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Ի՞ՆՉ Է ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՀԵՆ ԲՅՈՒՋԵՆ 

 

Բյուջեն, լինելով համայնքի եկամուտների ձևավորման ու ծախսերի 

կատարման տարեկան ֆինանսական ծրագիր, ուղղված է ՏԻՄ-երին 

օրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակներում 

համայնքային ծրագրերի իրականացմանը: 

Եթե ամենապարզ ձևով ներկայացնենք, բյուջեն ակնկալվող 

եկամուտների և առաջարկվող ծրագրերի ու միջոցառումների 

համապարփակ թվարկումն է գալիք ֆինանսական տարվա համար, 

ՏԻՄ-երի գործունեության յուրաքանչյուր բնագավառում: Լավագույն 

դեպքում, բյուջեն պոտենցիալ սպառողների միջև սահմանափակ 

միջոցների համապարփակ և հետևողական բաշխումն է: Որպես 

այդպիսին`բյուջեն ՏԻՄ-երի գործունեության ֆինանսական 

կառավարման առանցքն է: 

Համայնքի 2016թ. արդյունքահեն բյուջեի ձևաչափի ընտրությունը 

պայմանավորված է ծախսերի կատարման արդյունավետությամբ և 

վերջնական արդյունքների ստացմամբ: 

Արդյունքահեն բյուջեն ցույց է տալիս, 2016թ. բյուջետային 

ծրագրերն իրականացնելիս, որոշակի ռեսուրսներ ներդնելու դեպքում 

արդյունքների ձեռքբերումը՝ 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 

արդյունավետությունը: 

Սույն փաստաթղթի նպատակն է` ներկայացնել համայնքի 

բնակիչներին, թե ՏԻՄ-երն ինչպե՞ս են արձագանքում համայնքի 

բնակիչների բարեկեցության բարձրացմանը` տարաբնույթ 

ծառայությունների մատուցման և ներդրումային ծրագրերի 

իրականացման միջոցով:  
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՈՒՂԵՐՁԸ 

Համայնքի 2016թ. արդյունքահեն բյուջեն մշակվել է` հիմք 

ունենալով համայնքի 2013-2016 թթ. զարգացման քառամյա ծրագիրը: 

Համայնքի գործունեությունը մեծապես կախված է բյուջետային 

գործընթացի լավ կազմակերպումից, բյուջեի եկամուտների 

արդյունավետ հավաքագրումից և  միջոցների խնայողական 

օգտագործումից: 

Գալիք բյուջետային տարվա համայնքի զարգացման հիմնական 

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: 
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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: 

 

Համայնքի 2016թ. զարգացման հիմնական ուղղությունները 

ուղղված են բնակչության կենսական շահերի ապահովմանը, շրջակա 

միջավայրի պահպանմանը, համայնքի հարմարավետ ու բարեկեցիկ 

միջավայրի ստեղծմանը, համայնքային ենթակառուցվածքների 

արդիականացմանն ու զարգացմանը, ինպես նաև համայնքի գլխավոր 

հատակագծին համապատասխան քաղաքաշինական ծրագրերի 

իրականացմանը:  

Ակնկալում եմ մեր համաքաղաքացիների աջակցությունն ու 

ակտիվ մասնակցությունը՝ համայնքի առջև դրված ծրագրային 

խնդիրների իրականացման և շոշափելի արդյունքների հասնելու 

նպատակով տեղական իշխանությունների որդեգրած 

քաղաքականությանը: 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԱՐՄԵՆ ԱՆՏՈՆՅԱՆ 

 

ԻՆՉՊԻՍԻ՞Ն ԵՆՔ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ՏԵՍՆԵԼ ՄԵՐ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ.  

