն
ասի
րութ
յուն

X

Համ
այնք
ապե
տար
ան

Փաս
տա
թղթ
ային
ուսո
ւմն
ասի
րութ
յուն

արանշենքերիտ
անիքներիկապի
տալվերանորոգ
ում

4.Համայնքումֆ
իզիկականկուլ
տուրայիևսպոր
տիզարգացման
ը,նպաստում,ս
պորտայինհրա
պարակներիևմ
արզականայլկա
ռույցներիշինար
արությանիրակ
անացում,հանգ
ստիգոտիներիս
տեղծումը
5.Բարեգործությ
անխթանումը՝հ
ամայնքումմշա
կութային,կրթա
կան,գիտական,
առողջապահակ
ան,մարզական,
սոցիալականև
այլհաստատութ
յուններիհիմնա
դրման,ֆինանս
ավորման,ինչպ
եսնաևդրանցֆի
նանսականանկ

ախությանապա
հովմաննպատ
ակով

