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Ի±ՆՉ Է ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՀԵՆ ԲՅՈՒՋԵՆ 

Բյուջեն՝ լինելով համայնքի եկամուտների ձևավորման ու ծախսերի կատարման տարեկան ֆինանսական ծրագիր, 

ուղղված է համայնքային ծրագրերի և ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացմանը:  

 Մեր կողմից ծախսերի կատարման՝ 2015թ.-ի արդյունքահեն բյուջեի ձևաչափի ընտրությունը պայմանավորված է 

ծախսերի կատարման արդյունավետությամբ և վերջնական արդյունքների ստացմամբ: 

Արդյունքահեն բյուջեն (ԱԲ) ցույց է տալիս 2015թ.-ի բյուջետային ծրագրերն իրականացնելիս՝ որոշակի ռեսուրսներ 

ներդնելու դեպքում արդյունքների ձեռք բերումը, 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: 

Արդյունքահեն բյուջետավարման գործընթացը հնարավորություն է տալիս համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի 

(ՀԶՔԾ) հիման վրա պլանավորել համայնքի առկա ֆինանսական միջոցները, դրանք օգտագործել խնայողաբար, արդյունավետ 

և հրապարակային: 

Կարևորելով մասնակցային գործընթացները տեղական ինքնակառավարման համակարգում, բյուջետավարման այս 

ձևաչափով ամրագրվում է հաշվետվողականությունը, շարունակականությունը, ծրագրերի և խնդիրների կատարման 

առաջնահերթությունների հստակ սահմանումը, բյուջետավարման գործառույթների հստակ վերաբաշխումը, չափելիությունը: 

Որդեգրելով աշխատանքային նոր ռազմավարություն, բյուջետավարումը դադարում է դիտարկվել որպես ֆինանսական 

պլանի կատարում, այլ առավել կարևորվում են բնակչությանը համայնքային ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը և 

համայնքի խնդիրների աստիճանական լուծումը: 

Համայնքի 2015թ. զարգացման հիմնական ուղղությունները ուղղված են բնակչության կենսական շահերի ապահովմանը, 

շրջակա միջավայրի պահպանմանը, քաղաքի հարմարավետ ու բարեկեցիկ միջավայրի ստեղծմանը, քաղաքային 

ենթակառուցվածքների արդիականացմանն ու զարգացմանը, ինպես նաև քաղաքի գլխավոր հատակագծին համապատասխան 

քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացմանը: 
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015թ. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Համայնքի 2012-2016թթ. զարգացման քառամյա  ծրագրի դրույթներից ելնելով՝ համայնքի 2015թ. բյուջեում ամրագրված 

գերակա ուղղություններն են՝ 
 

1. Բարելավել համայնքի ֆինանսական վիճակը՝ 

 ճշտել և թարմացնել հողի հարկի և գույքահարկի տվյալների շտեմարանները, 

 իրականացնել տեղական տուրքերի և վճարների, համայնքային ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարների 

սահմանման և գանձման ճկուն քաղաքականություն, 

 խթանել ձեռներեցությունը և համայնքային տնտեսության զարգացումը, 

 բարձրացնել սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը: 

2. Նպատակային և արդյունավետ օգտագործել բյուջեի միջոցները՝ 

 բարձրացնել բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների մակարդակը և որակը, 

 բարձրացնել քաղաքապետարանի և համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների աշխատանքի 

արդյունավետությունը: 

3. Բարձրացնել համայնքի աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների մատուցման մակարդակը: 

4. Իրականացնել կրթության,  մշակույթի և սպորտի բնագավառների համայնքային ենթակառուցվածքների պահպանման, 

նյութատեխնիկակային բազայի համալրման, ընթացիկ նորոգման և ջեռուցման աշխատանքները: 

5. Աշխուժացնել համայնքի մշակութային, մարզական և հասարակական կյանքը: 

6. Աջակցել բնակչության սոցիալապես անապահով  ընտանիքներին: 

7. Նպաստել տարածաշրջանում զբոսաշրջության զարգացմանը: 

8. Ակտիվորեն համագործակցել Հայաստանում գործող միջազգային կազմակերպությունների  հետ՝ համայնքային 

տնտեսությունում լրացուցիչ ներդրումներ ապահովելու նպատակով: 

Ակնկալում ենք մեր համաքաղաքացիների աջակցությունն ու ակտիվ մասնակցությունը՝ համայնքի առջև դրված ծրագրային 

խնդիրների իրականացման և շոշափելի արդյունքների հասնելու նպատակով տեղական իշխանությունների որդեգրած 

քաղաքականությանը: 
 

ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ 
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍԻՆ 
 

1996թ-ից Արագածոտնի մարզկենտրոն Աշտարակ համայնքը հանրապետության միջին մեծության քաղաքներից է: 

Գտնվում է Երևանից մոտ 20 կմ հյուսիս-արևմուտք, Քասաղ գետի երկու ափերին, ծովի մակերևույթից 1075մ միջին 

բացարձակ բարձրության վրա: Ավտոմոբիլային ճանապարհների կարևոր խաչմերուկ է: Գտնվում է Երևան-Վանաձոր, Երևան-

Գյումրի, Վանաձոր-Էջմիածին ուղիների հատման վայրում: 

Աշտարակ հնամենի բնակավայրը հիշատակվում է անհիշելի ժամանակներից: Նրա անվան շուրջ տարբեր 

մեկնաբանություններ կան: Տեղանվան մեկնաբանման փորձեր են արել Նիկողայոս Մառը, Գրիգոր Ղափանցյանը, Հակոբ 

Մանանդյանը: Բնակիչների ասելով՝ Աշտարակ անունն առաջացել է գյուղի ամենամեծ ծխական եկեղեցու` Ծիրանավորի, 

դիրքից: Ակադեմիկոս Մառի ասելով` Ծիրանավոր եկեղեցու տեղում, հեթանոսության ժամանակաշրջանում եղել է Շտեկի 

պաշտամունքի մի տաճար, որի շուրջ հետագայում գոյացել է գյուղ և հնագույն սրբության անունով կոչվել է Աշտարակ: 

Ակադեմիկոս Գրիգոր Ղափանցյանն իր ծննդավայրի` Աշտարակի անվան բացատրությունը առնչվում է սիրո և գգվանքի 

ասորական աստվածուհի Իշտարի անվան փյունիկյան Աշտար արտահայտչաձևին: 

Աշտարակը Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից է, աչքի է ընկնում պատմական և ճարտարապետական 

հուշարձանների առատությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի չափանիշներով բարենպաստ կլիմայով: Աշտարակը 

պատմականորեն միշտ աչքի է ընկել ավանդույթների անխառն պահպանմամբ և իր ուրույն դեմքն ունենալու շնորհիվ 

ներկայացել է որպես Հայաստանին առավել բնորոշ գյուղ, իսկ 1965թ-ից` որպես քաղաք: Աշտարակ քաղաքն իր ուրույն տեղն 

ունի նաև Հայաստանի  գյուղատնտեսության, արդյունաբերության և հատկապես գիտության մեջ: 

Համայնքի բնակչության առկա թիվը 18915 մարդ է, մշտական բնակվողների թիվը` 23620, ընտանիքների /ծխերի/ թիվը` 

6541: 

Համայնքի առջև ծառացած խնդիրներին և առօրյա հարցերին օպերատիվ ձևով լուծում են տալու քաղաքապետարանի 

աշխատակազմը, որը բաղկացած է 30 համայնքային ծառայողից /կան նաև 12 պայմանագրային կարգով աշխատողներ/, 

համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները: Բնակչության հետ երկկողմանի կապի ամրապնդման աշխատանքներն 

իրականացնում են 18 “Տարածքային կառավարման տեղամասերը” (ՏԿՏ-ները): 

Աշտարակ քաղաքային համայնքի ՏԻՄ-երը ընտրվել են 2012 թ. Սեպտեմբերի 23-ին, համայնքի ավագանին բաղկացած է 

15 անդամից: Աշտարակի քաղաքապետարանն ունի քաղաքապետի 2 տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, խորհրդական: 

Համայնքն ունի իր զինանշանը, դրոշը և օրհներգը, կայքը՝ www.ashtarak.am: 

Համայնքի մասին առավել տեղեկատվությունը զետեղված է Աշտարակ համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրում` 

http://ashtarak.am/Pages/DocFlow/Doc.aspx?nt=1&dt=Projects  

http://www.ashtarak.am/
http://ashtarak.am/Pages/DocFlow/Doc.aspx?nt=1&dt=Projects
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ 
ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

ԵԿԱՄՏԱՏԵՍԱԿ ԴՐԱՄ 

Գույքահարկ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող շենքերի և շինությունների համար  45 000 000.0 

Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար  50 000 000.0 

Հողի հարկ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող հողերի համար  30 000 000.0 

Տեղական տուրք  12 000 000.0 

Պետական տուրք /ՔԿԱԳ-ից/  6 000 000.0 

Պետական տուրք /Նոտարական գրասենյակից/  6 000 000.0 

Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ  21 000 000.0 

Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր  2 500 000.0 

Տեղական վճարներ  3 550 000.0 

Վարչական իրավախախտումներից մուտքեր  1 000 000.0 

Այլ եկամուտներ  1 020 700.0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  178 070 700.0 

 

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ 

Ֆինանսական համահարթեցման դոտացիա ՀՀ պետական բյուջեից 245 162 600.0 

Այլ դոտացիա ՀՀ պետական բյուջեից 13 341 200.0 

ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ 1 333 700.0 

ՔԿԱԳ-ի համար պատվիրակված լիազորության իրականացման գումար 7 281 900.0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ 267 119 400.0 
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ 

ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  178 070 700.0  

ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ  267 119 400.0  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ  445 190 100 .0 

 

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵ 

Հողի, գույքի իրացումից կանխատեսվող եկամուտներ 100 874 100.0 

Տարեսկզբի ազատ մնացորդ 42 381 518.0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵ 143 255 618.0  
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՀԵՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԸ 

1. Աշտարակ համայնքի տեսլականը 
 

Աշտարակ համայնքը պատմամշակութային և տուրիզմի կենտրոն է՝ արդիականացված 
ենթակառույցներով, ծառայությունների մատուցման նոր որակով, գործազրկության ցածր 

ցուցանիշներով: Աշտարակը նաև ավանդական մշակույթի զարգացման օրինակելի քաղաք է: 
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2. Աշտարակ համայնքի 2015 թ. արդյունքահեն բյուջեի ոլորտների/ծրագրերի 

նպատակները և վերջնական արդյունքները 

ՀՀ Ծրագրի նպատակ Վերջնական արդյունք 

 Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 

01 Համայնքի արդյունավետ կառավարման համակարգի ստեղծում 
ՏԻՄ-երի՝ համայնքի ղեկավարի և ավագանու, կողմից ուղղորդված 

գործունեությունն ապահովված է 

02 
Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների արդիականացում, 

հանրային մասնակցությամբ որոշումների կայացում 

Նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ մասնակցային, 

նպատակային գործունեությունը ներդրված է 

03 
Համայնքում ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների 

իրականացման ապահովում 

Համայնքի մարդաշատ վայրերը, փողոցները, պուրակները բարեկարգ 

և արդիականացված են 

 Բաժին (Ոլորտ) 2. Պաշտպանություն 

01 
Աջակցել համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպման գործընթացին՝ իր լիազորությունների շրջանակներում 
Համայնքի աջակցությունը քաղաքացիական պաշտպանությանը 

 Բաժին (Ոլորտ) 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն 

01 
Աջակցել համայնքում փրկարար ծառայության կազմակերպման 

գործընթացին: 
Համայնքում փրկարար ծառայության արդյունավետ գործունեություն 

 Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ 

01 

Համայնքում ապահովել զարգացած գյուղատնտեսություն՝ 

վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և 

արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև ոլորտում իրականացվող 

համապետական միջոցառումների աջակցության միջոցով 

Համայնքն ունի զարգացած գյուղատնտեսություն, իրականացվում են 

անասնահամաճարակային միջոցառումները, բարձրացել է ոլորտի 

արդյունավետությունը 

02 
Համայնքի ճանապարհային տրանսպորտային համակարգերի 

շահագործման, արդիականացման ապահովում 
Համայնքում իրականացվում է կանոնակարգված երթևեկություն 

03 Համայնքում գյուղատնտեսության արդյունավետության ապահովում՝ 

ոռոգման առկա համակարգերի պահպանման, նոր համակարգերի 

ստեղծման միջոցով 

Համայնքում ավելացել են ջրովի հողատարածքները, մշակվող 

տնամերձ հողամասերը 

04 
Համայնքի ճանապարհային տրանսպորտային համակարգերի 

օգտագործում, կառուցում և պահպանում 
Ասֆալտապատ և նշագծված կենտրոնական փողոցներ 

05 Աջակցել համայնքում նոր թաղամասերի գազաֆիկացմանը Գազաֆիկացված փողոցների և բնակարանների ավելացում 

06 Բյուջեի ֆոնդային մասի եկամուտների ապահովում 

 Համայնքի ֆոնդային բյուջեում կապիտալ միջոցների առաջացումը և 

համայնքում կապիտալ աշխատանքների իրականացման 

հնարավորություն 

 Բաժին (Ոլորտ) 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 

01 

Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ շրջակա միջավայրով 

բնակավայր, որտեղ արդյունավետ կատարվում են համայնքի 

աղբահանության ծրագրերը 

Համայնքում հետևողական իրականացվում են աղբահանության 

աշխատանքները 
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 Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 

01 
Ապահովել համայնքի բարեկարգման աշխատանքների և 

բազմաբնակարան շենքերի սպասարկումն ու պահպանումը 

Բարեկարգ համայնք և բազմաբնակարան շենքերում 

համատիրությունների միջոցով ծառայությունների կազմակերպում 

02 
Ապահովել համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի 

անխափան աշխատանքը 
Համայնքը լուսավոր փողոցներով բնակավայր է 

03 
Աջակցել բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման 

տարածքների վերանորոգմանն ու պահպանմանը 

Բազմաբնակարան շենքերի համընդհանուր օգտագործվող 

տարածքնեում տեղադրված դռների և պատուհաններ 

 Բաժին (Ոլորտ) 7. Առողջապահություն 

 Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

01 
Նպաստել համայնքում սպորտային միջոցառումների կազմակերպմանն 

ու անցկացմանը և անհատ մարզիկների ինքնաճանաչմանը 

Համայնքում մասսայականացվում են տարբեր մարզաձևեր, առկա են 

մարզական բարձր ցուցանիշներ  

02 
Համայնքում ապահովել մասսայական միջոցառումների 

կազմակերպումը, նպաստել ավանդական մշակույթի պրոպագանդմանը 

Համայնքային ակտիվ մշակութային կյանք, զբոսաշրջության 

զարգացման համար ստեղծված նախադրյալներ 

03 
Համայնքային ենթակայության մշակութային հիմնարկների բնականոն 

գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում 

Համայնքի բնակիչներն ամբողջ տարվա ընթացքում օգտվում են 

մշակույթի ոլորտում մատուցվող ծառայություններից  

04 

Քաղաքացիական հասարակության կառույցների, կրոնական և 

երիտասարդական կազմակերպությունների աջակցում և գործունեության 

ապահովում 

Տուրիզի հեռանկարային զարգացման և ավանդական մշակույթի 

ներդրման նախադրյալների առկայություն և հանրայնացում 

05 Առողջ ապրելակերպի խթանմանն ուղղված ենթակառույցների ստեղծում Համայնքում նոր խաղահրապարակների առկայություն 

06 
Մշակույթի տների  շենքային, գույքային պայմանների և 

ծառայությունների արդիականացում 

Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են մշակութային որակյալ 

ծառայություններ 

 Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն 

01 
Համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության 

գործունեության ապահովում,  պայմանների բարելավում 

Համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և 

դաստիարակության ոլորտում մատուցվում են որակյալ 

ծառայություններ 

02 
Համայնքի արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության 

գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում 

Համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական կրթության և 

դաստիարակության ոլորտում մատուցվում են որակյալ 

ծառայություններ 

03 
Համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 

շենքային պայմանների բարելավում 
5 ՆՈՒՀ-երում ծառությունների մատուցման որակի բարելավում 

04 
Համայնքի արտադպրոցական դաստիարակության հիմնարկների 

շենքային պայմանների բարելավում 

Արտադպրոցական հիմնարկներում ծառայությունների մատուցման 

որակի բարելավում 

05 
Համայնքի կրթական այլ հաստատություններին, ուսանողներին, 

սովորողներին ֆինանսական աջակցության տրամադրում 

Համայնքի դպրոցներին տրվող դրամաշնորհներ, այլ նպաստներ, 

ինչպես նաև բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական և այլ 

հաստատություններում սովորողներին ֆինանսական աջակցության 

հնարավորություն 

 Բաժին (Ոլորտ) 10. Սոցիալական պաշտպանություն 

01 
Համայնքի բնակչության որոշակի խավերին ժամանակավոր 

անաշխատունակության դեպքում ֆինանսական  աջակցության 

Համայնքի բնակչությանը, սոցիալապես անապահով խավին, 

ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում մասնակի կամ 



10 

 

տրամադրում ամբողջական ֆինանսական աջակցության հնարավորություն 

02 

Սոցիալական օգնության տրամադրում զոհված ազատամարտիկների 

ընտանիքներին, պատանի երկրապահներին, ինչպես նաև սոցիալական 

խոցելի ընչազուրկ խմբերին և կարիքավորներին 

Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների, անապահով խմբերի 

սոցիալական վիճակի բարելավում, պատանի երկրապահների 

ակումբի գործունեության ակտիվացում 
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3. Աշտարակ համայնքի 2015 թ. արդյունքահեն բյուջեի ծրագրերն ըստ տեսակների 
Բ