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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Պաշտոնական 

դրամաշնորհն

եր 

259,837.0, 44%

Կապիտալի 

իրացումից 

մուտքեր 

100,874.0, 17%

Հավելուրդ / 

պակասուրդ 

44,275.0, 8%

Հողի հարկ  

30,000.0, 5%

Գույքահարկ  

95,000.0, 16%

Տուրքեր 

12,000.0, 2%

Այլ 

եկամուտներ 

48,353.0, 8%

Սեփական 

եկամուտներ 

185,353.0, 31%

ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԵՆ ԳՈՅԱՆՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԲՅՈՒՋԵԻ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                 

hազար դրամ 

 

 
 
 
 
 
 

Համայնքի 2016թ. բյուջեի 

կանխատեսվող 

մուտքերը,  

 

454271,1 հազար դրամ 
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՓՈՓՈԽՎԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ՄՈՒՏՔԵՐԸ 3 ՏԱՐՈՒՄ 
                                                                                                                       

hազար դրամ 
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՓՈՓՈԽՎԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ԾԱԽՍԵՐԸ 3 ՏԱՐՈՒՄ 

hազար դրամ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ընդամենը ծախսեր Ընթացիկ ծախսեր Կապիտալ ծախսեր
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Հ/հ 
ՈԼՈՐՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

ԳՈՒՄԱՐԸ 

(ՀԱԶԱՐ 

ԴՐԱՄ) 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ  

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 147078.1 

2. Պաշտպանություն 200.0 

3. 
Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական գործունեություն 
5000.0 

4. Տնտեսական հարաբերություններ -105050.0 

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 55000.0 

6. 
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություն 
43000.0 

7. Առողջապահություն 0.0 

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 60409.3 

9. Կրթություն 231133.7 

10. Սոցիալական պաշտպանություն 9000.0 

11. 
Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային 

ֆոնդեր 
23500.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ո՞Ր ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ ԵՆ ԾԱԽՍՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 
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Ի՞ՆՉ ՏԵՍԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐ ԵՆ ԿԱՏԱՐՎԵԼՈՒ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ  

hազար դրամ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Կապիտալ 

ծախսեր 

167,650.0, 27%

Աշխատանքի 

վարձատրությ

ուն 

71,166.0, 12%

Ծառայություն

ների  և 

ապրանքների 

ձեռքբերում 

261,450.0, 43%
Սուբսիդիանե

ր և 

դրամաշնորհն

եր 

73,000.0, 12%

Սոցիալական 

նպաստներ 

15,300.0, 2%

Այլ ծախսեր 

24,144.0, 4%

Ընթացիկ 

ծախսեր 

445,060.0, 73%
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Ի՞ՆՉ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՆ ԾԱԽՍՎԵԼՈՒ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ Ի՞ՆՉ 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ԵՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԵԼՈՒ   
 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 

Նպատակ Վերջնական արդյունք 

Համայնքի արդյունավետ 

կառավարման համակարգի 

ստեղծում 

ՏԻՄ-երի՝ համայնքի ղեկավարի և 

ավագանու, կողմից ուղղորդված 

գործունեությունն ապահովված է 

Բնակչությանը մատուցվող ծառա- 

յությունների արդիականացում, 

հանրային մասնակցությամբ 

որոշումների կայացում 

Նոր տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ներդրմամբ 

մասնակցային, նպատակային 

գործունեությունը ներդրված է 

Համայնքում ընդհանուր բնույթի 

հանրային ծառայությունների 

իրականացման ապահովում 

ՔԿԱԳ գործունեության 

ապահովում 

Համայնքում ընդհանուր բնույթի 

այլ հանրային ծառայությունների 

իրականացում 

Համայնքի մարդաշատ վայրերը, 

փողոցները, պուրակները 

բարեկարգ և արդիականացված են 

Ոլորտ 2. Պաշտպանություն 

Նպատակ Վերջնական արդյունք 

Աջակցել համայնքում քաղաքա-

ցիական պաշտպանության կազմ-

ակերպման գործընթացին՝ իր լիա-

զորությունների շրջանակներում 

Համայնքի աջակցությունը 

քաղաքացիական 

պաշտպանությանը 

Ոլորտ 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական 

գործունեություն 

Նպատակ Վերջնական արդյունք 

Աջակցել համայնքում փրկարար 

ծառայության կազմակերպման 

Համայնքում փրկարար 

ծառայության արդյունավետ 
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գործընթացին: գործունեություն 

