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«Սևան համայնքի կոմուալ ծառայությունների բարելավում                         » 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Գործարար  

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
 
Խոշորացված համայնքում 
էապես բարելավել Սևան 
քաղաքի և բնակավայրերի 
ձնամաքրման, 
հողագործական, 
սանիտարական մաքրման, 
փողոցների և մայթերի 
մաքրման աշխատանքները 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
հագեցած 
տրանսպորտային 
տեխնոպարկ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
0 7 7 7 8 9 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Ծրագրով իրականացման 
արդյունքում Սևան համայնքի 
սեփականության իրավունքով 
պատկանող 
ավտոտրանսպորտայաին 
միջոցների քանակը 
կավելանա 7-ով, որի 
արդյունքում կավելանա նաև 
համայնքի սեփականության 
իրավունքով պատկանող 
հիմնական միջոցների 
արժեքը, կունենանք ավելի 
բարեկարգ և մաքուր համայնք  

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Ներգրավված են <<ՀՀ 
տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարությունը՝ ի 
դեմս տարածքային 
կառավարման 
հիմնադրամի և 
Համաշխարհային 
բանկը 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
0 7 7 7 8 9 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Համայնքային հանրային լսումների հրավիրում   
1.2. Ծրագրի առաջարկի ներկայացում 
1.3 Առաջին փուլի ամփոփում: 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. Ծրագրի ներկայացում 
2.2 Համայնքային ներդրման ապահովում 
2․3 Գնման գործընթաց 
2․4 Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 220․000.000  /համայնքային ներդրում 11․000․000 դրամ/ 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Սևան համայնքի և բնակավայրերի բնակչությունը  

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Ծրագրի արդյունքում Սևան խոշորացված համայնքում նախատեսված է ձեռք բերել նոր 
կոմունալ տրասնպորտային միջոցներ, ինչը թույլ է տալու թեթևացնել քաղաքի կոմունալ 
սպասարկման ծառայության առօրյա աշխատանքները նոր խոշորացված համայնքի 
տարածքում ավելի է մեծացել  քաղաքի և նոր միացված բնակավայրերի փողոցների 
մակերեսների ծավալը՝ մեծացնելով մաքրման կարիք ունեցող փողոցների մակերեսը 
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«Համայնքում և մարզում արտադրվող ապրանքների Էքսպո-ցուցահանդեսի անցկացում» 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Աջակցել արտադրողներին, 
նորարական գաղափարներ 
ունեցողներին: 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Էքսպո 
ցուցահանդեսների 
անցկացում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
- - 1 2 2 3 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Շուկաներ գտնելու, սեփական 
արտադրանքն ու գաղափարը 
հանրայնացնելու լավագույն 
հարթակի ստեղծում,   
աշխատատեղերի ստեղծման 
հնարավորություն, 
արտադրական ծավալների 
մեծացում:  

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Ներգրավված են 
արտադրողներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
- - 20 25 30 35 

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Նոր շուկաների և 
գործընկերների 