ա
ժ

ի
ն

 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի ցանկը (անվանումը) 
Ծախսեր 

(հազ. դրամ) 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 

   Ընթացիկ ծախսերին (առանց հանրությանը տրամադրվող տրանսֆերտների) առնչվող ծրագրեր 

01 0 0 Ծրագիր 1. Համայնքում արդյունավետ տեղական ինքնակառավարում: 121531.9 

   Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) ծախերին առնչվող ծրագրեր 

01 1 1 
Ծրագիր 2. Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների արդիականացում, հանրային մասնակցությամբ 

որոշումների կայացում: 
9000.0 

01 6 1 Ծրագիր 3. Համայնքում ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների իրականացում: 6600.0 

   Ընդամենը ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների ոլորտի ծրագրեր 137131.9 

Բաժին (Ոլորտ) 2. Պաշտպանություն 

   Ընթացիկ ծախսերին (առանց հանրությանը տրամադրվող տրանսֆերտների) առնչվող ծրագրեր 

02 2 1 Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման գործընթացին: 200.0 

   Ընդամենը պաշտպանության ոլորտի ծրագրեր 200.0 

Բաժին (Ոլորտ) 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն 

   Այլ ծրագրեր 

03 2 1 Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքում փրկարար ծառայության կազմակերպման գործընթացին: 1500.0 

   Ընդամենը հասարակական կարգի, անվտանգության և դատական գործունեության ոլորտի ծրագրեր 1500.0 

Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ 

   Ընթացիկ ծախսերին (առանց հանրությանը տրամադրվող տրանսֆերտների) առնչվող ծրագրեր 

04 2 1 
Ծրագիր 1. Համայնքի վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործում, 

ինչպես նաև աջակցություն գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող համապետական միջոցառումներին: 
150.0 

04 5 1 Ծրագիր 2. Համայնքի ճանապարհային տրանսպորտային համակարգերի շահագործում, արդիականացում: 3000.0 

   Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) ծախերին առնչվող ծրագրեր 

04 2 4 Ծրագիր 3. Համայնքի  ոռոգման համակարգերի պահպանում,  նոր համակարգերի ստեղծում: 5500.0 

04 5 1 Ծրագիր 4. Համայնքի ճանապարհային տրանսպորտային համակարգերի օգտագործում, կառուցում և պահպանում: 47000.0 

04 3 2 Ծրագիր 5. Համայնքում նոր թաղամասերի գազաֆիկացում: 5000.0 

04 9 0 Ծրագիր 6. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի իրացում: -100874.1 

   Ընդամենը տնտեսական հարաբերությունների ոլորտի ծրագրեր -40224.1 

Բաժին (Ոլորտ) 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 

   Ընթացիկ ծախսերին (առանց հանրությանը տրամադրվող տրանսֆերտների) առնչվող ծրագրեր 

05 1 1 Ծրագիր 1.  Համայնքում կոմունալ ծառայությունների իրականացում: 35500.0 

   Ընդամենը շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտի ծրագրեր 35500.0 

Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 
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   Ընթացիկ ծախսերին (առանց հանրությանը տրամադրվող տրանսֆերտների) առնչվող ծրագրեր 

06 6 1 
Ծրագիր 1. Համայնքում բարեկարգման աշխատանքների իրականացում,  բազմաբնակարան շենքերի սպասարկում և 

պահպանում: 
30274.5 

   Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) ծախերին առնչվող ծրագրեր 

06 4 1 Ծրագիր 2. Համայնքում փողոցների լուսավորության համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովում: 21350.0 

06 6 1 Ծրագիր 3. Բնակարանային շենքերի վերանորոգում և պահպանում: 16000.0 

   Ընդամենը բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայության ոլորտի ծրագրեր 67624.5 

Բաժին (Ոլորտ) 7. Առողջապահություն 

   Ընդամենը առողջապահության ոլորտի ծրագրեր 0.0 

Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

   Ընթացիկ ծախսերին (առանց հանրությանը տրամադրվող տրանսֆերտների) առնչվող ծրագրեր 

08 1 1 
Ծրագիր 1. Համայնքում սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում, անհատ մարզիկների 

ինքնաճանաչում: 
800.0 

08 2 4 Ծրագիր 2. Համայնքում մասսայական միջոցառումների կազմակերպում, ավանդական մշակույթի պրոպագանդում: 4600.0 

08 2 3 
Ծրագիր 3. Համայնքային ենթակայության մշակութային հիմնարկների բնականոն գործունեության ապահովում, 

պայմանների բարելավում: 
18000.0 

   Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) ծախերին առնչվող ծրագրեր 

08 2 7 
Ծրագիր 4. Քաղաքացիական հասարակության կառույցների, կրոնական և երիտասարդական կազմակերպությունների 

աջակցում և գործունեության ապահովում: 
4300.0 

08 1 1 Ծրագիր 5. Առողջ ապրելակերպի խթանմանն ուղղված ենթակառույցների ստեղծում: 7500.0 

08 2 3 Ծրագիր 6. Մշակույթի տների կապիտալ նորոգում և ծառայությունների արդիականացում: 7300.0 

   Ընդամենը հանգստի, մշակույթի և կրոնի ոլորտի ծրագրեր 42500.0 

Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն 

   Ընթացիկ ծախսերին (առանց հանրությանը տրամադրվող տրանսֆերտների) առնչվող ծրագրեր 

09 0 0 
Ծրագիր 1. Համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկների գործունեության 

ապահովում,  պայմանների բարելավում: 
123000.0 

09 5 1 
Ծրագիր 2. Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հիմնարկների գործունեության 

ապահովում, պայմանների բարելավում: 
68333.7 

   Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) ծախերին առնչվող ծրագրեր 

09 1 1 
Ծրագիր 3. “Հասմիկ”, “Հովիկ”, “Մանուշակ”, “Արևիկ”, “Արաքս Մուրադյան” ՆՈՒՀ-երում կապիտալ նորոգման 

աշխատանքների իրականացում: 
31500.0 

09 5 1 
Ծրագիր 4. Արտադպրոցական դաստիարակության հիմնարկներում կապիտալ նորոգման աշխատանքների 

իրականացում: 
6600.0 

   Հանրությանը տրամադրվող տրանսֆերտներին առնչվող ծրագրեր 

09 8 1 
Ծրագիր 5. Համայնքի կրթական այլ հաստատություններին, ուսանողներին, սովորողներին ֆինանսական 

աջակցության տրամադրում: 
1800.0 

   Ընդամենը կրթության ոլորտի ծրագրեր 231233.7 

Բաժին (Ոլորտ) 10. Սոցիալական պաշտպանություն 

   Հանրությանը տրամադրվող տրանսֆերտներին առնչվող ծրագրեր 
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10 1 1 
Ծրագիր 1. Համայնքի բնակչության որոշակի խավերին ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում 

ֆինանսական աջակցության տրամադրում: 
4000.0 

10 7 1 
Ծրագիր 2. Սոցիալական օգնության տրամադրում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, պատանի 

երկրապահներին, ինչպես նաև սոցիալական խոցելի ընչազուրկ խմբերին և կարիքավորներին: 
10000.0 

   Ընդամենը սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծրագրեր 14000.0 

Բաժին (Ոլորտ) 11. Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր 

11 0 0 Ընդամենը համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդի միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրեր 22500.0 

   Ընդամենը 489466.0 

 

4. Աշտարակ համայնքի 2015 թ. արդյունքահեն բյուջեի ծրագրերը և 

միջոցառումները 

 
Ծրագրային 

դասիչ 
Գործառ 

նական 

դասիչ 

(Բաժին/ 

Խումբ/Դաս) 

Ծրագիր/Միջոցառում 

Ծախ սեր 

(հազ. 

դրամ) Ծրագիր 
Միջո

ցառ 

ում 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

01  01-0-0 Արդյունավետ կառավարման համակարգ 121531.9 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   
Աշխատակազմի գործունեության պահպանում, քաղաքապետարանի պաշտոնական տեղեկատուի 

ստեղծում, sms հարցումների կազմակերպում 
 

   Վերջնական արդյունքը  

   ՏԻՄ-ի՝ համայնքի ղեկավարի և ավագանու, կողմից ուղղորդված գործունեության ապահովում  

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 01 01-1-1 Համայնքի աշխատակազմի պահպանում 107350.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

  01-1-1 Աշխատողների աշխատավարձերի և դրան հավասարեցված այլ հավելավճարների ապահովում 64500.0 

  01-1-1 
Աշխատակազմի գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ պայմանների բավարարում 

(էներգետիկ, կոմունալ, կապի, ապահովագրության ծառայություններ և այլն) 
42850.0 

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  
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 02 01-3-1 ՔԿԱԳ-ի պահպանություն 7281.9 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   Պետության կողմից պատվիրակված լիազորությամբ ՔԿԱԳ գործունեության իրականացում և պահպանում  

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ  

   Ծառայության անվանումը  

 03 01-6-1 
Տեղեկատվական ծրագրերով աշխատանքների կազմակերպում և մասնագիտական ծառայությունների 

մատուցում 
6900.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   
Կենտրոնացված համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում, տվյալների մշակում, մասնագիտական 

այլ ծառայությունների ձեռք բերում 
 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

02  01-1-1 
Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների արդիականացում, հանրային մասնակցությամբ որոշումների 

կայացում 
9000.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   

Աշխատակազմի կողմից իրականացվող գործառույթների համար նոր տեղեկատվական ծրագրերի և 

տեխնոլոգիաների ձեռք բերում և ներդրում, ONLINE TV-ի ստեղծում, նիստերի դահլիճի արդիականացում, 

համակարգչային ցանցի ընդլայնում 

 

   Վերջնական արդյունքը  

   
Նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ մասնակցային, նպատակային գործունեության 

ծավալում և իրականացում 
 

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Ծառայության անվանումը  

 01 01-1-1 
Քաղաքապետարանի աշխատակազմի համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների ձեռք բերում և 

շենքային պայմանների բարելավում 
9000.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   
Քաղաքապետարանի աշխատակազմի համար վարչական և այլ մեքենաների, սարքավորումների ձեռք 

բերում, ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում, շենքի կապիտալ վերանորոգում 
 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

03  01-6-1 Համայնքում ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների իրականացում 6600.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   Համայնքի մարդաշատ վայրերում, փողոցներում, պուրակներում ծառայությունների որակի բարձրացում  

   Վերջնական արդյունքը  

   
Համայնքի զարգացման համար անհրաժեշտ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների արդիականացման 

համար անհրաժեշտ գույքի և ծառայությունների ձեռք բերում 
 

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 01 01-6-1 Մարդաշատ վայրերում, կենտրոնական փողոցներում համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների 6600.0 
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որակի բարձրացում 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   
Համայնքի մարդաշատ վայրերում, փողոցներում, պուրակներում աղբամանների, նստարանների, 

ծաղկամանների ձեռք բերում, տեղադրում, պահպանում և այլ ծառայությունների մատուցում 
 

Բաժին (Ոլորտ) 2. Պաշտպանություն 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

01  02-2-1 Աջակցություն համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման գործընթացին 200.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   Համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության ուսումնամարզական վարժանքների կազմակերպում  

   Վերջնական արդյունքը  

   Համայնքի աջակցությունը քաղաքացիական պաշտպանությանը  

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 01 02-2-1 
Բնակչության մասնակցությամբ անցկացվող Քաղպաշտպանության ուսումնավարժական աշխատանքներին 

աջակցություն 
200.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   Ուսումնավարժական աշխատանքների կազմակերպման աջակցություն  

Բաժին (Ոլորտ) 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

01  03-2-1 Աջակցություն համայնքում փրկարար ծառայության կազմակերպման գործընթացին 1500.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   Փրկարար ծառայության գործունեության արդիականացման նպատակով համայնքի ներդրման ապահովում  

   Վերջնական արդյունքը  

   Համայնքի փրկարար ծառայության գործունեության աջակցության ցուցաբերում  

  Միջոցառումներ: Այլ միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 01 03-2-1 Փրկարար ծառայության շենքի վերանորոգում 1500.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   Փրկարար ծառայության շենքի պայմանների բարելավման համար դրամաշնորհի տրամադրում  

Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

01  04-2-1 

Համայնքում զարգացնել գյուղատնտեսությունը՝ վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի 

նպատակային և արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև ոլորտում իրականացվող համապետական 

միջոցառումների աջակցության միջոցով: 

150.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  
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   Հողերի ամենամյա հաշվեկշռի կազմում, հողերի ագրոքիմիական անալիզների իրականացում  

   Վերջնական արդյունքը  

   
Համայնքն ունի զարգացած գյուղատնտեսություն, իրականացվում են անասնահամաճարակային 

միջոցառումներ, բարձրացել է գյուղատնտեսության արդյունավետությունը 
 

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 01 04-2-1 Հողային ֆոնդի մասնագիտական ծառայություններ 150.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   Հողերի ամենամյա հաշվեկշռի կազմում, հողերի ագրոքիմիական անալիզների կատարում  

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

02  04-5-1 Համայնքի ճանապարհային տրանսպորտային համակարգերի շահագործում, արդիականացում 3000.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   Կենտրոնական փողոցների երթևեկության կանոնակարգմանն ուղղված աշխատանքների կազմակերպում  

   Վերջնական արդյունքը  

   Կանոնակարգված երթևեկություն  

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 01 04-5-1 Խաչմերուկներում երթևեկության կանոնակարգում 3000.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   
2 խաչմերուկների լուսացույցերի սպասարկում, 1 խաչմերուկում լուսացույցի արդիականացման 

աշխատանքների իրականացում 
 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

03  04-2-4 
Համայնքում զարգացնել գյուղատնտեսությունը՝ ոռոգման համակարգերի պահպանման, նոր համակարգերի 

ստեղծման միջոցով 
5500.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   Ընդլայնել ոռոգման համակարգը  

   Վերջնական արդյունքը  

   Համայնքում ջրովի հողատարածքների, մշակվող տնամերձերի քանակի ավելացում  

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 01 04-2-4 Համայնքի ոռոգման համակարգի ընդլայնում 5500.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   Համայնքի անջրդի տարածքներում ոռոգման համակարգի անցկացում, հին համակարգերի վերանորոգում  

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

04  04-5-1 Համայնքի ճանապարհային տրանսպորտային համակարգերի օգտագործում, կառուցում և պահպանում 47000.0 
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   Ծրագրի նկարագրությունը  

   Կենտրոնական փողոցների ասֆալտապատման, նշագծման աշխատանքների կազմակերպում  

   Վերջնական արդյունքը  

   Ասֆալտապատ, բարեկարգ և նշագծված կենտրոնական փողոցներ  

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 01 04-5-1 Ասֆալտապատման և նշագծման աշխատանքների իրականացում 47000.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   
Համայնքային փողոցների ասֆալտապատման և նշագծման աշխատանքների կազմակերպում, 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ապահովում 
 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

05  04-3-2 Համայնքում նոր թաղամասերի գազաֆիկացում 5000.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   Համայնքի ոչ գազաֆիկացված թաղամասերում գազատար խողովակների անցկացում  

   Վերջնական արդյունքը  

   Գազաֆիկացված փողոցների և բնակարանների ավելացում  

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 01 04-3-2 Գազաֆիկացման համակարգի ընդլայնում 5000.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   Համայնքի մի քանի փողոցներում գազաֆիկացման համակարգի անցկացում  

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

06  04-9-1 Բյուջեի ֆոնդային մասի եկամուտների ապահովում -100874.1 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի աճուրդ վաճառքների կազմակերպում  

   Վերջնական արդյունքը  

   Համայնքի բյուջեի եկամուտների ավելացում  

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը -100874.1 

 01 04-9-1 Հողի, գույքի օտարումից ակնկալվող եկամուտներ  

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի աճուրդ- վաճառքների կազմակերպում  

Բաժին (Ոլորտ) 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

01  05-1-1 ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 35500.0 
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Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ շրջակա միջավայրով բնակավայր, արդյունավետ աղբահանության 

ծրագրերի իրականացում 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   
ՀՈԱԿ-ի կողմից իրականացվում են աղբահանության և սանմաքրման ծառայություններ՝ համայնքի 

ավագանու կողմից սահմանված աղբահանության վճարով և հաստատված գրաֆիկով 
 

   Վերջնական արդյունքը  

   Համայնքում հետևողական իրականացվում են աղբահանության աշխատանքները  

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 01 05-1-1 «Աշտարակի Կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում 35500.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   
Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման, ձնամաքրման աշխատանքների 

կազմակերպում 
 

Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

01  06-6-1 Համայնքի բարեկարգման աշխատանքների և բազմաբնակարան շենքերի սպասարկում և պահպանում 30274.5 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   
Համայնքում իրականացնել բարեկարգման աշխատանքներ և կազմակերպել բազմաբնակարան շենքերի 

պահպանումն ու սպասարկումը 
 

   Վերջնական արդյունքը  

   
Բարեկարգ համայնք և բազմաբնակարան շենքերում համատիրությունների միջոցով ծառայությունների 

կազմակերպում 
 

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 01 06-1-1 «Բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի կողմից բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում 25000.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   
Լուսավորության համակարգի սպասարկում, կանաչապատման, մայթերի նորոգման, լուսացույցերի 

սպասարկման և ընթացիկ այլ  աշխատանքների կազմակերպում 
 

  Միջոցառումներ: Ծատայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 02 06-1-1 Բազմաբնակարան շենքերում ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում 5274.5 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   Համատիրություններին աջակցության ցուցաբերում  