Ոլորտ 4. Տնտեսական հարաբերություններ 

Նպատակ Վերջնական արդյունք 

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 

Համայնքում գյուղատնտեսության 

արդյունավետության ապահովում՝ 

ոռոգման առկա համակարգերի 

պահպանման, նոր համակարգերի 

ստեղծման միջոցով 

Համայնքում ավելացել են ջրովի 

հողատարածքները, մշակվող 

տնամերձ հողամասերը 

Աջակցել համայնքում նոր 

թաղամասերի գազաֆիկացմանը 

Գազաֆիկացված փողոցների և 

բնակարանների ավելացում 

Համայնքի ճանապարհային 

տրանսպորտային համակարգերի 

շահագործում, արդիականացում 

Համայնքում իրականացվում է 

կանոնակարգված երթևեկություն 

Համայնքի ճանապարհային 

տրանսպորտային համակարգերի 

օգտագործում, կառուցում և 

պահպանում 

Ասֆալտապատ և նշագծված 

կենտրոնական փողոցներ 

Բյուջեի ֆոնդային մասի 

եկամուտների ապահովում 

 Համայնքի ֆոնդային բյուջեում 

կապիտալ միջոցների 

առաջացումը և համայնքում 

կապիտալ աշխատանքների 

իրականացման հնարավորություն 
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Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 

Նպատակ Վերջնական արդյունք 

Համայնքը դարձնել մաքուր և 

հրապուրիչ շրջակա միջավայրով 

բնակավայր, որտեղ արդյունավետ 

կատարվում են համայնքի 

աղբահանության ծրագրերը 

Համայնքում հետևողական 

իրականացվում են 

աղբահանության աշխատանքները 

Ոլորտ 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 

Նպատակ Վերջնական արդյունք 

Ապահովել համայնքի 

բարեկարգման աշխատանքների և 

բազմաբնակարան շենքերի 

սպասարկումն ու պահպանումը 

Բարեկարգ համայնք և բազմա-

բնակարան շենքերում համատի-

րությունների միջոցով ծառայութ-

յունների կազմակերպում 

Ապահովել համայնքի փողոցների 

լուսավորության համակարգի 

անխափան աշխատանքը 

Համայնքը լուսավոր փողոցներով 

բնակավայր է 

Ոլորտ 7. Առողջապահություն 

Ոլորտ 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

Նպատակ Վերջնական արդյունք 

Նպաստել համայնքում սպորտային 

միջոցառումների կազմակերպ-

մանն ու անցկացմանը և անհատ 

մարզիկների ինքնաճանաչմանը 

Համայնքում մասսայականացվում 

են տարբեր մարզաձևեր, առկա են 

մարզական բարձր ցուցանիշներ  

Համայնքում ապահովել մասսա-

յական միջոցառումների կազմա-

կերպումը, նպաստել ավանդական 

մշակույթի պրոպագանդմանը 

Համայնքային ակտիվ 

մշակութային կյանք, 

զբոսաշրջության զարգացման 

համար ստեղծված նախադրյալներ 

Համայնքային ենթակայության 

մշակութային հիմնարկների բնա-

կանոն գործունեության ապահով-

Համայնքի բնակիչներն ամբողջ 

տարվա ընթացքում օգտվում են 

մշակույթի ոլորտում մատուցվող 
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ում, պայմանների բարելավում ծառայություններից  