ներգրավում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
- - 3 5 7 9 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Համայնքում և մարզում  արտադրության ոլորտում գործող անհատ ձեռնարկատերերի, 
ընկերությունների ճշտում:  
1.2. Էքսպո ցուցահանդեսի համար համապատասխան տարածքի առանձնացում: 
1.3 Կազմակերպչական աշխատանքների իրականացում: 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. Էքսպո ցուցահանդեսի կազմակերպում: 
2.2 Նոր գործընկերների ձեռքբերում: 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 1.000.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Տեղեկատվության ապահովում, համագործակցություն համապատասխան կառույցների հետ, 
համապատասխան տարածքների առկայություն շուկայի մասնագետների ներգրավում: 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Արտադրողներ, արտադրանք իրացնողներ, աշխատանք փնտրողներ, գործընկեր համայնքներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Համայնքի զարգացման հիմնական ուղղություններից մեկը փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության զարգացումն է, որի հենքի վրա բարելավվելու է գործարար միջավայրը: 
Ներկայումս համայնքում չեն իրականացվում այնպիսի միջոցառումներ, որոնք 
հնարավորություն կտան ընդհանուր պատկերացում ունենալ արտադրական ներուժի, առկա 
շուկաների վերաբերյալ: Նշված ծրագրի իրականացմամբ ի մի է բերվելու արտադրական ողջ 
պոտենցիալը, միմյանց են հանդիպելու արտադրողն ու սպառողը, որոնց շնորհիվ ստեղծվելու 
են նոր աշխատատեղեր, հիմնվելու են նոր արտադրություններ, ընդլայնվելու են արդեն իսկ 
գործող արտադրությունների ծավալները, արտերկրի գործընկերների հետ մշակվելու են 
արտահանման և ներմուծման ծրագրեր:   
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««Գործարարության արդի հիմնախնդիրները, ոլորտային մարտահրավերները և հեռանկարները» 
____համաժողովի անցկացում__________________________________________________________ » 

(Ծրագրի անվանում)  
 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Նպաստել համայնքում 
գործարարության 
զարգացմանը: 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Համաժողովի 
անցկացում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
- - 1 - 1 - 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 

Տեղի և արտերկրի 
շուկաների ուսումնասիրում, 
առաջարկի և պահանջարկի 
գնահատում, ներդրումային 
ծրագրերի իրականացում, 
ներդրումներ կատարելու 
հնարավորության ընձեռում, 
տեղեկատվության 
տրամադրում և տարածում:  

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Ներդրումային 
ծրագրերի 
իրականացում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 1 3 3 5 6 

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Արտերկրի և հանրապետությունում գործընկեր համայնքների հետ նախնական 
պայմանավորվածության ձեռքբերում:  
1.2. Աշխատակարգի և օրակարգի մշակում: 
1.3 Կազմակերպչական աշխատանքների իրականացում: 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. Համաժողովի անցկացում: 
2.2 Ծրագրերի մշակման փուլ: 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 400.000 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 400.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Տեղեկատվության ապահովում, համագործակցություն համապատասխան կառույցների հետ: 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Ոչ բավարար մասնակցության ապահովում 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Գործընկեր համայնքներ, գործարարներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Համայնքի զարգացման հիմնական ուղղություններից է գործարար միջավայրի բարելավումը, 
որը հնարավորություն կտա ապահովել ներդրումային ծրագրերի հոսքը: Համաժողովի 
աշխատանքներին մասնակցելու են տեղացի և արտերկրի գործարարները, որոնք 
ներկայացնելու են ոլորտային հիմնախնդիրները, լուծման ուղիները, այն ծրագրերը, որոնք 
լինելու են արդյունավետ երկուստեք: Համաժողովի ընթացքում կնքվելու են նախնական 
համաձայնագրեր, որոնք թույլ կտան ներկրելու  և արտահանելու պահանջարկ վայելող որոշ 
արտադրատեսակներ, ինչպես նաև համատեղ  արտադրություններ հիմնելու առաջարկներ 
կմշակվեն: 

 
 
 
 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

««Սևանի թիվ 1 «Բողբոջ» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում__________ » 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական դաստիարակության 
կազմակերպում  

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Ապահովել ժամանակակից 
պահանջներին 
համապատասխան շենքային 
պայմաններ, երեխաների 
համար գրավիչ և զարգացնող 
միջավայր 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Հիմնանորոգված 
նախադպրոցական 
հաստատություն 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Հիմնանորոգված  և 
կահավորված հարմարավետ և 
ապահով միջավայր 
նախադպրոցական տարիքի 
երեխաների համար: 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ժամանակավոր 
աշխատատեղերի 