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

02  06-4-1 Համայնքում  փողոցների լուսավորության համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովում 21350.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   Համայնքի բնակելի հատվածի բոլոր փողոցներում լուսավորության ցանցի անցկացում և արդիականացում  
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   Վերջնական արդյունքը  

   Համայնքի փողոցների լուսավորության ապահովում  

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 01 06-4-1 Համայնքի լուսավորության համակարգի ընդլայնում 21350.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   «Ձախ ափ» թաղամասում լուսավորության համակարգի ընդլայնում, հին համակարգի արդիականացում  

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

03  06-6-1 Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում և պահպանում 16000.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   
Բազմաբնակարան շենքերի համընդհանուր օգտագործվող տարածքներում նոր, մետաղապլաստե 

պատուհանների և երկաթյա, ջերմամեկուսիչ դռների տեղադրում 
 

   Վերջնական արդյունքը  

   
Բազմաբնակարան շենքերի համընդհանուր օգտագործվող տարածքներում տեղադրված դռներ և 

պատուհաններ 
 

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 01 06-1-1 Բազմաբնակարան շենքերի ջերմամեկուսացում 16000.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   Բազմաբնակարան շենքերում հին դռների, պատուհանների ձևափոխում, նորերի տեղադրում  

Բաժին (Ոլորտ) 7. Առողջապահություն 

- 

Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

01  08-1-1 Համայնքում սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և անհատ մարզիկների ինքնաճանաչում 800.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   
Սպորտային միջոցառումների իրականացմամբ զբաղվող սպորտային թիմերի կամ անհատ մարզիկների 

աջակցմանն ուղղված շնորհների տրամադրում 
 

   Վերջնական արդյունքը  

   Համայնքում տարբեր մարզաձևերի մասսայականացում  

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Միջոցառման անվանումը  

 01 08-1-1 Մանկապատանեկան սպորտի զարգացմանն ու աջակությանն ուղղված գործունեության ապահովում 800.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   
Մարզական համայնքային և հանրապետական մրցույթներին, ստուգատեսներին և մյուս միջոցառումներին 

համայնքի մարզիկների մասնակցության կազմակերպում 
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 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

02  08-2-4 Համայնքում մասսայական միջոցառումների կազմակերպում, ավանդական մշակույթի պրոպագանդում 4600.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   
Համայնքի տարածքում հուշարձանների, մշակութային արժեքների պահպանման, մշակութային 

միջոցառումների, տոների և հիշատակի օրերին ձեռնարկների կազմակերպում 
 

   Վերջնական արդյունքը  

   Համայնքային ակտիվ մշակութային կյանք, զբոսաշրջության զարգացման համար ստեղծված նախադրյալներ  

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Միջոցառման անվանումը  

 01 08-2-4 
Համայնքային մշակութային նախաձեռնությունների, պետական տոների և հիշատակի օրերին նվիրված 

միջոցառումների կազմակեպում 
4600.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   

Ամանորի, Կանանց միամսյակի, Եղեռնի զոհերի հիշատակի, երեխաների պաշտպանության, հաղթանակի 

օրվա, Սահմանադրության օրվա, անկախության, “Աշտարակի օրվա”, ինչպես նաև Առաքելական եկեղեցու 

տաղավար տոների միջոցառումների կազմակերպում 

 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

03  08-2-3 
Համայնքային ենթակայության մշակութային հիմնարկների բնականոն գործունեության ապահովում, 

պայմանների բարելավում 
18000.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   
2 մշակույթի տների բնականոն գործունեության ապահովում, աջակցություն մշակութային 

ինքնագործունեության զարգացմանը 
 

   Վերջնական արդյունքը  

   
Համայնքի բնակիչները կարող են օգտվել մշակույթի ոլորտում մատուցվող ծառայություններից ամբողջ 

տարվա ընթացքում 
 

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 01 08-2-3 Քաղաքային մշակույթի տան գործունեության ապահովում 13000.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   

Քաղաքային մշակույթի տան շուրջտարյա գործունեության ապահովում: Գեղարվեստական 

ինքնագործունեության խթանմանն ուղղված նախաձեռնությունների իրականացում: 

Համայնքի հանրությանը կրթամշակութային կյանքի հանրային իրազեկմանն ուղղված աշխատանքների 

կազմակերպում 

 

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 02 08-2-3 ”Արայի” մշակույթի տան գործունեության ապահովում 5000.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   “Ձախ ափի” և “Մուղնու” թաղամասի բնակիչների համար մշակութային իրազեկման և գրադարանային  
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ծառայությունների կազմակերպում և մատուցում 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

04  08-2-7 
Քաղաքացիական հասարակության կառույցների, կրոնական և երիտասարդական կազմակերպությունների 

աջակցում և գործունեության ապահովում 
4300.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   
Տուրիզմի հեռանկարային զարգացմանն ուղղված այլընտրանքային ծրագրերի իրականացում, մշակութային 

արժեքների և ավանդույթների պրոպագանդում 
 

   Վերջնական արդյունքը  

   
Տուրիզմի հեռանկարային զարգացման և ավանդական մշակույթի ներդրման նախադրյալների առկայություն 

և հանրայնացում: 
 

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 01 08-2-7 Բռնադատվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի կառուցում և պուրակի հիմնում 4300.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   
Բռնադատվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի էսքիզի մրցույթի հայտարարում, պուրակի 

վերականգնման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 
 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

05  08-1-1 Առողջ ապրելակերպի խթանմանն ուղղված ենթակառույցների ստեղծում 7500.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   
Համայնքի տարածքում՝ բազմաբնակարան շենքերի բակերում խախահրապարակների կառուցում և 

արդիականացում 
 

   Վերջնական արդյունքը  

   Համայնքում նոր խաղահրապարակների առկայություն  

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 01 08-1-1 Առողջ ապրելակերպի խթանմանն ուղղված գործունեության ապահովում 7500.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   Համայնքային խաղահրապարակների վերականգնմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում  

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

06  08-2-3 Մշակույթի տների կապիտալ նորոգում և ծառայությունների արդիականացում 7300.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   Համայնքի մշակույթի տների գործունեության ապահովում, նյութատեխնիկական պայմանների բարելավում  

   Վերջնական արդյունքը  

   Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են մշակութային որակյալ ծառայություններ  

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  
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 01 08-2-3 Քաղաքային մշակույթի տան շենքի կապիտալ նորոգում 7000.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   Քաղաքային մշակույթի տան տանիքի, բեմական մասի վերանորոգում  

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 02 08-2-3 ”Արայի” մշակույթի տան գործունեության արդիականացում 300.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   ”Արայի” մշակույթի տան համար համակարգչի ձեռք բերում  

Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

01  09-0-0 
Համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում,  պայմանների 

բարելավում 
123000.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   
Համայնքի 5 ՆՈՒՀ-երի գործունեության ապահովում, նյութատեխնիկական պայմանների բարելավում, 

կրթության շարունակականության ապահովում 
 

   Վերջնական արդյունքը  

   
Համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ոլորտում որակյալ 

ծառայությունների մատուցում 
 

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 01 09-1-1 «Մանուշակ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 27000.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   
3-6 տարեկան երեխաների  9 ժամյա ռեժիմով նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության 

կազմակերպում 5 խմբում 
 

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 02 09-1-1 «Հովիկ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 27000.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   
3-6 տարեկան երեխաների  9 ժամյա ռեժիմով նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության 

կազմակերպում 5 խմբում 
 

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 03 09-1-1 «Հասմիկ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 23000.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   
3-6 տարեկան երեխաների  9 ժամյա ռեժիմով նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության 

կազմակերպում 4 խմբում 
 

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  



23 

 

 04 09-1-1 «Արևիկ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 23000.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   
3-6 տարեկան երեխաների  9 ժամյա ռեժիմով նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության 

կազմակերպում 4 խմբում 
 

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 05 09-1-1 «Արաքս Մուրադյան» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 23000.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   
3-6 տարեկան երեխաների  9 ժամյա ռեժիմով նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության 

կազմակերպում 4 խմբում 
 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

02  09-5-1 
Համայնքի արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում, պայմանների 

բարելավում 
68333.7 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   

Համայնքի երաժշտական, պարարվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մարզադպրոցի  գործունեության 

ապահովում, նյութատեխնիկական պայմանների բարելավում, կրթության շարունակականության 

ապահովում 

 

   Վերջնական արդյունքը  

   
Համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության ոլորտում մատուցվում են 

որակյալ ծառայություններ 
 

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 01 09-5-1 Երաժշտական դպրոցի գործունեության ապահովում 33333.7 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   
Երաժշտական դպրոցում երեխաների 7-ամյա կրթության ապահովում դասական, լարային, ազգային 

նվագարանների, վոկալի, հարվածային գործիքների բաժիններում 
 

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 02 09-5-1 Գեղարվեստի դպրոցի գործունեության ապահովում 14000.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   
Գեղարվեստի դպրոցում երեխաների 5-ամյա կրթության ապահովում գեղանկարչություն, 

գունանկարչություն, գծանկարչություն, կոմպոզիցիա, քանդակ, ձեռարվեստի բաժիններում 
 

  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 03 09-5-1 Պարարվեստի դպրոց-ստուդիայի գործունեության ապահովում 12000.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   
Պարարվեստի դպրոցում երեխաների 5-ամյա կրթության կազմակերպում, “Քասախ” պարային համույթի 

գործունեության ապահովում 
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  Միջոցառումներ: Ծառայություններ 

   Ծառայության անվանումը  

 04 09-5-1 Մարզադպրոցի գործունեության ապահովում 9000.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   Մարզադպրոցում երեխաների կրթության ապահովում տարբեր մարզաձևերում  

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

03  09-1-1 
“Հասմիկ”, “Հովիկ”, “Մանուշակ”, “Արևիկ”, “Արաքս Մուրադյան” ՆՈՒՀ-երում կապիտալ նորոգման 

աշխատանքների իրականացում 
31500.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   

“Արևիկ”, “Ա.Մուրադյան” ՆՈՒՀ-երում ջեռուցման համակարգի կառուցում, 5 ՆՈՒՀ-երում  

էներգախնայողությանն ուղղված աշխատանքների կազմակերպում, ջրմուղ-կոյուղու համակարգերի 

վերանորոգում 

 

   Վերջնական արդյունքը  

   5 ՆՈՒՀ-երում ծառությունների մատուցման որակի բարելավում  

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 01 09-1-1 «Արևիկ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 10300.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   
«Արևիկ» մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում, մետաղապլաստե դռների և պատուհանների 

տեղադրում, սանհանգույցների, ջրմուղ-կոյուղու համակարգի վերանորոգում 
 

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 02 09-1-1 «Արաքս Մուրադյան» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 10300.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   
«Արաքս Մուրադյան» մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում, մետաղապլաստե դռների և 

պատուհանների տեղադրում, սանհանգույցների, ջրմուղ-կոյուղու համակարգի վերանորոգում 
 

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 03 09-1-1 «Մանուշակ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 300.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   
«Մանուշակ» մանկապարտեզի մետաղապլաստե դռների և պատուհանների տեղադրում, սանհանգույցների, 

ջրմուղ-կոյուղու համակարգի վերանորոգում 
 

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 04 09-1-1 «Հովիկ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 300.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   « Հովիկ» մանկապարտեզի սանհանգույցների, ջրմուղ-կոյուղու համակարգի վերանորոգում  
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  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 05 09-1-1 «Հասմիկ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 10300.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   
«Հասմիկ» մանկապարտեզի մետաղապլաստե դռների և պատուհանների տեղադրում, սանհանգույցների, 

ջրմուղ-կոյուղու համակարգի վերանորոգում 
 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

04  09-5-1 Արտադպրոցական դաստիարակության հիմնարկներում կապիտալ նորոգման աշխատանքներ 6600.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   

Մարզադպրոցի շենքի վերանորոգման համար նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում, 

պարարվեստի դպրոց-ստուդիայի շենքի կապիտալ նորոգում, գեղարվեստի դպրոցի շենքի կապիտալ 

նորոգում, երաժշտական դպրոցի գործունեության արդիականացում: 

 

   Վերջնական արդյունքը  

   Արտադպրոցական հիմնարկներում ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում  

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 01 09-5-1 Մարզադպրոցի շենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1300.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   
Մարզադպրոցի շենքի վերականգնման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 

համար նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 
 

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 02 09-5-1 Պարարվեստի դպրոց-ստուդիայի շենքի կապիտալ նորոգում 3700.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   Պարարվեստի դպրոց-ստուդիայի շենքային պայմանների բարելավում  

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Միջոցառման անվանումը  

 03 09-5-1 Գեղարվեստի դպրոցի շենքի կապիտալ նորոգում 1300.0 

   Միջոցառման  նկարագրությունը  

   Գեղարվեստի դպրոցի շենքային պայմանների բարելավում  

  Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ 

   Ծառայության անվանումը  

 04 09-5-1 Երաժշտական դպրոցի գործունեության արդիականացում 300.0 

   Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը  

   
Երաժշտական դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի բարելավում՝ երաժշտական գործիքների, 

տեխմիջոցների ձեռքբերում 
 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  
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05  09-8-1 
Համայնքի կրթական այլ հաստատություններին, ուսանողներին, սովորողներին ֆինանսական աջակցության 

տրամադրում 
1800.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   
Համայնքի դպրոցներին տրվող դրամաշնորհներ, այլ նպաստներ, ինչպես նաև բարձրագույն, միջնակարգ 

մասնագիտական և այլ հաստատություններում սովորողներին ֆինանսական աջակցության տրամադրում 
 

   Վերջնական արդյունքը  

   

Համայնքի դպրոցներին տրվող դրամաշնորհներ, այլ նպաստներ, ինչպես նաև բարձրագույն, միջնակարգ 

մասնագիտական և այլ հաստատություններում սովորողներին ֆինանսական աջակցության 

հնարավորությունների ստեղծում 

 

  Միջոցառումներ: Տրանսֆերտ 

   Տրանսֆերտի անվանումը  

 01 09-8-1 Համայնքի դպրոցներին դրամաշնորհների տրամադրում 800.0 

   Տրանսֆերտի նկարագրությունը  

   
Համայնքի դպրոցներում սովորող երեխաների ուսման բարելավման և խրախուսման համար տրվող 

ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում 
 

  Միջոցառումներ: Տրանսֆերտ 

   Տրանսֆերտի անվանումը  

 02 09-4-1 Համայնքից ԲՈՒՀ-երում, Մ/ՄՈՒՀ-երում սովորողներին ուսման վարձի մասով աջակցության տրամադրում 1000.0 

   Տրանսֆերտի նկարագրությունը  

   
Համայնքից սոցիալապաես անապահով ընտանիքների ԲՈՒՀ-երում, Մ/Մ ՈՒՀ-երում սովորող երեխաների 

ուսման վարձի աջակցության ցուցաբերում 
 

Բաժին (Ոլորտ) 10. Սոցիալական պաշտպանություն 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

01  10-1-1 
Համայնքի բնակչության որոշակի խավերին ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում ֆինանսական 

աջակցության տրամադրում 
4000.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   
Համայնքի բնակիչներին ֆինանսական աջակցության տրամադրում՝ համայնքի ղեկավարի կողմից 

ստեղծված հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա 
 

   Վերջնական արդյունքը  

   
Համայնքի բնակչությանը, սոցիալապես անապահով խավին, ժամանակավոր անաշխատունակության 

դեպքում մասնակի կամ ամբողջական ֆինանսական աջակցության հնարավորություն 
 

  Միջոցառումներ: Տրասֆերտ 

   Տրանսֆերտի անվանումը  

 01 10-1-1 
Բնակիչների կողմից հիվանդանոցային ծախսերի, ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքերում 

ֆինանսական աջակցություն 
4000.0 

   Տրանսֆերտի  նկարագրությունը  

   Համայնքի բնակիչների ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքերում ֆինանսական փոխհատուցում  

 Ծրագիր 
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   Ծրագրի անվանումը  

02  10-7-1 
Սոցիալական օգնության տրամադրում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, պատանի 

երկրապահներին, ինչպես նաև սոցիալական խոցելի ընչազուրկ խմբերին և կարիքավորներին 
10000.0 

   Ծրագրի նկարագրությունը  

   

Համայնքի ղեկավարի կողմից ստեղծված հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա և Ավագանու կողմից 

հաստատված ցուցակով համայնքում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, սոցիալապես 

անապահով խմբերին, պատանի երկրապահների ակումբի գործունեության ակտիվացման համար 

աջակցության տրամադրում 

 

   Վերջնական արդյունքը  

   

Համայնքում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների, սոցիալապես անապահով խմբերի վիճակի 

բարելավում, պատանի երկրապահների ակումբի գործունեության ակտիվացում, ֆինանսական 

օգնությունների տրամադրում 

 

  Միջոցառումներ: Տրասֆերտ 

   Տրանսֆերտի անվանումը  

 01 10-7-1 
Ավագանու կողմից հաստատված ցուցակով համայնքում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, 

պատանի երկրապահների ակումբին աջակցություն 
10000.0 

   Տրանսֆերտի ծառայության  նկարագրությունը  

   
Ավագանու կողմից հաստատված ցուցակով համայնքում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, 

պատանի երկրապահների ակումբին ամենամսյա ֆինանսական օգնության տրամադրում 
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5. Աշտարակ համայնքի 2015 թ. արդյունքահեն բյուջեի ծրագրերի 

միջոցառումներով ակնկալվող արդյունքների ցուցանիշները 

Միջոցառում (Ծառայություն) 01-1-1 01-01 

Ծրագրային դասիչը 

(01-1-1) 

Ծառայության անվանումը 

Համայնքի աշխատակազմի պահպանում Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
01 01 

Նկարագրություն 

Աշխատողների աշխատավարձերի և դրան հավասարեցված այլ հավելավճարների ապահովում: 