Քաղաքացիական հասարակության 

կառույցների, կրոնական և երիտա-

սարդական կազմակերպություն-

ների աջակցում և գործունեության 

ապահովում 

Տուրիզի հեռանկարային 

զարգացման և ավանդական 

մշակույթի ներդրման 

նախադրյալների առկայություն և 

հանրայնացում 

Հանգստի կազմակերպմանն ու 

առողջ ապրելակերպի խթանմանն 

ուղղված ենթակառույցների 

ստեղծում 

Համայնքում նոր հանգստի 

կենտրոնների 

խաղահրապարակների 

առկայություն 

Ոլորտ 9. Կրթություն 

Նպատակ Վերջնական արդյունք 

Համայնքի նախադպրոցական 

կրթության և դաստիարակության 

գործունեության ապահովում,  

պայմանների բարելավում 

Համայնքի բնակչությանը 

նախադպրոցական կրթության և 

դաստիարակության ոլորտում 

մատուցվում են որակյալ 

ծառայություններ 

Համայնքի արտադպրոցական 

կրթության և դաստիարակության 

գործունեության ապահովում, 

պայմանների բարելավում 

Համայնքի բնակչությանը 

արտադպրոցական կրթության և 

դաստիարակության ոլորտում 

մատուցվում են որակյալ 

ծառայություններ 

Համայնքի արտադպրոցական 

դաստիարակության հիմնարկների 

շենքային պայմանների 

բարելավում 

Արտադպրոցական 

հիմնարկներում 

ծառայությունների մատուցման 

որակի բարելավում 

Համայնքի նախադպրոցական 

ուսումնական 

հաստատությունների շենքային 

պայմանների բարելավում 

4 ՆՈՒՀ-երում ծառությունների 

մատուցման որակի բարելավում 
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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 

Ոլորտ 10. Սոցիալական պաշտպանություն  

Նպատակ Վերջնական արդյունք 

Համայնքի բնակչության որոշակի 

խավերին ժամանակավոր 

անաշխատունակության դեպքում 

ֆինանսական  աջակցության 

տրամադրում 

Համայնքի բնակչությանը, 

սոցիալապես անապահով խավին, 

ժամանակավոր անաշխատունա-

կության դեպքում մասնակի կամ 

ամբողջական ֆինանսական 

աջակցության հնարավորություն 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

ԻՆ՞Չ ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

ԵՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼՈՒ   

hազար դրամ 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 

Ծրագիր Գումար 

Արդյունավետ կառավարման համակարգ 125150.0 

Միջոցառում  Գումար  

Համայնքի աշխատակազմի պահպանում 114950.0 

Ծրագիր Գումար 

Համայնքում ընդհանուր բնույթի ծառայությունների 

իրականացում 
8978.1 

Միջոցառում Գումար 

ՔԿԱԳ-ի պահպանություն 7278.1 

Տեղեկատվական ծրագրերով աշխատանքների կազմակեր-

պում և մասնագիտական ծառայությունների մատուցում 
1700.0 

Ծրագիր Գումար 

Համայնքում ընդհանուր բնույթի այլ հանրային 

ծառայությունների իրականացում 
12950.0 

Միջոցառում Գումար 

Տեղեկատվական ծրագրերով աշխատանքների կազմակեր-

պում և մասնագիտական ծառայությունների մատուցում 
4950.0 

Ոլորտ 2. Պաշտպանություն 

Ծրագիր Գումար 

Աջակցություն համայնքում քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպման գործընթացին 
200.0 

Միջոցառում  Գումար  

Բնակչության մասնակցությամբ անցկացվող 

Քաղպաշտպանության ուսումնավարժական 

աշխատանքներին աջակցություն 

200.0 
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Ոլորտ 4. Տնտեսական հարաբերություններ 