ստեղծում   

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Երեխաների թվի 

աճ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Շինարարական աշխատանքների մրցույթի հայտարարում 
1.2 Պայմանագրերի կնքում 
1.3 Շինարարական աշխատանքների վերահսկման համայնքային խմբի ստեղծում 
1.4 Շինաշխատանքների իրականացում 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Շինաշխատանքների ավարտական փուլ 
2.2 Գույքի ձեռքբերում 
2.3 Կատարած աշխատանքների ընդունում /շնորհանդես/ 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 15.000.000 
Կապիտալ ծախսեր՝ 200.000.000  
Ընդհանուր բյուջեն՝ 215.000.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ֆինանսական, կապալառու կազմակերպություն 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Ծրագրի իրականացման համար դոնոր կամակերպության բացակայություն 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

2-6  տարեկան երեխաներ, ծնողներ, աշխատակիցներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Սևանի թիվ 1 «Բողբոջ» մանկապարտեզը գործում է 30 տարուց ավելի և այդ ընթացքում 
հիմնանորոգում չի իրականացվել, կատարվել են մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ, 
որոնք բավարար չեն:  Մանկապարտեզի շենքը տիպային է, նախատեսված 320 երեխայի 
համար, սակայն ներկայումս հաճախում է 95 երեխա, որի պատճառներից 1-ինը շենքային ոչ 
բավարար պայմաններն են: Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգմամբ և կահավորմամբ 
հնարավորություն կստեղծվի բեռնաթափելու հարակից երկու մանկապարտեզները, 
միաժամանակ կստեղծվի հարմարավետ և անվտանգ միջավայր: Ծրագրի իրականացումը 
համայնքի բյուջեի միջոցներով հնարավոր չէ, համայնքը կարող է համաֆինանսավորել 
ծրագիրը: Նմանատիպ  հաջողված ծրագրերը առկա են` թիվ 4 «Գալիք», թիվ 2 «Զարթոնք» 
մանկապարտեզների շենքերի հիմնանորոգում Տարածքային զարգացման  հիմնադրամի 
կողմից:  

 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«_«Վ. Սարգսյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում կամ ամրացում» 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական դաստիարակության 
կազմակերպում  

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Ստեղծել ժամանակակից 
պահանջներին 
համապատասխան և 
անվտանգ միջավայր 
ապահովող շենքային 
պայմաններ 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
300 աշակերտ 
 
30  դասատու 
18 դասարան 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
171 

 
24 
15 

     

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Երեխաների հաճախելիության 
թվի աճ, կրթական 
գործընթացի 
արդյունավետություն, 
ժամանակակից 
չափորոշիչներին 
համապատասխան 
պայմանների ապահովում 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Շինարարական աշխատանքների մրցույթի հայտարարում 
1.2 Պայմանագրերի կնքում 
1.3 Շինարարական աշխատանքների վերահսկման համայնքային խմբի ստեղծում 
1.4 Շինաշխատանքների իրականացում 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Շինաշխատանքների ավարտական փուլ 
2.2 Գույքի ձեռքբերում 
2.3 Կատարած աշխատանքների ընդունում /շնորհանդես/ 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 20.000.000 
Կապիտալ ծախսեր՝ 180.000.000 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 200.000.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ֆինանսական , մասնագիտացված կառույցներ 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Անհրաժեշտ գումարների բացակայություն 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

6-18 տարեկան երեխաներ, մասնագետներ, ծնողներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 
Վ. Սարգսյանի անվան երաժշտական դպրոցը համայնքի մշակութային այն եզակի օջախներից 
է,  որը երաժշտական կրթությանը զուգահեռ պատրաստում է նաև երաժշտասեր լսարան:  
Դպրոցի շենքային պայմանները, մինչ շենքի վթարայնությունն էլ, եղել են ոչ բավարար, քանի 
որ դպրոցը գործում է հարմարեցված մասնաշենքում /նախկին մանկապարտեզ/: 
Հիմնանորոգելով դպրոցի շենքը` այդ ընթացքում հնարավոր է կատարել նաև լսարանների 
ավելացման, համապատասխան չափանիշներին հարմարացնելու աշխատանքներ, որը 
հնարավորություն կտա ունենալ հարմարավետ և անվտանգ միջավայր:  
Ծրագրի իրականացումը համայնքային բյուջեի միջոցով հնարավոր չէ, պետք է դիմել դոնոր 
կազմակերպությունների: 