Աշխատակազմի գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ պայմանների բավարարում 

(էներգետիկ, կոմունալ, կապի, ապահովագրության ծառայություններ և այլն): 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  

Քաղաքապետ 1 X 

Հայեցողական պաշտոն զբաղեցնողների թիվը 3 X 

Աշխատակազմի աշխատողների թիվը 27 X 

Պայմանագրային աշխատողների թիվը 12 X 

Համայնքի ավագանու անդամների թիվը 15 X 

ՏԿՏ-ների պետեր 18 X 

Որակական 
Աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում 20% X 

Բնակիչների դիմում-բողոքների քանակի նվազում  15 % X 

Ժամկետայնության Աշխատանքային օրերի թիվը  249 օր X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 107350.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

Համայնքի արդյունավետ կառավարման համակարգի ստեղծում 

Վերջնական արդյունքը 

ՏԻՄ-երի՝ համայնքի ղեկավարի և ավագանու, կողմից ուղղորդված գործունեությունն ապահովված է 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը 

Քաղաքապետարանի աշխատակազմ 
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Միջոցառում (Ծառայություն) 01-3-1 01-02 

Ծրագրային դասիչը 

(01-3-1) 

Ծառայության անվանումը 

ՔԿԱԳ-ի պահպանություն 
Ոչ 

ֆինանսա

կան 

ցուցանիշ

ներ 

Ֆինանսա

կան 

ցուցանիշ

ներ 01 02 

Նկարագրություն 

Պետության կողմից պատվիրակված լիազորությամբ ՔԿԱԳ գործունեության իրականացում և 

պահպանում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  

Աշխատակիցների թիվը 3 X 

Սպասարկվող համայնքների թիվը  30 X 

Տարվա ընթացքում սպասարկվող քաղաքացիների թիվը  2700 X 

Որակական ՔԿԱԳ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների մակարդակի բարձրացում  10% X 

Ժամկետայնության ՔԿԱԳ-ի կողմից ամենօրյա ծառայությունների մատուցում  249 օր X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 7281.9 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը՝ Արդյունավետ կառավարման համակարգ 

Վերջնական արդյունքը՝ ՏԻՄ-երի՝ համայնքի ղեկավարի և ավագանու, կողմից ուղղորդված գործունեությունն ապահովված է 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ Քաղաքապետարանի աշխատակազմ, ՔԿԱԳ-ի առանձնացված ստորաբաժանում 
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Միջոցառում (Ծառայություն)  01-6-1 01-03 

Ծրագրային դասիչը 

(01-6-1) 

Ծառայության անվանումը 

Տեղեկատվական ծրագրերով աշխատանքների կազմակերպում և մասնագիտական 

ծառայությունների մատուցում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 01 03 

Նկարագրություն 

Կենտրոնացված համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում, տվյալների մշակում, 

մասնագիտական այլ ծառայությունների ձեռք բերում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  

“Օրակլ” ծրագրով աշխատող համակարգիչների թիվը 5 X 

ՀԿՏՀ 1 X 

Կադաստրային ծառայություններ 15 X 

Ձեռք բերված նոր ծրագրեր 2 X 

Համակարգչային ցանցի սպասարկում 1 X 

Ինտերնետ և TV ծառայություններ 1 X 

Որակական  
Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության բարձրացում 40% X 

ՏԻՄ-ի գործունեության թափանցիկության բարձրացում 25%  

Ժամկետայնության Մատուցվող ծառայությունների ժամկետը 249 օր X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 6900.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը՝ Արդյունավետ կառավարման համակարգ 

Վերջնական արդյունքը՝ ՏԻՄ-երի՝ համայնքի ղեկավարի և ավագանու, կողմից ուղղորդված գործունեությունն ապահովված է 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ Քաղաքապետարանի աշխատակազմ 
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Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում) 01-1-1 02-01 

Ծրագրային դասիչը 

(01-1-1) 

Ակտիվի անվանումը 

Քաղաքապետարանի աշխատակազմի համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների ձեռք բերում և 

շենքային պայմանների բարելավում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 02 01 

Նկարագրություն 

Կառավարման ապարատի համար վարչական և այլ մեքենաների, սարքավորումների ձեռք բերում, 

ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում, շենքի կապիտալ վերանորոգում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  

Սերվերի ձեռք բերում 1 X 

Համակարգիչներ 2 X 

Տպիչ 2 X  

Առցանց հեռարձակման սարքավորումներ 1 X 

Պահարան 3 X 

Գրասենյակային սեղան 3 X 

Ակտիվի  ծառայության կանխատեսվող ժամկետը   X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 9000.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար 

դրամ) 

X 
9000.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը  

Ներքին ցանցի նոր սերվերի, աշխատակիցների համար համակարգիչների, տպիչների, ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակման համար անհրաժեշտ 

գույքի և սարքավորումների ձեռք բերում 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա 

Աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում, թափանցիկ և մասնակցային կառավարման հնարավորոթյուն, ՏԻՄ-բնակչություն 

երկկողմանի կապի ամրապնդում 

 Մասնավորապես ազդեցությունը՝ 

 Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների 

փոփոխության վրա 

Կբարձրանա աշխատակազմի գործունեության օպերատիվությունը և 

թափանցիկությունը 

 Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա  

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը 

Քաղաքապետարանի աշխատակազմ 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը  

Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների արդիականացում, հանրային մասնակցությամբ որոշումների կայացում 

Վերջնական արդյունքը 

Նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ մասնակցային, նպատակային գործունեությունը ներդրված է 
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Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում)  01-6-1 03-01 

Ծրագրային դասիչը 

(01-6-1) 

Ակտիվի անվանումը 

Մարդաշատ վայրերում, կենտրոնական փողոցներում համայնքի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների որակի բարձրացում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 03 01 

Նկարագրություն 

Համայնքի մարդաշատ վայրերում, փողոցներում, պուրակներում աղբամանների, նստարանների, 

ծաղկամանների ձեռք բերում և այլ ծառայությունների մատուցում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  

Փոքր աղբամանների թիվը 100 X  

Նստարանների թիվը 30 X 

Ծաղկամանների թիվը 25 X 

Ակտիվի  ծառայության կանխատեսվող ժամկետը  6 ամիս X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 6600.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար 

դրամ) 

X 
6600.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը  

Քաղաքի կենտրոնական փողոցներում կտեղադրվեն փոքր աղբամաններ, ծաղկամաններ, պուրակներում, մարդաշատ վայրերում նստարաններ 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա 

Համայնքը կլինի ավելի մաքուր և բարեկարգ, բնակչության համար կստեղծվեն հանգստի բավարար պայմաններ 

 Մասնավորապես ազդեցությունը՝ 

 Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների 

փոփոխության վրա 

Համայնքի տարածքում 100 շարժական աղբամանների տեղադրման 

միջոցով  քաղաքի մաքրության և աղբահանության կազմակերպման 

մատչելիության մակարդակի բարձրացում 25 տոկոսով: 

Համայնքի տարածքում նստարանների և ծաղկամանների 

տեղադրմամբ քաղաքի բանուկ մասերում ժամանցային 3 վայրեր 

ավելացում: 

 Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա  

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը 

Քաղաքապետարանի աշխատակազմ, համայնքի բնակչություն 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը  

Համայնքում ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների իրականացում 

Վերջնական արդյունքը 

Համայնքի մարդաշատ վայրերը, փողոցները, պուրակները բարեկարգ և արդիականացված են 
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Միջոցառում (Ծառայություն)  02-2-1 01-01 

Ծրագրային դասիչը 

(02-2-1) 

Ծառայության անվանումը 

Բնակչության մասնակցությամբ անցկացվող քաղպաշտպանության ուսումնավարժական 

աշխատանքներ 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 01 01 
Նկարագրություն 

Աջակցություն ուսումնավարժական աշխատանքների կազմակերպմանը 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական 

Քաղաքապետարանի աշխատակազմի համար քաղաքացիական պաշտպանության ուսումնական 

վարժանքների կազմակերպում 
2 անգամ 

X 

Քաղաքապետարանի աշխատակազմը ԱԻ-ներում իրազեկ է իր կողմից կատարվող 

աշխատանքներին 
60 մարդ 

X 

Որակական 

Քաղաքացիական պաշտպանության, հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումների, 

ինչպես նաև տեխնոլոգիական և տարերային աղետների հնարավոր վտանգների նվազեցում ու 

հետևանքների վերացում 

 

X 

Ժամկետայնության 6 ամիսը 1 անգամ  X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 200.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

Աջակցություն համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման գործընթացին: 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքի աջակցությունը քաղաքացիական պաշտպանությանը 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը 

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության Արագածոտնի մարզային փրկարարական վարչություն 
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Միջոցառում (Այլ միջոցառում)  03-2-1 01-01 

Ծրագրային դասիչը 

(03-2-1) 
Իրականացվող միջոցառման անվանումը  

Փրկարար ծառայության շենքի վերանորոգում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
01 01 

Նկարագրություն 

Փրկարար ծառայության շենքի պայմանների բարելավման համար դրամաշնորհի տրամադրում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում տեղադրված նոր դռներ և պատուհաններ  X 

Որակական 
ՃԿԿ-ն ազատում է քաղաքապետարանի վարչական շենքում զբաղեցրած տարածքը  X 

Համայնքում առկա է վերանորոգված ճգնաժամային կառավարման կենտրոն  X 

Ժամկետայնության փուլերով 2 X 

Իրաքկանացվող միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 1500.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը՝ Աջակցություն համայնքում փրկարար ծառայության կազմակերպման գործընթացին: 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքում փրկարար ծառայության արդյունավետ գործունեություն 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության Արագածոտնի մարզային փրկարարական վարչություն 
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Միջոցառում (Ծառայություն)  04-5-1 01-01 

Ծրագրային դասիչը 

(04-5-1) 

Ծառայության անվանումը 

Հողային ֆոնդի մասնագիտական ծառայություններ 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
01 01 

Նկարագրություն 

Կազմել հողերի ամենամյա հաշվեկշիռը, կատարել հողերի ագրոքիմիական անալիզներ 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական   Հողանմուշների լաբորատոր  տարեկան փորձաքննությունների իրականացում  1 X 

Որակական 
Փորձաքննության ենթարկված հողային տարածքներ հա X 

Կազմված ագրոքիմիական քարտեզներ 1 X 

Ժամկետայնության տարեկան 1 X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 150.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

Համայնքում զարգացնել գյուղատնտեսությունը՝ վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման, ինչպես 

նաև ոլորտում իրականացվող համատեղական միջոցառումների աջակցության միջոցով 

Վերջնական արդյունքը 

Համայնքն ունի զարգացած և արդյունավետ գյուղատնտեսություն, իրականացվում են անասնահամաճարակային միջոցառումները, , բարձրացել է ոլորտի 

արդյունավետությունը 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը 

«Ագրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿ 

 

 

Միջոցառում (Ծառայություն)   04-2-1 02-01 

Ծրագրային դասիչը 

(04-2-1) 

Ծառայության անվանումը 

Խաչմերուկներում երթևեկության կանոնակարգում 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 02 01 

Նկարագրություն 

2 խաչմերուկների լուսացույցերի սպասարկում, 1 խաչմերուկում լուսացույցի արդիականացման 

աշխատանքների իրականացում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  
Կարգավորվող խաչմերուկների քանակը 3 X 

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների նվազում 5%-ով X 

Որակական 
Կանոնակարգված երթևեկություն  X 

Հետիոտների և վարորդների իրավագիտակցության բարձրացում  X 

Ժամկետայնության Առաջին կիսամյակ  X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 3000.0 
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Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը՝  

Համայնքի ճանապարհային տրանսպորտային համակարգերի շահագործում, արդիականացում 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքում իրականացվում է կանոնակարգված երթևեկություն 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ “Բարեկարգում” ՀՈԱԿ 

 

Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում) 04-2-4 03-01 

Ծրագրային դասիչը 

(04-2-4) 
Ակտիվի անվանումը 

Համայնքի ոռոգման համակարգի ընդլայնում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 
03 01 

Նկարագրություն 

Համայնքի անջրդի տարածքներում ոռոգման համակարգի անցկացում,  հին համակարգերի վերանորոգում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  Ջրարբիացվող տնամերձեր, հողամասեր հա X  

Ակտիվի  ծառայության կանխատեսվող ժամկետը  V-VI 

ամիս 

X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 5500.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) X 0.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը  

Մուղնու ջրամբարից փակ խողովակաշարով ոռոգման ջուրը հասցվելու է տնամերձերին, սեփականաշնորհված հողատարածքներին 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Համայնքի բնակիչների կողմից հողամասերի լիարժեք օգտագործում 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

Խմելու ջրագողության դեպքերի նվազում, համայնքի խմելու ջրամատակարարման ծավալների 

ավելացում 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ Քաղաքապետարանի աշխատակազմ, “Աշտարակ” ՋՕԸ 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը  

Համայնքում զարգացնել գյուղատնտեսությունը՝ ոռոգման համակարգերի պահպանման, նոր համակարգերի ստեղծման միջոցով: 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքում ավելացել են ջրովի հողատարածքները, մշակվող տնամերձ հողամասերը 
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Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում) 04-5-1 04-01 

Ծրագրային դասիչը 

(04-5-1) 

Ակտիվի անվանումը 

Ասֆալտապատման և նշագծման աշխատանքներ 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 
04 01 

Նկարագրություն 

Համայնքային փողոցների ասֆալտապատման և նշագծման աշխատանքների կազմակերպում, 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ապահովում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  Նշագծված և փոսային նորոգված կենտրոնական փողոցներ 8 X  

Ակտիվի  ծառայության կանխատեսվող ժամկետը   X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 47000.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 29000.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) X 0.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը  

Սիսակյան, Վ.Պետրոսյան, Շահազիզ, Երևանյան, Գ.Նարեկացի, Տ.Մեծ, Ա.Մանուկյան փողոցներում փոսային նորոգման և ասֆալտապատման, նշագծման 

աշխատանքների իրականացում 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա 

Համանքում ասֆալտապատ և նշագծված փողոցները կարգավորում են տրանսպորտի և հետիոտնի շարժը 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Համայնքային փողոցներում կիրականացվի 1700 քմ փոսային կապիտալ նորոգման 

աշխատանքներ 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ Աշտարակ համայնք 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը ՝  

Համայնքի ճանապարհային տրանսպորտային համակարգերի օգտագործում, կառուցում և պահպանում 

Վերջնական արդյունքը՝ Ասֆալտապատ և նշագծված կենտրոնական փողոցներ 
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Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում)  04-3-2 05-01 

Ծրագրային դասիչը 

(04-3-2) 

Ակտիվի անվանումը 

Գազաֆիկացման համակարգի ընդլայնում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 
05 01 

Նկարագրություն 

Համայնքի մի քանի փողոցների գազաֆիկացման համակարգի անցկացում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  Նոր գազաֆիկացված բնակարանների թիվը 50 X  

Ակտիվի  ծառայության կանխատեսվող ժամկետը   X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 5000.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) X 1000.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը՝ Չգազաֆիկացված փողոցներում անց են կացվում գազամատակարարման նոր համակարգեր 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա՝ Բնակչությունը օգտվում է էկոլոգիապես ավելի մաքուր էներգակիրից 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Գազատարի կառուցումը կապահովի բնակչությանը գազամատակարարմամբ և կնպաստի 

նրանց բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը 20 տոկոսով 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ Աշտարակ համայնք 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը ՝ Համայնքում նոր թաղամասերի գազաֆիկացում 

Վերջնական արդյունքը՝ Գազաֆիկացված փողոցների, բնակարանների ավելացում 
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Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի վաճառք,դուրսգրում) 04-9-1 06-01 

Ծրագրային դասիչը 

             (04-9-1) 

Ակտիվի անվանումը 

Հողի, գույքի օտարումից ակնկալվող եկամուտներ 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
06 01 

Նկարագրություն 

Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի աճուրդ- վաճառքների կազմակերպում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  Համանքի սեփականություն հանդիսացող գույքի, հողի օտարում  X 

Ակտիվի սկզբնական արժեքը  (հազար դրամ)՝  

Ձախ ափում՝ 4524 դրամ, աջ ափում՝ 6960 դրամ, ավագանու որոշմամբ՝ նվազագույնը 50%-ից բարձր 

X Ավագանու 

որոշմամբ 

Վաճառքից կանխատեսվող մուտքերը (հազար դրամ) X -100874.1 

Վաճառքի արդյունքում կարողությունների վրա հնարավոր ազդեցությունը՝ Համայնքի կողմից պլանավորված ֆոնդային ծախսերի լիարժեք կատարում, 

համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Համայնքի սեփականություն հանդիսացող 10.8 հա հողատարածքի իրացումից հետո կմնա 545.2 

հա համայնքային սեփականության հող 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ Աշտարակ համայնք, քաղաքապետարանի աշխատակազմ 

 

Միջոցառում (Ծառայություն) 05-1-1 01-01 

Ծրագրային դասիչը 

(05-1-1) 

Ծառայության անվանումը 

«Աշտարակի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում, աղբահանության և 

սանմաքրման ծառայությունների մատուցում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 01 01 

Նկարագրություն 

Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման, ձնամաքրման 

աշխատանքների կազմակերպում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  

Աշխատակիցների թիվը 37 X 

Կենտրոնական փողոցների սանմաքրում Օրական X 

Քաղաքի մուտքերի մաքրում Ամսական X 

Աղբահանության իրականացում 
Շաբաթակ

ան 
X 

Որակական 
Մաքրված փողոցներ  X 

Մաքուր համայնք  X 

Ժամկետայնության Աղբահանման օրերի թիվը 252 X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 35500.0 