Ծրագիր Գումար 

Համայնքում զարգացնել գյուղատնտեսությունը՝ 

վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի 

նպատակային և արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև 

ոլորտում իրականացվող համապետական միջոցառումների 

աջակցության միջոցով 

150.0 

Միջոցառում  Գումար  

Հողային ֆոնդի մասնագիտական ծառայություններ 150.0 

Ծրագիր Գումար 

Համայնքի ճանապարհային տրանսպորտային 

համակարգերի շահագործում, արդիականացում 
500.0 

Միջոցառում  Գումար  

Խաչմերուկներում երթևեկության կանոնակարգում 500.0 

Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 

Ծրագիր Գումար  

Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ շրջակա 

միջավայրով բնակավայր, արդյունավետ աղբահանության 

ծրագրերի իրականացում 

55000.0 

Միջոցառում  Գումար  

«Աշտարակի Կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի 

գործունեության ապահովում 
50000.0 

Ոլորտ 6, Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 

Ծրագիր Գումար  

Համայնքի բարեկարգման աշխատանքների և 

բազմաբնակարան շենքերի սպասարկում և պահպանում 
23000.0 

Միջոցառում  Գումար  

«Բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի կողմից բարեկարգման 

աշխատանքների կազմակերպում 
23000.0 



17 
 

Ոլորտ 7, Առողջապահություն 

-  

Ոլորտ 8, Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

Ծրագիր Գումար  

Համայնքում սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և 

անհատ մարզիկների ինքնաճանաչում 
1250.0 

Միջոցառում  Գումար  

Մանկապատանեկան սպորտի զարգացմանն ու 

աջակությանն ուղղված գործունեության ապահովում 
1250.0 

Ծրագիր Գումար  

Համայնքում մասսայական միջոցառումների կազմակերպում, 

ավանդական մշակույթի պրոպագանդում 
3500.0 

Միջոցառում  Գումար  

Համայնքային մշակութային նախաձեռնությունների, 

պետական տոների և հիշատակի օրերին նվիրված 

միջոցառումների կազմակեպում 

3500.0 

Ծրագիր Գումար  

Համայնքային ենթակայության մշակութային հիմնարկների 

բնականոն գործունեության ապահովում, պայմանների 

բարելավում 

25859.3 

Միջոցառում  Գումար  

Քաղաքային մշակույթի տան գործունեության ապահովում 14359.3 

”Արայի” մշակույթի տան գործունեության ապահովում 4500.0 

Ոլորտ 9. Կրթություն 

Ծրագիր Գումար  

Համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակութ-

յան գործունեության ապահովում,  պայմանների բարելավում 
131000.0 

Միջոցառում  Գումար  

«Մանուշակ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 28000.0 
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«Հովիկ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 28000.0 

«Հասմիկ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 28000.0 

«Արևիկ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 21000.0 

«Արաքս Մուրադյան» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 26000.0 

Ծրագիր Գումար  

Համայնքի արտադպրոցական կրթության և դաստիարակութ-

յան գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում 
61333.7 

Միջոցառում  Գումար  

Երաժշտական դպրոցի գործունեության ապահովում 35333.7 

Գեղարվեստի դպրոցի գործունեության ապահովում 13000.0 

Պարարվեստի դպրոց-ստուդիայի գործունեության 

ապահովում 
13000.0 

Ծրագիր Գումար  

Համայնքի կրթական այլ հաստատություններին, 

ուսանողներին, սովորողներին ֆինանսական աջակցության 

տրամադրում 

1800.0 

Տրանսֆերտ Գումար  

Համայնքի դպրոցներին դրամաշնորհների տրամադրում 500.0 

Համայնքից ԲՈՒՀ-երում սովորողներին ուսման վարձի 

մասով աջակցության տրամադրում 
1000.0 

Համայնքից Մ/ՄՈՒՀ-երում սովորողներին ուսման վարձի 

մասով աջակցության տրամադրում 
300.0 

Ոլորտ 10. Սոցիալական պաշտպանություն  

Ծրագիր Գումար  

Համայնքի բնակչության որոշակի խավերին ժամանակավոր 

անաշխատունակության դեպքում ֆինանսական 

աջակցության տրամադրում 

1000.0 

Տրանսֆերտ Գումար  

Բնակիչների կողմից հիվանդանոցային ծախսերի, 1000.0 
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ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքերում 

ֆինանսական աջակցություն 

Ծրագիր Գումար  

Սոցիալական օգնության տրամադրում զոհված 

ազատամարտիկների ընտանիքներին, պատանի 

երկրապահներին, ինչպես նաև սոցիալական խոցելի 

ընչազուրկ խմբերին և կարիքավորներին 

8000.0 

Տրանսֆերտ Գումար  

Ավագանու կողմից հաստատված ցուցակով համայնքում 

զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, պատանի 

երկրապահների ակումբին աջակցություն 

8000.0 

 
 
 
 
 
 
 

ԻՆ՞Չ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

ԵՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼՈՒ   

hազար դրամ 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 

Ծրագիր Գումար 

Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների արդիակա-

նացում, հանրային մասնակցությամբ որոշումների կայացում 

 

10200.0 

Միջոցառում  Գումար  

Քաղաքապետարանի աշխատակազմի համար անհրաժեշտ 

մեքենասարքավորումների ձեռք բերում 
8200.0 

Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի ստեղծում 2000.0 

Ծրագիր Գումար  

Համայնքում ընդհանուր բնույթի այլ հանրային 

ծառայությունների իրականացում 
12950.0 
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Միջոցառում  Գումար  