 
 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ծնողական վարձավճարների 
զրոյացում (անվճար)___________________________________________________________               » 

(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական դաստիարակության 
կազմակերպում  

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Ապահովել անվճար 
նախադպրոցական կրթություն 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Անվճար 
նախադպրոցական 
կրթություն 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2000-7000 

դրամ 
0 0 0 0 0 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Երեխաների հաճախելիության  
աճ, աջակցություն 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին  
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Երեխաների թվի 
աճ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
650 680 700 730 760 790 

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Ծնողական վարձավճարների վերանայման հարցի ներկայացում ավագանու նիստի 
քննարկմանը  
1.2 Հաստատում 
1.3 Մանկապարտեզներում սննդի տրամադրման համար գնման գործընթացի կազմակերպում 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Համապատասխան գումարների տրամադրում 
2.2 Մանկապարտեզների սննդի տրամադրում 
2.3 Վերահսկողություն 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝  
Կապիտալ ծախսեր՝  
Ընդհանուր բյուջեն՝ 170.000.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ֆինանսական, մասնագիտացված կառույցներ 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Համայնքային եկամուտների ոչ բավարար վիճակ, իրավիճակի վերահսկողություն, սննդի 
որակ 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

2-6  տարեկան երեխաներ, ծնողներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Համայնքում գործում է 5 մանկապարտեզ, որտեղ սահմանված են ծնողական վարձավճարներ. 
Գագարին գյուղում` 2000 դրամ, «Գալիք» մանկապարտեզում` 7000 դրամ, մյուս 3 
մանկապարտեզներում` 6000-ական դրամ: Վերջին բարձրացումը ծնողական վճարների եղել է 
2015թ-ին: Նախադպրոցական տարիքի երեխա ունեցող ոչ բոլոր ընտանիքներն են ի վիճակի 
վճարելու անհրաժեշտ գումարը, մանավանդ եթե մանակպարտեզ է հաճախում նույն 
ընտանիքից մեկից ավելի երեխա: Ծրագրի իրականացմամբ, որը կատարվելու է համայնքային 
բյուջեի հաշվին, ծնողներին հնարավորություն կտրվի օգտվելու մանկապարտեզների 
ծառայություններից, իսկ երեխաներին` հավասար մեկնարկային պայմաններ դպրոց 
հաճախելու համար: 

 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«                                    Գրադարանային համակարգի վերազինում                            » 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպում` երիտասարդության 
ներգրավմամբ  

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Նպաստել գրադարանային 
գործի բարելավմանը 

 
Ցուցանիշներ 

 
Գրադարանը 
ապահովված է 
ժամանակակից 
տեխնիկական 
միջոցներով 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2 3 4 5 6 7 

 
 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Գրադարանը հագեցված է 
ժամանակակից տեխնիկական 
միջոցներով,  առկա է 
գրադարանից օգտվողների 
թվի աճ, այն վերածվել է 
մշակութային հարթակի: 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Տեխնիկական 
միջոցների 

ներգրավում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2 1 1 1 1 1 

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Այցելուների թվի 

աճ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
5363 

 
5450 5550 5650 5750 6000 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 
1.1 Գրադարանի կարիքների գնահատում  
1.2 Տեխնիկական միջոցների համար հայտի ներկայացում 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Գնման գործընթաց 
2.2 Համապատասխան տեխնիկայի ձեռքբերում 
  

