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1.ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐԻ

ՈՂՋՅՈՒՆԻ

ԽՈՍՔ

Համայնքի առաջիկա հինգ տարիների զարգացման հիմնական ուղությունները և գերակա
ոլորտներն են հանդիսանում անասնապահության և դաշտավարության զարգացումները:
Այդ ոլորտների զարգացման համար հիմնական խոչընդոտը հանդիսանում է իրացման շուկայի,
գնային քաղաքականության ոչ հաստատուն լինելը և
արտերկիր
դուրս
գալու
փոքր
ու
միջին
բիզնեսի
անկարողությունը:
Դրա լուծման համար նախ պետք է ստեղծել խոշոր ֆերմերային տնտեսություններ և
համայնքում ստեղծված կոպերատիվի զարգացումը, որը իր մեջ կներառի ոչ միայն
անասնապահական և գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությունը, այլ նաև կաթի և մսի
վերամշակման
արտադրամասերի
հիմնումը,
կաթնամթերքի,
մսամթերքի
և
բանջարաբոստանային կուլտուրաների արտահանման շուկաների գտնելը:
Համայնքում
անասնապահությունը զարգացնելու համար պետք է ապահովվել գյուղից ամառային արոտ
տեղափոխվող անասնագլխաքանակի զարգացման և անասնապահական մթերքների
արտադրությունը ավելացնելու համար պետք է յայլաղատեղերում ապահովել էլ. Հոսանքի
արկայությունը, իսկ գյուղ.տեխնիակայի համար` դաշտամիջյան բարեկարգված ճանապարհներ,
անասնապահությամբ զբաղվող մարդկանց գոնե մինիմալ բարեկեցիք կյանք ապահովելու`
տարվա
7-8 ամիսների ընթացքում:
Դաշտավարության զարգացման համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել հացահատիկահավաք
կոմբայն, կարտոֆիլի ցանող քանդող գյուղատնտեսական տեխնիկա
և
գյուղ.գործիքներ:
Այդ ոլորտների զարգացման համար անհրաժեշտ է որդեգրել այնպիսի քաղաքականություն
որպեսզի երիտասարդությունը արտերկիր բախտ որոնելու փոխարեն մնա և աշխատի իր
ծննդավայրում, որի համար բոլոր անհրաժեշտ պայմանները
կան:
Առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում պետք է կարողանանք բարեկարգել և ասֆալտապատել
բոլոր ներհամայնքային ճանապարհները:
Ծրագրի մշակմանը մասնակցել են համայնքի բնակիչներ, ավագանու անդամներ և
գյուղապետարանի աշխատակազմը:
Համայնքի զարգացման հնգամյա ռազմավարական ծրագրիը քննարկվել և հաստատվել է
հաստատվել է ավագանու
կողմից:
Առաջիկա հինգ տարիներին հնարավոր է համայնքում առաջանան նոր խնդիրներ, որոնց
լուծման համար պետք է վերանայել համայնքի հինգ տարիների զարգացման համար կազմված
սույն ծրագիրը և գտնել այդ խնդիրների լուծման նոր ուղիներ և միջոցներ:
Կազմված ծրագիրը որպես առաջիկա հինգ տարիների համայնքի զարգացման տեսլականը
իրատեսկան է և արժանանում է, ինչպես համայնքի բնակչության, համայնքի ավագանու այնպես
էլ
իմ հավանությանը:
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2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Վ. Գետաշեն համայնքն ունի 5046 բնակիչ, որից տղամարդիկ կազմում են 51 %:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ
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2.3ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

2.4ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԸ
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ՀԱԶ ԴՐԱՄ

1.3
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Ֆինանսական կանխատեսումները կատարվել են փոխադրամիջոցների գույքահարկի
ավելացվող հաշվին տարվա կտրվածքով 500000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

2.5Վ.ԳԵՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐՆ
ՈՒ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Վ.Գետաշեն համայնքի զարգացման նորմալ գործընթացի համար խոչընդոտներ և
դժվարություններ են հանդիսանում հիմնականում համայնքի բյուջեի ֆինանսական միջոցների
սղությունը, պետության կողմից պակաս հովանավորչությունը, բնակլիմայական պայմանները
(շուրջ 6-7 ամիս ձմեռ է) համայնքի բնակչության կողմից արտադրված գյուղատնտեսական,
անասնապահական մթերքների իրացումը, միգրացիան և արտագնա աշխատանքի մեկնողների
թվի բարձր տոկոսը:

2.6 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ,
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ
(ՈՒԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքի ուժեղ կողմերն են`
1.Ազատ աշխատուժի արկայություն
2.Համայնքն ունի անասնապահության զարգացման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները`
հատկապես արոտավայրեր և կերաբազա:
3.Համայնքն ապահոված է 24 ժամյա շուրջօրյա ջրամատակարարում:

Համայնքի թույլ կողմերն են`
1.Գործազրկությունը
2.Արտագնա աշխատանքի մեկնողների մեծ թվաքանակը
3.Զգալի քանակությամբ հողերի անջրդելիությունը
4. Աղքատության շարունակվող աճը
5.Միգրացիան

6.Ոռոգման ջրի պակաս

Համայնքի հնարավոր սպառնալիքներից կարելի է առանձնացնել`
1.Տարերային աղետները (երկրաշարժ, ջրհեղեղ, երաշտ և այլն)
2.Բնակլիմայական խիստ անբարենպաստ պայմանների պատճառով մշակաբույսերի
ցրտահարությունների հավանականությունը:
Համայնքային բյուջեի ընդհանուր ծախսերը, ընթացիկ ծախսերը և կապիտալ ծախսերը հստակ
տարանջատվում են ներքոհիշյալ աղյուսակի միջոցով:
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3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
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3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Համայնքի հնգամյա զարգացման համար անմիջական նպատակները կայանում են
նրանում, որ համայնքն իր բոլոր ընդգրկվող ոլորտներով` (գյուղատնտեսություն,
անասնապահություն, կրթություն, առողջապահություն, մշակույթ, սպորտ և այլն ) լինի
կայացած և կատարյալ: Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրում ընդգրկելու համար
առաջարկվող կապիտալ ծրագրի ցանկ.

1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի
ընտանիքների ընդհանուր թվին կազմում է 15.0%
2. Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճը արտահայտված տոկոսներով կազմում է
2.5%
3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով)
նախորդ տարվա համեմատ արտահայտված տոկոսով կազմում է 0.2%
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