40 

 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ շրջակա միջավայրով բնակավայր, արդյունավետ իրականացվում են համայնքի աղբահանության ծրագրերը 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքում հետևողական իրականացվում են աղբահանության աշխատանքները 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ <Աշտարակի կոմունալ ծառայություն> ՀՈԱԿ 

 

Միջոցառում (Ծառայություն) 06-1-1 01-01 

Ծրագրային դասիչը 

(06-1-1) 

Ծառայության անվանումը 

«Բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի կողմից բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
01 01 

Նկարագրություն 

Լուսավորության համակարգի սպասարկում, կանաչապատման, մայթերի նորոգման, լուսացույցերի 

սպասարկման և ընթացիկ այլ  աշխատանքների կազմակերպում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  

Աշխատակիցների թիվը 24 X 

Լուսավորության համակարգի սպասարկում Կմ X 

Լուսացույցերի սպասարկում Օրական X 

Կանաչապատ տարածքների մշակում 1 հա X 

Որակական 

Գիշերային լուսավորության գործող ցանց  X 

Կարգավորված երթևեկություն 3 խաչմերուկներում  X 

Պահպանված և մշակվող կանաչ տարածքների ավելացում  X 

Ժամկետայնության 
Կանաչապատ տարածքների խնամք, օր  249 X 

Ծառերի էտում տարվա ընթացքում, անգամ 2 X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 25000.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

Համայնքի բարեկարգման աշխատանքների և բազմաբնակարան շենքերի սպասարկում և պահպանում 

Վերջնական արդյունքը՝ Բարեկարգ համայնք և բազմաբնակարան շենքերում համատիրությունների միջոցով ծառայությունների կազմակերպում 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ <Բարեկարգում> ՀՈԱԿ 
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Միջոցառում (Ծառայություն) 06-1-1 01-02 

Ծրագրային դասիչը 

(06-1-1) 

Ծառայության անվանումը 

Բազմաբնակարան շենքերում ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
01 02 

Նկարագրություն 

Աջակցություն համատիրություններին 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  
Համատիրությունների թիվը 2 X 

ԲԲ շենքերի սպասարկման համար հավաքագրվող գումարների ավելացում  X 

Որակական 
Համայնքի կողմից տրվող դրամաշնորհների հաշվին ԲԲ շենքերում կատարվող աշխատանքների 

ծավալների ավելացում 
 

X 

Ժամկետայնության 1 տարի   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 5274.5 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

Համայնքի բարեկարգման աշխատանքների և բազմաբնակարան շենքերի սպասարկում և պահպանում 

Վերջնական արդյունքը՝ Բարեկարգ համայնք և բազմաբնակարան շենքերում համատիրությունների միջոցով ծառայությունների կազմակերպում 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ “Ուռուց”,”Ձախ ափ” համատիրություններ 

 

 

 

Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում)  06-4-1 02-01 

Ծրագրային դասիչը 

(06-4-1) 

Ակտիվի անվանումը 

Համայնքի լուսավորության համակարգի ընդլայնում 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
02 01 

Նկարագրություն 

Ձախ ափ թաղամասում լուսավորության համակարգի ընդլայնում, համայնքի հին համակարգի 

արդիականացում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  
Լուսավորվող փողոցների քանակը 7 X  

Տեղադրվող լուսատուների քանակը 150 X 

Ակտիվի  ծառայության կանխատեսվող ժամկետը   X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 21350.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 16000.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) X 21350.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը ՝ Կամոյի, Արարատյան, Միկոյան եղբայրներ, Գ.Նժդեհի, Րաֆֆու, Գ. Չաուշի, Մ.Խաչատրյան փողոցներում 

լուսավորության համակարգի անցկացում և շահագործում 
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Ծրագրային դասիչը 

(06-4-1) 

Ակտիվի անվանումը 

Համայնքի լուսավորության համակարգի ընդլայնում 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
02 01 

Նկարագրություն 

Ձախ ափ թաղամասում լուսավորության համակարգի ընդլայնում, համայնքի հին համակարգի 

արդիականացում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա՝ Համայնքի տարածքի 80%-ում առկա է գիշերային լուսավորության համակարգ 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի անխափան աշխատանքի որակի 

բարձրացում, 10 տոկոսով, համակարգի ընդլայնում, 30 տոկոսով 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ Աշտարակ համայնքի բնակչությունը 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը  

Համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովում 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքը լուսավոր փողոցներով բնակավայր է: 
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Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում) 06-1-1 03-01 

Ծրագրային դասիչը 

(06-1-1) 

Ակտիվի անվանումը 

Բազմաբնակարան շենքերի ջերմամեկուսացում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
03 01 

Նկարագրություն 

Բազմաբնակարան շենքերում հին դռների, պատուհանների ձևափոխում, նորերի տեղադրում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  
Ջերմամեկուսացվող շենքերի քանակը 10 X  

  X 

Ակտիվի  ծառայության կանխատեսվող ժամկետը   X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 16000.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) X 16000.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը ՝ Բազմաբնակարան 10 շենքերում հին դռների և պատուհանների նորոգում, նորերի տեղադրում 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա 

Համայնքի բազմաբնակարան շենքերը սպասարկող կազմակերպությունների կողմից տվյալ շենքերում կատարվող ծախսերի նվազում 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ Բազմաբնակարան շենքերը սպասրկող “Ուռուց”,”Ձախ ափ” համատիրություններ 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը՝ Բնակարանային շենքերի վերանորոգում և պահպանում 

Վերջնական արդյունքը՝ Բազմաբնակարան շենքերի համընդհանուր օգտագործվող տարածքներում տեղադրված դռների և պատուհաններ 

 

 

 

Միջոցառում (Ծառայություն)  08-1-1 01-01 

Ծրագրային դասիչը 

(08-1-1) 

Ծառայության անվանումը 

Մանկապատանեկան սպորտի զարգացմանն ու աջակությանն ուղղված գործունեության 

ապահովում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
01 01 

Նկարագրություն 

Մարզական համայնքային և հանրապետական մրցույթներին, ստուգատեսներին և այլն համայնքի 

մարզիկների մասնակցության կազմակերպում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  Մրցաշարերին մասնակցած մարզիկների քանակը 50 X 

Որակական Համայնքի բնակչության սպորտային ակտիվության բարձրացում 10 % X 

Ժամկետայնության Մասնակցության ժամկետները 1 տարի X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 800.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը՝ Համայնքում սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և անհատ մարզիկների 
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ինքնաճանաչում 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքում մասսայականացվում են տարբեր մարզաձևեր, առկա են մարզական բարձր ցուցանիշներ 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ Համայնքի մանկապատանեկան մարզադպրոց, մարզական կազմակերպություններ 

 

Միջոցառում (Ծառայություն)  08-2-4 02-01 

Ծրագրային դասիչը 

(08-2-4) 

Ծառայության անվանումը 

Համայնքային մշակութային նախաձեռնությունների, տեղական տոների և հիշատակի օրերին 

նվիրված միջոցառումների կազմակեպում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 02 01 

Նկարագրություն 

Ամանորի, Կանանց միամսյակի, Եղեռնի զոհերի հիշատակի, երեխաների պաշտպանության, 

Հաղթանակի օրվա, Սահմանադրության օրվա, Անկախության օրվա, “Աշտարակի օրվա” ինչպես 

նաև Առաքելական եկեղեցու տաղավար տոների միջոցառումների կազմակերպում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  

Միջոցառումների քանակը 17 X 

Աջակցություն ստացած ՀԿ-ների քանակը 4 X 

Երիտասարդական ծրագրեր 2 X 

Որակական Մշակութային կյանքի ակտիվացում 20% X 

Ժամկետայնության ՄԻջոցառումների կազմակերպման ժամանակահատվածը 1 տարի X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 4600.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը՝  

Համայնքում մասսայական միջոցառումների կազմակերպում, ավանդական մշակույթի պրոպագանդում 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքային ակտիվ մշակութային կյանք, զբոսաշրջության զարգացման համար ստեղծված նախադրյալներ 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ ՀՈԱԿ-ներ, մշակութային ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ, ՀԿ-ներ 

 

Միջոցառում (Ծառայություն)  08-2-3 03-01 

Ծրագրային դասիչը 

(08-2-3) 

Ծառայության անվանումը 

Քաղաքային մշակույթի տան գործունեության ապահովում Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
03 01 

Նկարագրություն 

Քաղաքային մշակույթի տան շուրջտարյա գործունեության ապահովում: Գեղարվեստական 

ինքնագործունեության խթանմանն ուղղված նախաձեռնությունների իրականացում: 

Համայնքի կրթամշակութային կյանքի հանրային իրազեկմանն ուղղված աշխատանքների 

կազմակերպում: 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  

Աշխատակիցների թիվը 19 X 

Ինքնագործ խմբերի թիվը 4 X 

Միջոցառումների քանակը 24 X 
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Որակական Բնակչության շրջանում մշակույթի նկատմամբ հետաքրքրությունների բարձրացում, տոկոսով 10 X 

Ժամկետայնության Մշակութային ծառայությունների մատուցում, օր 252 X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 13000.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

Համայնքային ենթակայության մշակութային հիմնարկների բնականոն գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքի բնակիչներն ամբողջ տարվա ընթացքում օգտվում են մշակույթի ոլորտում մատուցվող ծառայություններից 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ Քաղաքային մշակույթի տուն 

 

Միջոցառում (Ծառայություն)  08-2-3 03-02 

Ծրագրային դասիչը 

(08-2-3) 

Ծառայության անվանումը 

”Արայի” մշակույթի տան գործունեության ապահովում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
03 02 

Նկարագրություն 
Ձախ ափի և Մուղնու թաղամասի բնակիչների համար մշակութային իրազեկման և գրադարանային 

ծառայությունների կազմակերպում և մատուցում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  

Գրքերի քանակը 30000 X 

Ընթերցողների քանակը 150 X 

Աշխատակիցների թիվը 5 X 

Որակական Ծառայության որակի բարելավում 15%  

Ժամկետայնության ”Արայի” մշակույթի տան գործունեության ժամկետը, ամիս 8 X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 5000.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

Համայնքային ենթակայության մշակութային հիմնարկների բնականոն գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքի բնակիչներն ամբողջ տարվա ընթացքում օգտվում են մշակույթի ոլորտում մատուցվող ծառայություններից 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ <Արայի> մշակույթի տուն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում) 08-2-7  04-01 

Ծրագրային դասիչը 

(08-2-7) 

Ակտիվի անվանումը՝ Բռնադատվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի կառուցում և պուրակի 

հիմնում Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 04 01 

Նկարագրություն 

Բռնադատվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի էսքիզի մրցույթի հայտարարում, ստեղծման 

աշխատանք ների կազմակերպում, պուրակի վերականգնման նախապատրաստական աշխատանքների 

իրականացում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  
Հուշարձան  1 X  

Բարեկարգված պուրակ 1 X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 4300.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) X 0.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը՝ Քաղաքում կտեղադրվի բռնադատվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձան, կբարեկարգվի հարակից 

տարածքը 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա՝ Համայնքում կավելանա հուշարձանների, հանգստի, զբոսանքի վայրերի քանակը 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Բռնադատվածների հուշարձանը կտեղադրվի պուրակներից մեկում, որով համայնքում 

կավելանա ևս մեկ բարեկարգված, կանաչապատված և ամենօրյա խնամք ունեցող հանգստի 

գոտի 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ Աշտարակ համայնքի բնակիչներ 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը ՝ Քաղաքացիական հասարակության կառույցների, կրոնական և երիտասարդական 

կազմակերպությունների աջակցում և գործունեության ապահովում: 

Վերջնական արդյունքը՝ Տուրիզմի հեռանկարային զարգացման և ավանդական մշակույթի ներդրման նախադրյալների առկայություն և հանրայնացում 
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Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում)  08-1-1 05-01 

Ծրագրային դասիչը 

(08-1-1) 

Ակտիվի անվանումը 

Առողջ ապրելակերպի ուղղված գործունեության ապահովում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 
05 01 

Նկարագրություն 

Համայնքային խաղահրապարակների վերականգնմանն ուղղված աշխատանքներ 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  Վերանորոգվող խաղահրապարակ 2 X  

Ակտիվի  ծառայության կանխատեսվող ժամկետը   X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 7500.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 9000.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) X 7500.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը՝ Բազմաբնակարան շենքերի բակերում կվերականգնվեն խաղահրապարակները 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա 

Բնակչությունը հնարավորություն կունենա զբաղվել սպորտով, կազմակերպել հանգիստը 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Քաղաքի բանուկ շենքերի բակերում 2 խաղահրապարակներին կավելանան ևս 2-ը, երեխաների 

և բնակիչների համար կստեղծվեն մարզվելու և ժամանցի նորմալ պայմաններ  

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ Աշտարակ համայնքի բնակիչներ 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը՝ Առողջ ապրելակերպի խթանմանն ուղղված ենթակառույցների ստեղծում 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքում նոր խաղահրապարակների առկայություն 
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Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում,կառուցում,հիմնանորոգում) 08-2-3 06-01 

Ծրագրային դասիչը 

(08-2-3) 

Ակտիվի անվանումը 

Քաղաքային մշակույթի տան շենքի կապիտալ նորոգում 

Ոչ 

ֆինանսա

կան 

ցուցանիշ

ներ 

Ֆինանսա

կան 

ցուցանիշ

ներ 06 01 
Նկարագրություն 

Քաղաքային մշակույթի տան տանիքի, բեմական մասի վերանորոգում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  

Ձայնային համակարգ 1 X  

Լուսային համակարգ 1 X 

Տանիք  1000 քմ X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 7000.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 800.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) X 7000.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը  

Մշակույթի տան տանիքի ամրացում, ներկում, բեմական մասում ձայնային և լուսային համակարգերի նորացում, անվտանգության նորմերի պահպանում 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա 

Շենքի պահպանում, մշակութային միջոցառումների քանակի ավելացում, հանդիսատեսի անվտանգություն 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Կարդիականացվեն լուսային, տեսաձայնային համակարգերը,  

Կավելանա միջոցառումների, ինքնագործ խմբերի քանակը:  

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ Աշտարակ համայնքի բնակիչներ 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը ՝ Մշակույթի տների կապիտալ նորոգում և ծառայությունների արդիականացում 

Վերջնական արդյունքը՝  Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են մշակութային որակյալ ծառայություններ 
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Միջոցառում  (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում) 08-2-3 06-02 

Ծրագրային դասիչը 

(08-2-3) 

Ակտիվի անվանումը 

”Արայի” մշակույթի տան գործունեության արդիականացում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 
06 02 

Նկարագրություն 

”Արայի” մշակույթի տան համար համակարգչի ձեռք բերում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  համակարգիչ 1 X  

Ակտիվի  ծառայության կանխատեսվող ժամկետը   X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 300.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) X 300.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը՝ Մշակույթի տունը կունենա համակարգիչ 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա՝ Ստեղծելով գրքային ֆոնդի բազա, ծառայությունները կմատուցվեն ավելի արագ 

և որակով 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Գրքային ֆոնդի հաշվառումը կկազմակերպվի էլեկտրոնային եղանակով, մշակույթի տունն իր 

ծառայությունների մատուցման մասին կտեղեկացնի համացանցով, կապահովվի էլեկտրոնային 

հաղորդակցություն 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ ”Արայի” մշակույթի տուն 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը՝ Մշակույթի տների կապիտալ նորոգում և ծառայությունների արդիականացում 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են մշակութային որակյալ ծառայություններ 
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Միջոցառում (Ծառայություն)  09-1-1 01-01 

Ծրագրային դասիչը 

(09-1-1) 

Ծառայության անվանումը 

«Մանուշակ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
01 01 

Նկարագրություն 

3-6 տարեկան երեխաների  9 ժամյա ռեժիմով նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության 

կազմակերպում 5 խմբում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  

Երեխաների թիվը 120 X 

Աշխատակիցների թիվը 33 X 

Օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3 X 

Երեխաների տարեկան միջին հաճախելիությունը 115 X 

Երեխաների սպասարկման ժամաքանակը 9 X 

Որակական Երեխաների խնամքի և դաստիարակության որակի բարձրացում, տոկոսով 10 X 

Ժամկետայնության Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը, օր 249 X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 27000.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

Համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում,  պայմանների բարելավում 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ոլորտում մատուցվում են որակյալ 

ծառայություններ 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ «Մանուշակ» ՆՈՒՀ 

 

Միջոցառում (Ծառայություն)  09-1-1 01-02 

Ծրագրային դասիչը 

(09-1-1) 

Ծառայության անվանումը 

«Հովիկ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
01 02 

Նկարագրություն 

3-6 տարեկան երեխաների  9 ժամյա ռեժիմով նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության 

կազմակերպում 5 խմբում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  

Երեխաների թիվը 130 X 

Աշխատակիցների թիվը 33 X 

Օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3 X 

Երեխաների տարեկան միջին հաճախելիությունը 124 X 

Երեխաների սպասարկման ժամաքանակը 9 X 
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Որակական Երեխաների խնամքի և դաստիարակության որակի բարձրացում, տոկոսով 10 X 

Ժամկետայնության Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը, օր 249 X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 27000.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը՝ Համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության 

ապահովում,  պայմանների բարելավում 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ոլորտում մատուցվում են որակյալ 

ծառայություններ 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ «Հովիկ» ՆՈՒՀ 

 

 

Միջոցառում (Ծառայություն)  09-1-1 01-03 

Ծրագրային դասիչը 

(09-1-1) 

Ծառայության անվանումը 

«Հասմիկ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
01 03 

Նկարագրություն 

3-6 տարեկան երեխաների  9 ժամյա ռեժիմով նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության 