Մարդաշատ վայրերում, կենտրոնական փողոցներում 

համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի 

բարձրացում 

8000.0 

Ոլորտ 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական 

գործունեություն 

Ծրագիր Գումար  

Աջակցություն համայնքում փրկարար ծառայության 

կազմակերպման գործընթացին 
5000.0 

Միջոցառում  Գումար  

Փրկարար ծառայության շենքի վերանորոգում 5000.0 

Ոլորտ 4. Տնտեսական հարաբերություններ 

Ծրագիր Գումար 

Համայնքում զարգացնել գյուղատնտեսությունը՝ ոռոգման 

համակարգերի պահպանման, նոր համակարգերի ստեղծման 

միջոցով 

5500.0 

Միջոցառում  Գումար  

Համայնքի ոռոգման համակարգի ընդլայնում 5500.0 

Ծրագիր Գումար 

Համայնքում նոր թաղամասերի գազաֆիկացում 11000.0 

Միջոցառում  Գումար  

Գազաֆիկացման համակարգի ընդլայնում 11000.0 

Ծրագիր Գումար 

Համայնքի ճանապարհային տրանսպորտային 

համակարգերի օգտագործում, կառուցում և պահպանում 
52000.0 

Միջոցառում  Գումար  

Ասֆալտապատման և նշագծման աշխատանքների 

իրականացում 
52000.0 

Ծրագիր Գումար 
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Բյուջեի ֆոնդային մասի եկամուտների ապահովում -174200 

Միջոցառում  Գումար  

Հողի, գույքի օտարումից ակնկալվող եկամուտներ -174200 

Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 

Ծրագիր Գումար  

ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ շրջակա 

միջավայրով բնակավայր, արդյունավետ աղբահանության 

ծրագրերի իրականացում 

55000.0 

Միջոցառում  Գումար  

Հատուկ մեքենաների քանակի ավելավում 5000.0 

Ոլորտ 6, Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 

Ծրագիր Գումար  

Համայնքում  փողոցների լուսավորության համակարգի 

անխափան աշխատանքի ապահովում 
20000.0 

Միջոցառում  Գումար  

Համայնքի լուսավորության համակարգի ընդլայնում 20000.0 

Ոլորտ 8, Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

Ծրագիր Գումար  

Համայնքային ենթակայության մշակութային հիմնարկների 

բնականոն գործունեության ապահովում, պայմանների 

բարելավում 

25859.3 

Միջոցառում  Գումար  

Քաղաքային մշակույթի տան բեմական մասի վերանորոգում 7000.0 

Ծրագիր Գումար  

Քաղաքացիական հասարակության կառույցների, կրոնական 

և երիտասարդական կազմակերպությունների աջակցում և 

գործունեության ապահովում 

4300.0 

Միջոցառում  Գումար  
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Բռնադատվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի 

կառուցում և պուրակի հիմնում 
3000.0 

Ծրագիր Գումար  

Հանգստի կազմակերպմանն ու առողջ ապրելակերպի 

խթանմանն ուղղված ենթակառույցների ստեղծում 
25000.0 

Միջոցառում  Գումար  

Առողջ ապրելակերպի խթանմանն ուղղված գործունեության 

ապահովում 
10500.0 

Միջոցառում  Գումար  

Աջ ափի շուկայի տարածքում պուրակի ստեղծում 14500.0 

Ոլորտ 9, Կրթություն 

Ծրագիր Գումար  

Արտադպրոցական դաստիարակության հիմնարկներում 

կապիտալ նորոգման աշխատանքներ 
6000.0 

Միջոցառում  Գումար  

Պարարվեստի դպրոց-ստուդիայի շենքի կապիտալ նորոգում 3000.0 

Գեղարվեստի դպրոցի շենքի կապիտալ նորոգում 1000.0 

Երաժշտական դպրոցի գործունեության արդիականացում 2000.0 

Ծրագիր Գումար  

“Հասմիկ”, “Մանուշակ”, “Արևիկ”, “Արաքս Մուրադյան” 

ՆՈՒՀ-երում կապիտալ նորոգման աշխատանքների 

իրականացում 

33000.0 

Միջոցառում  Գումար  

«Արևիկ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 20000.0 

«Արաքս Մուրադյան» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ 

նորոգում 
5000.0 

«Մանուշակ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 4000.0 

«Հասմիկ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում 2000.0 
 