կազմակերպում 4 խմբում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  

Երեխաների թիվը 100 X 

Աշխատակիցների թիվը 29 X 

Օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3 X 

Երեխաների տարեկան միջին հաճախելիությունը 93 X 

Երեխաների սպասարկման ժամաքանակը 9 X 

Որակական Երեխաների խնամքի և դաստիարակության որակի բարձրացում, տոկոսով 10 X 

Ժամկետայնության Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը, օր 249 X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 23000.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

«Համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում,  պայմանների բարելավում 

Վերջնական արդյունքը 

Համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ոլորտում մատուցվում են որակյալ ծառայություններ 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ «Հասմիկ» ՆՈՒՀ 

 

Միջոցառում (Ծառայություն)  09-1-1 01-04 

Ծրագրային դասիչը 

(09-1-1) 

Ծառայության անվանումը 

«Արևիկ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 
Ոչ 

ֆինանս

Ֆինանս

ական 
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01 04 

Նկարագրություն 

3-6 տարեկան երեխաների  9 ժամյա ռեժիմով նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության 

կազմակերպում 4 խմբում 

ական 

ցուցանի

շներ 

ցուցանի

շներ 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  

Երեխաների թիվը 90 X 

Աշխատակիցների թիվը 29 X 

Օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3 X 

Երեխաների տարեկան միջին հաճախելիությունը 100 X 

Երեխաների սպասարկման ժամաքանակը 9 X 

Որակական Երեխաների խնամքի և դաստիարակության որակի բարձրացում, տոկոսով 10 X 

Ժամկետայնության Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը, օր 249 X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 23000.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը՝ Համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության 

ապահովում,  պայմանների բարելավում 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ոլորտում մատուցվում են որակյալ 

ծառայություններ 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ «Արևիկ» ՆՈՒՀ 

 

 

Միջոցառում (Ծառայություն)  09-1-1 01-05 

Ծրագրային դասիչը 

(09-1-1) 

Ծառայության անվանումը 

«Արաքս Մուրադյան» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
01 05 

Նկարագրություն 

3-6 տարեկան երեխաների  9 ժամյա ռեժիմով նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության 

կազմակերպում 4 խմբում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  

Երեխաների թիվը 100 X 

Աշխատակիցների թիվը 29 X 

Օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3 X 

Երեխաների տարեկան միջին հաճախելիությունը 93 X 

Երեխաների սպասարկման ժամաքանակը 9 X 

Որակական Երեխաների խնամքի և դաստիարակության որակի բարձրացում, տոկոսով 10 X 

Ժամկետայնության Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը, օր 249 X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 23000.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

Համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում,  պայմանների բարելավում 
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Վերջնական արդյունքը 

Համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ոլորտում մատուցվում են որակյալ ծառայություններ 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ «Արաքս Մուրադյան» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 

 

Միջոցառում (Ծառայություն)  09-5-1 02-01 

Ծրագրային դասիչը 

(09-5-1) 

Ծառայության անվանումը 

Երաժշտական դպրոցի գործունեության ապահովում 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
02 01 

Նկարագրություն 

Երաժշտական դպրոցում երեխաների 7-ամյա կրթության ապահովում դասական, լարային, ազգային 

նվագարանների, վոկալի, հարվածային գործիքների բաժիններում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  
Երեխաների թիվը 216 X 

Աշխատողների թիվը 40 X 

Որակական Աշակերտների երաժշտական ունակությունների զարգացում, տոկոսով 10 X 

Ժամկետայնության Երաժշտական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը, օր 252 X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 33333.7 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

Համայնքի արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում 

Վերջնական արդյունքը 

Համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության ոլորտում մատուցվում են որակյալ ծառայություններ 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ Ա.Այվազյանի անվան երաժշտական դպրոց 

 

 

Միջոցառում (Ծառայություն)  09-5-1 02-02 

Ծրագրային դասիչը 

(09-5-1) 

Ծառայության անվանումը 

Գեղարվեստի դպրոցի գործունեության ապահովում Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
02 02 

Նկարագրություն 

Գեղարվեստի դպրոցում երեխաների 5-ամյա կրթության ապահովում գեղանկարչություն, 

գունանկարչություն, գծանկարչություն, կոմպոզիցիա, քանդակ, ձեռարվեստի բաժիններում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  
Երեխաների քանակը 16 X 

Աշխատողների քանակը 72 X 

Որակական 
Աշակերտների գեղագիտական և ստեղծագործական ունակությունների բարձրացում, 

տոկոսով 
10 

X 
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Ժամկետայնության Գեղագիտական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը, օր 249 X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 14000.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

Համայնքի արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում 

Վերջնական արդյունքը 

Համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության ոլորտում մատուցվում են որակյալ ծառայություններ 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ Գ.Ոսկանյանի անվան գեղարվեստի դպրոց 

 

Միջոցառում (Ծառայություն)   09-5-1 02-03 

Ծրագրային դասիչը 

(09-5-1) 

Ծառայության անվանումը 

Պարարվեստի դպրոց-ստուդիայի գործունեության ապահովում 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
02 03 

Նկարագրություն 

Պարարվեստի դպրոցում երեխաների 5-ամյա կրթության կազմակերպում, “Քասախ” պարային 

համույթի գործունեության ապահովում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  
Երեխաների քանակը 97 X 

Աշխատողների քանակը 12 X 

Որակական Սաների ստեղծագործական ունակությունների բարձրացում, տոկոսով 10 X 

Ժամկետայնության Կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը, օր 252 X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 12000.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

Համայնքի արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում 

Վերջնական արդյունքը 

Համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության ոլորտում մատուցվում են որակյալ ծառայություններ 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ Պարարվեստի դպրոց-ստուդիա 
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Միջոցառում (Ծառայություն)    09-5-1 02-04 

Ծրագրային դասիչը 

(09-5-1) 

Ծառայության անվանումը 

Մարզադպրոցի գործունեության ապահովում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 
02 04 

Նկարագրություն 

Մարզադպրոցում երեխաների կրթության ապահովում տարբեր մարզաձևերում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015թվական 

Քանակական  
Մարզիկների թիվը 80 X 

Մարզական խմբերի քանակը 6 X 

Որակական Սաների սպորտային պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում, տոկոսով 10 X 

Ժամկետայնության Մանկապատանեկան մարզական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը, օր 249 X 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) X 9000.0 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը 

Համայնքի արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում 

Վերջնական արդյունքը 

Համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության ոլորտում մատուցվում են որակյալ ծառայություններ 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը՝ Մանկապատանեկան մարզադպրոց 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում) 09-1-1 03-01 

Ծրագրային դասիչը 

(09-1-1) 

Ակտիվի անվանումը 

«Արևիկ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 
03 01 

Նկարագրություն 

«Արևիկ» մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում, մետաղապլաստե դռների և 

պատուհանների տեղադրում, սանհանգույցների, ջրմուղ-կոյուղու համակարգի վերանորոգում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  
Սանհանգույցների քանակը 7 X  

Վերանորոգված խմբասենյակների քանակը 6 X 

Ակտիվի  ծառայության կանխատեսվող ժամկետը   X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 10300.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) X 10300.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը՝ Խմբասենյակներում սանհանգույցների, ջրմուղ-կոյուղու համակարգի վերանորոգում, դռների, 

պատուհանների նորով փոխարինում 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա՝ Հոսող ջրի առկայություն, հիվանդությունների նվազում, ջերմամեկուսացում 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Մատուցվող ծառայությունների որակը կբարձրանա, երեխաների կրթությունն ու 

դաստիարակությունը կիրականացվի վերանորոգված, ջեռուցվող տարածքներում, կավելանա 

ևս մեկ խումբ` 30 երեխա: 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ «Արևիկ» մանկապարտեզ 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը  

Հասմիկ, Հովիկ, Մանուշակ, Արևիկ, Արաքս Մուրադյան ՆՈՒՀ-երում կապիտալ նորոգման աշխատանքներ 

Վերջնական արդյունքը՝ 5 ՆՈՒՀ-երում ծառությունների մատուցման որակի բարելավում 



57 

 

Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում) 09-1-1 03-02 

Ծրագրային դասիչը 

(09-1-1) 

Ակտիվի անվանումը 

«Արաքս Մուրադյան» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 
03 02 

Նկարագրություն 

«Արաքս Մուրադյան» մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում, մետաղապլաստե դռների 

և պատուհանների տեղադրում, սանհանգույցների, ջրմուղ-կոյուղու համակարգի վերանորոգում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  
Սանհանգույցների քանակը 7 X  

Վերանորոգված խմբասենյակների քանակը 6 X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 10300.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) X 10300.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը  

Խմբասենյակներում սանհանգույցների, ջրմուղ-կոյուղու համակարգի վերանորոգում, դռների, պատուհանների նորով փոխարինում 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա 

Հոսող ջրի առկայություն, հիվանդությունների նվազում, ջերմամեկուսացման ապահովում 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Մատուցվող ծառայությունների որակը կբարձրանա, երեխաների կրթությունն ու 

դաստիարակությունը կիրականացվի վերանորոգված, ջեռուցվող տարածքներում: 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ «Արաքս Մուրադյան» մանկապարտեզ 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը  

Հասմիկ, Հովիկ, Մանուշակ, Արևիկ, Արաքս Մուրադյան ՆՈՒՀ-երում կապիտալ նորոգման աշխատանքներ 

Վերջնական արդյունքը՝ 5 ՆՈՒՀ-երում ծառությունների մատուցման որակի բարելավում 
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Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում) 09-1-1 03-03 

Ծրագրային դասիչը 

(09-1-1) 

Ակտիվի անվանումը՝ «Մանուշակ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցանի

շներ 03 03 

Նկարագրություն 

«Մանուշակ» մանկապարտեզի մետաղապլաստե դռների և պատուհանների տեղադրում, 

սանհանգույցների, ջրմուղ-կոյուղու համակարգի վերանորոգում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  Սանհանգույցների քանակը 10 X  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 300.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) X 300.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագր-նը՝ Սանհանգույցներում միջնապատերի կառուցում, ջրի տարաների տեղադրում, ջ/կ համակարգի վերանորոգում 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա՝ Խմբասենյակներում հոսող ջրի առկայություն, սանհանգույցներում 

սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահպանում 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Մատուցվող ծառայությունների որակը կբարձրանա, երեխաների համար կստեղծվեն 

սանիտարահիգիենիկ նորմալ պայմաններ 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ «Մանուշակ» մանկապարտեզ 

Ծրագիրը ՝ Հասմիկ,  Հովիկ, Մանուշակ, Արևիկ, Արաքս Մուրադյան ՆՈՒՀ-երում կապիտալ նորոգման աշխատանքներ 

Վերջնական արդյունքը՝ 5 ՆՈՒՀ-երում ծառությունների մատուցման որակի բարելավում 
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Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում) 09-1-1 03-04 

Ծրագրային դասիչը 

(09-1-1) 

Ակտիվի անվանումը 

«Հովիկ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 
03 04 

Նկարագրություն 

«Հովիկ» մանկապարտեզի սանհանգույցների, ջրմուղ-կոյուղու համակարգի վերանորոգում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  Սանհանգույցների քանակը 7 X  

Ակտիվի  ծառայության կանխատեսվող ժամկետը   X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 300.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) X 300.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը  

Սանհանգույցներում միջնապատերի կառուցում, ջրի տարաների տեղադրում, ջ/կ համակարգի վերանորոգում 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա 

Խմբասենյակներում հոսող ջրի առկայություն, սանհանգույցներում սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահպանում 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Մատուցվող ծառայությունների որակը կբարձրանա, երեխաների համար կստեղծվեն 

սանիտարահիգիենիկ նորմալ պայմաններ 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ «Հովիկ» մանկապարտեզ 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը  

Հասմիկ, Հովիկ, Մանուշակ, Արևիկ, Արաքս Մուրադյան ՆՈՒՀ-երում կապիտալ նորոգման աշխատանքներ 

Վերջնական արդյունքը՝ 5 ՆՈՒՀ-երում ծառությունների մատուցման որակի բարելավում 
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Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում,կառուցում,հիմնանորոգում)  09-1-1 03-05 

Ծրագրային դասիչը 

(09-1-1) 

Ակտիվի անվանումը՝ «Հասմիկ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում Ոչ 

ֆինանսա

կան 

ցուցանիշ

ներ 

Ֆինանսա

կան 

ցուցանիշ

ներ 03 05 

Նկարագրություն 

«Հասմիկ» մանկապարտեզի մետաղապլաստե դռների և պատուհանների տեղադրում, 

սանհանգույցների, ջրմուղ-կոյուղու համակարգի վերանորոգում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  
Սանհանգույցների քանակը 7 X  

Վերանորոգված խմբասենյակների քանակը 6 X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 10300.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) X 10300.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը՝ Խմբասենյակներում սանհանգույցների, ջրմուղ-կոյուղու համակարգի վերանորոգում, դռների, 

պատուհանների նորով փոխարինում 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա՝ Հոսող ջրի առկայություն, հիվանդությունների նվազում, ջերմամեկուսացման ապահովում 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Մատուցվող ծառայությունների որակը կբարձրանա, երեխաների կրթությունն ու 

դաստիարակությունը կիրականացվի վերանորոգված, ջեռուցվող տարածքներում, կավելանա 

ևս մեկ խումբ` 30 երեխա: 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ «Հասմիկ» մանկապարտեզ 

Ծրագիրը՝ Հասմիկ, Հովիկ, Մանուշակ, Արևիկ, Արաքս Մուրադյան ՆՈՒՀ-երում կապիտալ նորոգման աշխատանքներ 

Վերջնական արդյունքը՝ 5 ՆՈՒՀ-երում ծառությունների մատուցման որակի բարելավում 
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Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում)  09-5-1 04-01 

Ծրագրային դասիչը 

(09-5-1) 

Ակտիվի անվանումը 

Մարզադպրոցի շենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 
04 01 

Նկարագրություն 

Մարզադպրոցի շենքի վերականգնման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 

համար նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն  X  

Ակտիվի  ծառայության կանխատեսվող ժամկետը   X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 1300.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) X 0.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը  

Հատուկ միջոցներով կամրացվեն Մարզադպրոցի վարչական շենքն ու ըմբշամարտի մարզադահլիճը 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա 

Կապահովվի երեխաների անվտանգությունը, կհամակարգվի այլ տարածքներում գործող մարզական խմբերի աշխատանքը  

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Կմեծանա սպորտեվ զբաղվողների քանակը, նոր սպորտաձևերի ներդրմամբ կստեղծվեն նոր 

խմբեր  

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ Մանկապատանեկան մարզադպրոց 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը՝ Արտադպրոցական դաստիարակության հիմնարկներում կապիտալ նորոգման 

աշխատանքներ 

Վերջնական արդյունքը՝ Արտադպրոցական դաստիարակության հիմնարկներում ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում 
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Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում) 09-5-1 04-02 

Ծրագրային դասիչը 

(09-5-1) 

Ակտիվի անվանումը՝ Պարարվեստի դպրոց-ստուդիայի շենքի կապիտալ նորոգում Ոչ 

ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Ֆինանսա

կան ցուց. 
04 02 Նկարագրություն Պարարվեստի դպրոց-ստուդիայի շենքային պայմանների բարելավում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  

Դասասենյակների թիվը 2 X  

Հանդերձարան 1 X 

Սպասասրահ  1 X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 3700.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հզ. դրամ) X 550.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը՝ Դպրոցի շենքում կվերանորոգվի հանդերձարանը, սպասասրահը, փորձասենյակները 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա՝ Ուսումնական պրոցեսը կկազմակերպվի լիարժեք, բեմական հանդերձանքը 

կպահպանվի նորմալ պայմաններում, ծնողները կունենան երեխաներին սպասելու համար բավարար պայմաններ 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Դպրոցը կգործի ամբողջ ծավալով, կավելանա շահառուների քանակը, կստեղծվեն ուսուցման  

այլընտրանքային խմբեր` առանց տարիքային սահմանափակման 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ Պարարվեստի դպրոց-ստուդիա 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը՝ Արտադպրոցական դաստիարակության հիմնարկներում կապիտալ նորոգման 

աշխատանքներ 

Վերջնական արդյունքը՝ Արտադպրոցական հիմնարկներում ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում 
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Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում) 09-5-1 04-03 

Ծրագրային դասիչը 

(09-5-1) 

Ակտիվի անվանումը 

Գեղարվեստի դպրոցի շենքի կապիտալ նորոգում 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 
04 03 

Նկարագրություն 

Գեղարվեստի դպրոցի շենքային պայմանների բարելավում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  
Դասասենյակների քանակը 4 X  

Երեխաների քանակը 90 X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 1300.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) X 900.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը՝ Դպրոցում դասասենյակների վերանորոգում 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա 

Կավելանան դասասենյակների քանակը, ուսումնական պրոցեսը կկազմակերպվի լիարժեք 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Վերանորոգված տարածքների առկայությունը կնպաստի երեխաների քանակի և դասավանդվող 

նոր առարկաների քանակի ավելացմանը 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ Գ.Ոսկանյանի անվան գեղարվեստի դպրոց 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը՝ Արտադպրոցական դաստիարակության հիմնարկներում կապիտալ նորոգման 

աշխատանքներ 

Վերջնական արդյունքը՝ Արտադպրոցական հիմնարկներում ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Միջոցառում (Կապիտալ ակտիվի ձեռբերում, կառուցում, հիմնանորոգում)  09-5-1 04-04 

Ծրագրային դասիչը 

(09-5-1) 

Ակտիվի անվանումը՝ Երաժշտական դպրոցի գործունեության արդիականացում Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 
04 04 

Նկարագրություն 

Երաժշտական դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի բարելավում՝ երաժշտական գործիքների, 

տեխնիկայի միջոցների ձեռք բերում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական 

Քանակական  
Երաժշտական գործիքներ 2 X  

Երաժշտական կենտրոն 1 X 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազար դրամ) X 300.0 

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը  (հազար դրամ) X 0.0 

Տվյալ տարվա տեղական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) X 300.0 

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը՝ Երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, երաժշտական կենտրոն 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա՝ Դպրոցի հնամաշ գույքը փոխարինվում է նորով, ուսումնական պրոցեսը 

կազմակերպվում է տեխ. միջոցներով 

 Մասնավորապես ազդեցությունը` 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և 

այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Դպրոցի կոշտ գույքի և նվագարանների նորացման արդյունքում կավելանա սաների քանակը, 

կբացվեն նոր բաժիններ, կիրականացվեն ստեղծագործական նոր նախաձեռնություններ 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման 

վրա 

 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը՝ Ա.Այվազյանի անվան երաժշտական դպրոց 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը ՝ Արտադպրոցական դաստիարակության հիմնարկներում կապիտալ նորոգման 

աշխատանքներ 

Վերջնական արդյունքը՝ Արտադպրոցական հիմնարկներում ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում 

 

Միջոցառում (Տրանսֆերտ) 09-8-1 05-01 

Ծրագրային դասիչը 

(09-8-1) 

Տրանսֆերտի անվանումը 

Համայնքի դպրոցներին դրամաշնորհների տրամադրում 
Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 
05 01 

Նկարագրություն 

Համայնքի դպրոցներում սովորող երեխաների ուսման բարելավման և խրախուսման համար տրվող 

ֆինանսական աջակցություն 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական  

Շահառուների քանակը Աշտարակ համայնքի դպրոցներ 7 X 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը ը/պ X 

Գումարը (հազար դրամ) X 800.0 

Շահառուների ընտրության չափանիշները՝ Համայնքի հիմնական և ավագ դպրոցների կողմից նախաձեռնությունների աջակցություն, գերազանց 

առաջադիմություն ունեցող սովորողներին խրախուսում 
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Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը  

Համայնքի կրթական այլ հաստատություններին, ուսանողներին, սովորողներին ֆինանսական աջակցության տրամադրում 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքի դպրոցներին տրվող դրամաշնորհներ, այլ նպաստներ, ինչպես նաև բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական և այլ 

հաստատություններում սովորողներին ֆինանսական աջակցության հնարավորություն 

 

 

Միջոցառում (Տրանսֆերտ) 09-4-1 05-02 

Ծրագրային դասիչը 

(09-4-1) 

Տրանսֆերտի անվանումը 

«Համայնքից ԲՈՒՀ-երում, Մ/ՄՈՒՀ-երում սովորողներին ուսման վարձի մասով աջակցության 

տրամադրում» 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 05 02 

Նկարագրություն 

Համայնքից սոցիալապաես անապահով ընտանիքների ԲՈՒՀ-երում, Մ/ՄՈՒՀ-երում սովորող 

երեխաների ուսման վարձի աջակցություն 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական  

Շահառուների քանակը ԲՈՒՀ-երում, Մ/ՄՈՒՀ-երում սովորողներ 5-7 X 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը ը/պ X 

Գումարը (հազար դրամ) X 1000.0 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համայնքի համար կարևոր մասնագիտություններ ունեցող ուսանող երիտասարդներին  

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը  

Համայնքի կրթական այլ հաստատություններին, ուսանողներին, սովորողներին ֆինանսական աջակցության տրամադրում 

Վերջնական արդյունքը 

Համայնքի դպրոցներին տրվող դրամաշնորհներ, այլ նպաստներ, ինչպես նաև բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական և այլ հաստատություններում 

սովորողներին ֆինանսական աջակցության հնարավորություն 
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Միջոցառում (Տրանսֆերտ) 10-1-1 01-01 

Ծրագրային դասիչը 

(10-1-1) 

Տրանսֆերտի անվանումը 

Բնակիչների կողմից հիվանդանոցային ծախսերի, ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքերում 

ֆինանսական աջակցություն 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 01 01 

Նկարագրություն 

Համայնքի բնակիչների ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքերում ֆինանսական 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական  

Շահառուների քանակը Սոցիալապես անապահով ընտանիքներ 12 X 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը  X 

Գումարը (հազար դրամ) X 4000.0 

Շահառուների ընտրության չափանիշները՝ Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ՝ ըստ դիումումների և համապատասխան հանձնաժողովի եղզրակացության 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը  

Համայնքի բնակչության որոշակի խավերին ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում ֆինանսական աջակցության տրամադրում 

Վերջնական արդյունքը՝ Համայնքի բնակչությանը, սոցիալապես անապահով խավին, ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում մասնակի կամ 

ամբողջական ֆինանսական աջակցության հնարավորություն 
 

Միջոցառում (Տրանսֆերտ) 10-7-1 02-01 

Ծրագրային դասիչը 

(10-7-1) 

Տրանսֆերտի անվանումը 

Ավագանու կողմից հաստատված ցուցակով համայնքում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, 

պատանի երկրապահների ակումբին աջակցություն 

Ոչ 

ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 

Ֆինանս

ական 

ցուցան

իշներ 02 01 

Նկարագրություն 

Ավագանու կողմից հաստատված ցուցակով համայնքում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, 

պատանի երկրապահների ակումբին ամենամսյա ֆինանսական օգնության տրամադրում 

Չափորոշիչներ (Ցուցանիշներ) 2015 թվական  

Շահառուների քանակը Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ 25 X 

Պատանի երկրապահների ակումբ 1 X 

Ընչազուրկ ընտանիքներ 250 X 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը ամսական X 

Գումարը (հազար դրամ) X 10000.0 

Շահառուների ընտրության չափանիշները՝ Համայնքի ավագանու որոշմամբ, Հ/ղ-ի կողմից ստեղծված հանձնաժողովի եզրակացությամբ ընտրված 

ընտանիքներ 

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է միջոցառումը ՝ Սոցիալական օգնության տրամադրում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, 

պատանի երկրապահներին, ինչպես նաև սոցիալական խոցելի ընչազուրկ խմբերին և կարիքավորներին 

Վերջնական արդյունքը 

Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների, անապահով խմբերի սոցիալական վիճակի բարելավում, պատանի երկրապահների ակումբի 

գործունեության ակտիվացում 
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Աշտարակ համայնքի 2015 թ. արդյունքահեն բյուջեի ծախսերը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման բաժինների, 

խմբերի, դասերի և միջոցառումների 
(հազար դրամով) 

Բա 
ժին 

Խումբ Դաս 
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի 

անվանումները 
Ընդամենը 

այդ թվում` 

վարչական 

մաս 

ֆոնդային 

մաս 

X X X ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝  489466.0 445190.1 66775.9 

01 0 0 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում՝ 137131.9 121531.9 15600.0 

01 1 0 
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և 
հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություննե, այդ թվում՝  

116350.0 107350.0 15600.0 

01 1 1 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,պետական կառավարում, այդ թվում՝  116350.0 107350.0 9000.0 

   
Համայնքի աշխատակազմի պահպանում 107350.0 107350.0 0.0 

   

Քաղաքապետարանի աշխատակազմի համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների 

ձեռք բերում և շենքային պայմանների բարելավում 
9000.0 0.0 9000.0 

01 3 0 Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ, այդ թվում՝  14181.9 14181.9 0.0 

01 3 1 Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ, այդ թվում՝  7281.9 7281.9 0.0 

   
ՔԿԱԳ-ի պահպանություն 7281.9 7281.9 0.0 

01 3 3 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ, այդ թվում՝  6900.0 6900.0 0.0 

   

Տեղեկատվական ծրագրերով աշխատանքների կազմակերպում և մասնագիտական 

ծառայություններ 
6900.0 6900.0 0.0 

01 6 1 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող), այդ թվում՝  6600.0 0.0 6600.0 

   

Մարդաշատ վայրերում, կենտրոնական փողոցներում համայնքի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների որակի բարձրացում 
6600.0 0.0 6600.0 

02 0 0 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ , այդ թվում՝  200.0 200.0 0.0 

02 2 0 Քաղաքացիական պաշտպանություն, այդ թվում՝  200.0 200.0 0.0 

02 2 1 Քաղաքացիական պաշտպանություն, այդ թվում՝  200.0 200.0 0.0 

   

Բնակչության մասնակցությամբ անցկացվող Քաղպաշտպանության ուսումնավարժական 

աշխատանքներ 
200.0 200.0 0.0 

03 0 0 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ և ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ, այդ 

թվում՝ 
1500.0 1500.0 0.0 

03 2 0 Փրկարար ծառայություն, ադյ թվում՝  1500.0 1500.0 0.0 

03 2 1 Փրկարար ծառայություն, այդ թվում՝  1500.0 1500.0 0.0 

   
Փրկարար ծառայության շենքի վերանորոգում 1500.0 1500.0 0.0 

04 0 0 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում՝  -40224.1 3150.0 -43374.1 

04 2 0 
Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն, այդ 
թվում՝  

5650.0 150.0 5500.0 

04 2 1 Գյուղատնտեսություն, այդ թվում՝  150.0 150.0 0.0 
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Հողային ֆոնդի մասնագիտական ծառայություններ 150.0 150.0 0.0 

04 2 4 Ոռոգում, այդ թվում՝  5500.0 0.0 5500.0 

   
Համայնքի ոռոգման համակարգի ընդլայնում 5500.0 0.0 5500.0 

04 3 0 Վառելիք և էներգետիկա, այդ թվում՝  5000.0 0.0 5000.0 

   
Գազաֆիկացման համակարգի ընդլայնում 5000.0 0.0 5000.0 

04 5 0 Տրանսպորտ, այդ թվում՝  50000.0 3000.0 47000.0 

04 5 1 ճանապարհային տրանսպորտ 50000.0 3000.0 47000.0 

   
Ասֆալտապատման և նշագծման աշխատանքներ 47000.0 0.0 47000.0 

   
Խաչմերուկներում երթևեկության կանոնակարգում 3000.0 3000.0 0.0 

04 9 0 Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող), այդ թվում՝  -100874.1 0.0 -100874.1 

04 9 1 Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող), այդ թվում՝  -100874.1 0.0 -100874.1 

   
Հողի, գույքի օտարումից ակնկալվող եկամուտներ -100874.1 0.0 -100874.1 

05 0 0 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, այդ թվում՝   35500.0 35500.0 0.0 

   
այդ թվում` 

   
05 1 0 Աղբահանում, այդ թվում՝  35500.0 35500.0 0.0 

05 1 1 Աղբահանում, այդ թվում՝  35500.0 35500.0 0.0 

   
«Աշտարակի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում 35500.0 35500.0 0.0 

06 0 0 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, այդ թվում՝  67624.5 30274.5 37350.0 

06 1 0 Բնակարանային շինարարություն, այդ թվում՝  46274.5 30274.5 16000.0 

06 1 1 Բնակարանային շինարարություն, այդ թվում՝  46274.5 30274.5 16000.0 

   
«Բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի կողմից բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում 25000.0 25000.0 0.0 

   
Բազմաբնակարան շենքերում ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում 5274.5 5274.5 0.0 

   
Բազմաբնակարան շենքերի ջերմամեկուսացում 16000.0 0.0 16000.0 

06 4 0 Փողոցների լուսավորում, այդ թվում՝  21350.0 0.0 21350.0 

06 4 1 Փողոցների լուսավորում, այդ թվում՝  21350.0 0.0 21350.0 

   
Համայնքի լուսավորության համակարգի ընդլայնում 21350.0 0.0 21350.0 

07 0 0 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, այդ թվում՝  0.0 0.0 0.0 

08 0 0 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ, այդ թվում՝  42500.0 23400.0 19100.0 

08 1 0 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ, այդ թվում՝  8300.0 800.0 7500.0 

08 1 1 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ, այդ թվում՝  8300.0 800.0 0.0 

   

Մանկապատանեկան սպորտի զարգացմանն ու աջակությանն ուղղված գործունեության 

ապահովում 
800.0 800.0 0.0 

   
Առողջ ապրելակերպի խթանմանն ուղղված ենթակառույցների ստեղծում 7500.0 0.0 7500.0 

08 2 0 Մշակութային ծառայություններ, այդ թվում՝  34200.0 22600.0 11600.0 

08 2 3 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ, այդ թվում՝  25300.0 18000.0 7300.0 

   
Քաղաքային մշակույթի տան գործունեության ապահովում 13000.0 13000.0 0.0 

   
Քաղաքային մշակույթի տան շենքի կապիտալ նորոգում 7000.0 0.0 7000.0 
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”Արայի” մշակույթի տան գործունեության ապահովում 5000.0 5000.0 0.0 

   
”Արայի” մշակույթի տան գործունեության արդիականացում 300.0 0.0 300.0 

08 2 4 Այլ մշակութային կազմակերպություններ, այդ թվում՝  4600.0 4600.0 0.0 

   

Համայնքային մշակութային նախաձեռնությունների, պետական տոների և հիշատակի 

օրերին նվիրված միջոցառումների կազմակեպում 
4600.0 4600.0 0.0 

08 2 7 Հուշարձանների և մշակույթային արժեքների վերականգնում և պահպանում, այդ թվում՝  4300.0 0.0 4300.0 

   

Բռնադատվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի կառուցում և պուրակի 

հիմնում 
4300.0 0.0 4300.0 

09 0 0 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, այդ թվում՝  231233.7 193133.7 38100.0 

09 1 0 Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն, այդ թվում՝  154500.0 123000.0 31500.0 

09 1 1 Նախադպրոցական կրթություն, այդ թվում՝  154500.0 123000.0 31500.0 

   
Մանուշակ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 27000.0 27000.0 0.0 

   
«Հովիկ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 27000.0 27000.0 0.0 

   
«Հասմիկ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 23000.0 23000.0 0.0 

   
«Արևիկ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 23000.0 23000.0 0.0 

   
«Ա.Մուրադյան» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 23000.0 23000.0 0.0 

   
«Արևիկ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 10300.0 0.0 10300.0 

   
«Արաքս Մուրադյան» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 10300.0 0.0 10300.0 

   
«Մանուշակ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 300.0 0.0 300.0 

   
«Հովիկ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 300.0 0.0 300.0 

   
«Հասմիկ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 10300.0 0.0 10300.0 

09 5 0 Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն, այդ թվում՝  74933.7 68333.7 6600.0 

09 5 1 Արտադպրոցական դաստիարակություն, այդ թվում՝  74933.7 68333.7 6600.0 

   
Երաժշտական դպրոցի գործունեության ապահովում 33333.7 33333.7 0.0 

   
Գեղարվեստի դպրոցի գործունեության ապահովում 14000.0 14000.0 0.0 

   
Պարարվեստի դպրոց-ստուդիայի գործունեության ապահովում 12000.0 12000.0 0.0 

   
Մարզադպրոցի գործունեության ապահովում 9000.0 9000.0 0.0 

   
Երաժշտական դպրոցի գործունեության արդիականացում 300.0 0.0 300.0 

   
Գեղարվեստի դպրոցի շենքի կապիտալ նորոգում 1300.0 0.0 1300.0 

   
Պարարվեստի դպրոց-ստուդիայի շենքի կապիտալ նորոգում 3700.0 0.0 3700.0 

   
Մարզադպրոցի շենքի կապիտալ նորոգում 1300.0 0.0 1300.0 

09 8 0 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող), այդ թվում՝  1800.0 1800.0 0.0 

09 8 1 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 1800.0 1800.0 0.0 

   
Համայնքի դպրոցներին դրամաշնորհների տրամադրում 500.0 500.0 0.0 

   

Համայնքից ԲՈՒՀ-երում, Մ/Մ սովորողներին ուսման վարձի մասով աջակցության 

տրամադրում 
1300.0 1300.0 0.0 

10 0 0 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, այդ թվում՝  14000.0 14000.0 0.0 

10 1 0 Վատառողջություն և անաշխատունակություն, այդ թվում՝  4000.0 4000.0 0.0 



70 

 

10 1 1 Վատառողջություն, այդ թվում՝  4000.0 4000.0 0.0 

   

բնակիչների կողմից հիվանդանոցային ծախսերի, ժամանակավոր անաշխատունակության 

դեպքերում ֆինանսական աջակցություն 
4000.0 4000.0 0.0 

10 7 0 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող), այդ թվում՝  10000.0 10000.0 0.0 

10 7 1 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող), այդ թվում՝  10000.0 10000.0 0.0 

   

Ավագանու կողմից հաստատված ցուցակով համայնքում զոհված ազատամարտիկների 

ընտանիքներին, պատանի երկրապահների ակումբին աջակցություն 
10000.0 10000.0 0.0 

11 0 0 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ, այդ թվում՝  0.0 22500.0 0.0 

11 1 0 ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ, այդ թվում՝  0.0 22500.0 0.0 

11 1 2 ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ 0.0 22500.0 0.0 

   
-Պահուստային միջոցներ 0.0 22500.0 0.0 
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Հատված 1. 

Աշտարակ համայնքի 2015 թ. արդյունքահեն բյուջեի եկամուտները 
(հազար դրամով) 

Եկամտատեսակները Ընդամենը 

այդ թվում` 

վարչական 

մաս 

ֆոնդային 

մաս 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, այդ թվում՝    445190.1 445190.1 22500.0 

1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ, այդ թվում՝  149000.0 149000.0 X 

1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից 75000.0 75000.0 X 

Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 45000.0 45000.0 X 

Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 30000.0 30000.0 X 

1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից, այդ թվում՝ 50000.0 50000.0 X 

Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար 50000.0 50000.0 X 

1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ, այդ թվում՝ 12000.0 12000.0 X 

Տեղական տուրքեր 12000.0 12000.0 X 

1.4 Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ, այդ թվում՝ 12000.0 12000.0 X 

Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր 12000.0 12000.0 X 

ա) Քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, 

քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումներում փոփոխություններ, լրացումներ, 

ուղղումներ կատարելու և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար  

6000.0 6000.0 X 

բ) Նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայություններ կատարելու, նոտարական կարգով 

վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և 

դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեներ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար  

6000.0 6000.0 X 

1.5 Այլ հարկային եկամուտներ 0.0 0.0 X 

2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 259837.5 259837.5 0.0 

2.1  Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից 0.0 0.0 X 

2.2 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից X X 0.0 

2.3 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ`  ստացված միջազգային կազմակերպություններից 0.0 0.0 X 

2.4 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ`  ստացված միջազգային կազմակերպություններից X X 0.0 

2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից, այդ 

թվում՝  
259837.5 259837.5 X 

ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 245162.6 245162.6 X 

բ) Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին տրամադրվող այլ դոտացիաներ 13341.2 13341.2 X 

գ) Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին տրամադրվող նպատակային հատկացումներ 

(սուբվենցիաներ) 
1333.7 1333.7 X 

դ) Այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 
0.0 0.0 X 

 2.6 Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից 0.0 X 0.0 
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3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 36352.6 36352.6 22500.0 

3.1 Տոկոսներ X X 0.0 

3.2 Շահաբաժիններ 0.0 0.0 X 

3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ, այդ թվում՝ 23500.0 23500.0 X 

Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ  13000.0 13000.0 X 

Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող 

հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ  
8000.0 8000.0 

 

Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր 2500.0 2500.0 X 

3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից, այդ 

թվում՝  
7281.9 7281.9 X 

Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների 

իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ 
7281.9 7281.9 X 

3.5 Վարչական գանձումներ, այդ թվում 3550.0 3550.0 X 

Տեղական վճարներ 1550.0 1550.0 X 

Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ  2000.0 2000.0 X 

3.6 Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից , այդ թվում՝  1000.0 1000.0 X 

Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ 
1000.0 1000.0 X 

3.7 Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ 0.0 0.0 X 

3.8 Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ X X 0.0 

3.9 Այլ եկամուտներ 1020.7 1020.7 22500.0 

Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր X X 22500.0 

Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջե մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ 1020.7 1020.7 0.0 
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Հատված 2. 

Աշտարակ համայնքի 2015 թ. արդյունքահեն բյուջեի ծախսերը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման  

 
(հազար դրամով) 

Բա-

ժին 
Խումբ Դաս 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի 

անվանումները 
Ընդամենը 

այդ թվում` 

վարչական 

մաս 

ֆոնդային 

մաս 

 X X X ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝  489466.0 445190.1 66775.9 

01 0 0 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում՝                                                                          137131.9 121531.9 15600 

01 1 0 
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և 
հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ, այդ թվում՝ 

116350.0 107350 9000 

01 1 1 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,պետական կառավարում  116350.0 107350.0 9000.0 

01 3 0 Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ, այդ թվում՝ 8981.9 8981.9 0.0 

01 3 1 Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ  7281.9 7281.9 0.0 

01 3 3 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ  1700.0 1700.0 0.0 

01 6 0 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող), այդ թվում՝ 11800.0 5200.0 6600.0 

01 6 1 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)  11800.0 5200.0 6600.0 

02 0 0 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, այդ թվում 200.0 200.0 0.0 

02 2 0 Քաղաքացիական պաշտպանություն, այդ թվում՝  200.0 200.0 0.0 

02 2 1 Քաղաքացիական պաշտպանություն  200.0 200.0 0.0 

03 0 0 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ և ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  1500.0 1500.0 0.0 

03 2 0 Փրկարար ծառայություն, այդ թվում՝  1500.0 1500.0 0.0 

03 2 1 Փրկարար ծառայություն  1500.0 1500.0 0.0 

04 0 0 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  -40224.1 3150.0 -43374.1 

04 2 0 Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն, այդ թվում՝  5650.0 150.0 5500.0 

04 2 1 Գյուղատնտեսություն  150.0 150.0 0.0 

04 2 4 Ոռոգում 5500.0 0.0 5500.0 

04 3 0 Վառելիք և էներգետիկա, այդ թվում՝  5000.0 0.0 5000.0 

04 3 2 Նավթամթերք և բնական գազ  5000.0 0.0 5000.0 

04 5 0 Տրանսպորտ, այդ թվում՝ 50000.0 3000.0 47000.0 

04 5 1 ճանապարհային տրանսպորտ  50000.0 3000.0 47000.0 

04 9 0 Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող), այդ թվում՝ -100874.1 0.0 -100874.1 

04 9 1 Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) -100874.1 0.0 -100874.1 

05 0 0 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ , այդ թվում՝ 35500.0 35500.0 0.0 

05 1 0 Աղբահանում, այդ թվում՝ 35500.0 35500.0 0.0 
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05 1 1 Աղբահանում 35500.0 35500.0 0.0 

06 0 0 
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ , այդ 

թվում՝ 
67624.5 30274.5 37350.0 

06 1 0 Բնակարանային շինարարություն, այդ թվում՝ 46274.5 30274.5 16000.0 

06 1 1 Բնակարանային շինարարություն  46274.5 30274.5 16000.0 

06 4 0 Փողոցների լուսավորում, այդ թվում՝  20000.0 0.0 20000.0 

06 4 1 Փողոցների լուսավորում  20000.0 0.0 20000.0 

06 5 0 
Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական 
և նախագծային աշխատանքներ, այդ թվում՝ 

1350.0 0.0 1350.0 

06 5 1 
Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական 

և նախագծային աշխատանքներ  
1350.0 0.0 1350.0 

07 0 0 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ  0.0 0.0 0.0 

08 0 0 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ , այդ թվում՝  42500.0 23400.0 19100.0 

08 1 0 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ, այդ թվում՝  8300.0 800.0 7500.0 

08 1 1 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 8300.0 800.0 7500.0 

08 2 0 Մշակութային ծառայություններ, այդ թվում՝ 31800.0 21500.0 10300.0 

08 2 3 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 25300.0 18000.0 7300.0 

08 2 4 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 3500.0 3500.0 0.0 

08 2 7 Հուշարձանների և մշակույթային արժեքների վերականգնում և պահպանում 3000.0 0.0 3000.0 

08 3 0 
Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական 
ծառայություններ, այդ թվում՝ 

500.0 500.0 0.0 

08 3 2 Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 500.0 500.0 0.0 

08 4 0 Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ, այդ թվում՝ 600.0 600.0 0.0 

08 4 1 Երիտասարդական ծրագրեր 400.0 400.0 0.0 

08 4 2 
Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, 

արհմիություններ 
200.0 200.0 0.0 

08 5 0 
Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ, 
այդ թվում՝ 

1300.0 0.0 1300.0 

08 5 1 Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ 1300.0 0.0 1300.0 

09 0 0 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ , այդ թվում՝  231233.7 193133.7 38100.0 

09 1 0 Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն, այդ թվում՝ 154500.0 123000.0 31500.0 

09 1 1 Նախադպրոցական կրթություն  154500.0 123000.0 31500.0 

09 3 0 
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթություն, այդ թվում՝ 

300.0 300.0 0.0 

09 3 2 Միջին մասնագիտական կրթություն 300.0 300.0 0.0 

09 4 0 Բարձրագույն կրթություն, այդ թվում՝ 1000.0 1000.0 0.0 
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09 4 1 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 1000.0 1000.0 0.0 

09 5 0 Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն, այդ թվում՝ 74533.7 68333.7 6200.0 

09 5 1 Արտադպրոցական դաստիարակություն 74533.7 68333.7 6200.0 

09 7 0 Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ, այդ թվում՝ 400.0 0.0 400.0 

09 7 1 Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ 400.0 0.0 400.0 

09 8 0 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող), այդ թվում՝ 500.0 500.0 0.0 

09 8 1 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 500.0 500.0 0.0 

10 0 0 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ , այդ թվում՝ 14000.0 14000.0 0.0 

10 1 0 Վատառողջություն և անաշխատունակություն, այդ թվում՝ 4000.0 4000.0 0.0 

10 1 1 Վատառողջություն 4000.0 4000.0 0.0 

10 7 0 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող) , այդ թվում՝ 10000.0 10000.0 0.0 

10 7 1 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  10000.0 10000.0 0.0 

11 0 0 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ, այդ թվում՝ 0.0 22500.0 0.0 

11 1 0 ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ , այդ թվում՝ 0.0 22500.0 0.0 

11 1 2 ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ 0.0 22500.0 0.0 
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Հատված 3. 

Աշտարակ համայնքի 2015 թ. արդյունքահեն բյուջեի ծախսերը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
(հազար դրամով) 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները  Ընդամենը 

այդ թվում` 

վարչական 

մաս 

ֆոնդային 

մաս 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ    ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝             489466.0 445190.1 66775.9 

Ա.   ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝                                                                                                                422690.1 445190.1 0.0 

1.1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ, այդ թվում՝                                                   71166.9 71166.9 X 

ԴՐԱՄՈՎ ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ , այդ թվում՝  71166.9 71166.9 X 

 -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ 71166.9 71166.9 X 

1.2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում՝  261450.0 261450.0 X 

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ , այդ թվում՝  21645.0 21645.0 X 

 -Էներգետիկ  ծառայություններ 15100.0 15100.0 X 

 -Կոմունալ ծառայություններ 200.0 200.0 X 

 -Կապի ծառայություններ 2920.0 2920.0 X 

 -Ապահովագրական ծախսեր 2685.0 2685.0 X 

 -Արտագերատեսչական ծախսեր 740.0 740.0 X 

 ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝  2100.0 2100.0 X 

 -Ներքին գործուղումներ 100.0 100.0 X 

 -Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր 2000.0 2000.0 X 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում՝  222125.0 222125.0 X 

 -Վարչական ծառայություններ 225.0 225.0 X 

 -Համակարգչային ծառայություններ 1700.0 1700.0 X 

 -Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ 1000.0 1000.0 X 

 -Տեղակատվական ծառայություններ 1600.0 1600.0 X 

 -Ներկայացուցչական ծախսեր 2000.0 2000.0 X 

 -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 215600.0 215600.0 X 

 ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում՝  850.0 850.0 X 

 -Մասնագիտական ծառայություններ 850.0 850.0 X 

ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ (ծառայություններ և նյութեր), այդ թվում՝ (տող4251+տող4252) 3580.0 3580.0 X 

 -Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 3580.0 3580.0 X 

 ՆՅՈՒԹԵՐ, այդ թվում՝  11150.0 11150.0 X 

 -Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 1150.0 1150.0 X 

 -Տրանսպորտային նյութեր 7500.0 7500.0 X 
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 -Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր 500.0 500.0 X 

 -Հատուկ նպատակային այլ նյութեր 2000.0 2000.0 X 

 1.3. ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ 0.0 0.0 X 

1.4. ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ , այդ թվում՝  1533.7 1533.7 X 

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ , այդ թվում ՝ 1333.7 1333.7 X 

 -Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին  1333.7 1333.7 X 

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ , այդ թվում՝  200.0 200.0 X 

 -Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին  200.0 200.0 X 

1.5. ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ, այդ թվում՝  71974.5 71974.5 X 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ , այդ թվում՝  70474.5 70474.5 X 

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին 69274.5 69274.5 X 

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ, այդ թվում՝                           1200.0 1200.0 X 

 - այլ 1200.0 1200.0 X 

ԿԱՊԻՏԱԼ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ , այդ թվում՝  1500.0 1500.0 x 

 -Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ 1500.0 1500.0 X 

1.6. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ , այդ թվում՝  15300.0 15300.0 X 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ, այդ թվում՝  4000.0 4000.0 X 

 - Սոցիալական ապահովության բնեղեն նպաստներ ծառայություններ մատուցողներին 4000.0 4000.0 X 

 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ ՆՊԱՍՏՆԵՐ (ԲՅՈՒՋԵԻՑ), այդ թվում՝  11300.0 11300.0 X 

 -Այլ նպաստներ բյուջեից 11300.0 11300.0 X 

1.7. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ , այդ թվում՝  1265.0 23765.0 0.0 

ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ (ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, այդ 
թվում՝  

400.0 400.0 X 

 -Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին 400.0 400.0 X 

ՀԱՐԿԵՐ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԵՎ ՏՈՒՅԺԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ 
ԿՈՂՄԻՑ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՄՅԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ , այդ թվում՝  

865.0 865.0 X 

 -Պարտադիր վճարներ 865.0 865.0 X 

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում՝  22500.0 22500.0 0.0 

 -Պահուստային միջոցներ 22500.0 22500.0 0.0 

այդ թվում` համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային մաս կատարվող 

հատկացումներ 
22500.0 22500.0 0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում՝  167650.0 X 167650.0 

1.1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ    167650.0 X 167650.0 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ , այդ թվում՝         144500.0 X 144500.0 

 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն 10500.0 X 10500.0 

 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 134000.0 X 134000.0 

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ , այդ թվում՝  16000.0 X 16000.0 

 - Վարչական սարքավորումներ 11000.0 X 11000.0 
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 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 5000.0 X 5000.0 

 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ , այդ թվում՝  7150.0 X 7150.0 

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր 7150.0 X 7150.0 

1.2. ՊԱՇԱՐՆԵՐ 0.0 X 0.0 

1.3. ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 0.0 X 0.0 

1.4. ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ  0.0 X 0.0 

 Գ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ, այդ թվում՝  -100874.1 X -100874.1 

1.1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ  0.0 X 0.0 

1.2. ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 0.0 X 0.0 

1.3. ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ  0.0 X 0.0 

1.4. ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ, այդ թվում՝  -100874.1 X -100874.1 

ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ -100874.1 X -100874.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Հատված 4. 

Աշտարակ համայնքի 2015 թ. արդյունքահեն բյուջեի միջոցների տարեվերջի հավելուրդը կամ դեֆիցիտը (պակասուրդը) 

(հազար դրամով) 

  Ընդամենը 

այդ թվում` 

վարչական    

մաս 

ֆոնդային    

մաս 

 

Հատված 5. 

Աշտարակ համայնքի 2015 թ. արդյունքահեն բյուջեի հավելուրդի օգտագործման ուղղությունները կամ դեֆիցիտի (պակասուրդի) 

ֆինանսավորման աղբյուրները 
(հազար դրամով) 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները Ընդամենը 

այդ թվում` 

վարչական 

մաս 

ֆոնդային 

մաս 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում՝                             44275.9 0.0 44275.9 

Ա. ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ , այդ թվում՝                        44275.9 0.0 44275.9 

1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ , այդ թվում՝                           0.0 0.0 0.0 

1.1. Արժեթղթեր (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության)  0.0 X 0.0 

1.2. Վարկեր և փոխատվություններ (ստացում և մարում)   0.0 0.0 0.0 

2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ , այդ թվում՝  44275.9 0.0 44275,9 

2.1. Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն   0.0 X 0.0 

2.2. Փոխատվություններ  0.0 0.0 0.0 

2.3. Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ  մնացորդը, այդ թվում՝          44275.9 0.0 44275.9 

2.3.1. Համայնքի բյուջեի վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդ 0.0 0.0 X 

2.3.2. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի միջոցների տարեսկզբի մնացորդ, այդ թվում՝  44275.9 X 44275.9 

- առանց վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդից ֆոնդային  մաս մուտքագրման ենթակա 
գումարի 

1894.4 X 1894.4 

- վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդից ֆոնդային  մաս մուտքագրման ենթակա գումարը 
(տող 8193) 

42381.5 X 42381.5 

2.4. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս X X 0.0 

2.5. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված 

միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս 
X 0.0 0.0 

2.6. Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում  0.0 0.0 0.0 

Բ. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ, այդ թվում՝                      0.0 0.0 0.0 

1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում՝                               0.0 0.0 0.0 

1.1. Արժեթղթեր (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության)   0.0 X 0.0 

1.2. Վարկեր և փոխատվություններ (ստացում և մարում)       0.0 0.0 0.0 
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Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) «Համայնքների զարգացում Հարավային Կովկասում» 

ծրագիրն աջակցում է ազգային եւ համայնքային մակարդակների գործընկերների` տեղական ինքնակառավարման 

համակարգի աշխատանքի ու հաշվետվողականության բարելավմանն ուղղված ջանքերին:  Նրա նպատակն է`ունենալ 

գործուն համայնքներ, որտեղ քաղաքացիները ներգրավված կլինեն իրենց տեղական զարգացմանը վերաբերող որոշումների 

կայացման գործընթացում: Հայաստանում այս ծրագիրը սերտորեն համագործակցում է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ 

արտակարգ իրավիճակների նախարարության (ՏԿԱԻՆ), համայնքապետարանների, ինչպես նաեւ մարզպետարանների եւ ՀԿ-

ների հետ: Մենք նպաստում ենք տեղական կառավարման զարգացմանը համայնքապետարանների արդիականացման 

միջոցով` համայնքապետարաններում էլեկտրոնային կառավարման մոտեցումների եւ քաղաքացիներին ու 

ծառայություններին ուղղված քաղաքացիական գրասենյակների ներդրման, համայնքային բյուջետավարման եւ պլանավորման 

գործընթացների բարելավման, բարեփոխումների գործընթացների մշակման եւ իրականացման եւ, մասնավորապես,  

տեղական ու ազգային մակարդակներում փոփոխություններ խթանելու նպատակով մեր գործընկեր կազմակերպությունների 

կարողությունների հզորացման շնորհիվ: 

 

 