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն ՝ 2.000.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Ֆինանսական միջոցների բացակայություն 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի և տարածաշրջանի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Վ. Ստեփանյանի անվան գրադարանների կենտրոնացված համակարգը 2014թ-ին ստացել է 
հանրային գրադարանի կարգավիճակ, որը ենթադրում է գործունեության նոր որակ և 
հեռանկարներ: Գրադարանի բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ է 
տեխնիկական միջոցների ներգրավում, ինչի շնորհիվ կավելանան և այցելուների թիվը, և 
կգրանցվեն ոլորտային բարեփոխումներ: Տեխնիկական վերազինումն ապահովելու համար 
ակնկալվում է մշակույթի նախարարության աջակցությունը: 

 
 
 
 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«_ Մարզահրապարակների և խաղահրապարակների կառուցում, բարեկարգում և կահավորում /1-
ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ միկրոթաղամասերի, Նալբանդյան փողոց թիվ 26, 45 և 65 շենքերի 

հարևանությամբ բակային տարածքներ/» 
(Ծրագրի անվանում)  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպում` երիտասարդության 
ներգրավմամբ 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Ստեղծել հարմարավետ 
պայմաններ ազատ ժամանցի 
կազմակերպման և բակային 
կյանքի մշակույթի ձևավորման 
համար: 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
անվտանգ, 
ապահով 
միջավայրի 
ստեղծում. 
ազատ ժամանցի 
կազմակերպման 
պայմանների 
առկայություն. 
առողջ 
ապրելակերպի 
խթանում. 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Բակերում առկա են բարեկարգ 
կառուցապատված 
տարածքներ, լուծված է ազատ 
ժամանցի կազմակերպման 
խնդիրը: 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
կանաչ և 
բարեկարգ 
տարածքների 
առկայություն. 
ժամանակավոր 
աշխատատեղերի 
ստեղծում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
համապատասխան 
կահավորված 
տարածքների 
առկայություն 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Թաղամասերի բնակիչների մասնակցությամբ ակտիվ խմբերի ընտրություն  
1.2 Հանրային քննարկումների կազմակերպում 
1.3 Նախագծերի կազմման փաթեթ 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Քանդման աշխատանքներ 
2.2 Կառուցապատման աշխատանքներ 
2.3 Արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացում 
2.4 Կանաչ տարածքների առանձնացում 
2.5 Կահավորում, խաղամիջոցների և մարզական միջոցների տեղադրում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 2.000.000 
Կապիտալ ծախսեր՝ 8.000.000 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 10.000.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Բանվորական ուժի ներգրավում 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների սղություն 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Բնակիչներ, քաղաքի հյուրեր 



Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 
Բակային կյանքի աշխուժացման, ազատ ժամանցի կազմակերպման համար կարևորվում է 
խաղահրապարակների և մարզահրապարակների գոյությունը: Այդ ուղղությամբ անցած 
տարիներին կատարվել են ծրագրեր, որոնք բավարար չեն: Խաղահրապարակների և 
մարզահրապարակների համար արդեն իսկ կան հատկացված տարածքներ, դրանց մի մասը 
ժամանակին ծառայել է իր նպատակին, հետագայում մատնվել անուշադրության: 
Առանձնացված 9 տարածքներում կիրականացվեն կանաչ տարածքների, խաղային 
միջոցների, նստարանների համար համապատասխան տարածքներ, որոնք կուղեկցվեն 
շինարարական աշխատանքներով: Ակնկալվում է նաև բնակիչների ակտիվ 
մասնակցությունը: Ծրագրի իրականացմամբ կվերականգնվեն բակային լավագույն 
ավանդույթները:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«            Սևան քաղաքի հայորդաց տան հիմնանորոգում________________________» 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպում` երիտասարդության 
ներգրավմամբ  

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Ունենալ մարզամշակութային 
կառույց 

 
Ցուցանիշներ 

 
Մարզամշակութային 
կառույցի ստեղծում 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
3 3 4 4 4 4 

 
 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Ստեղծված են անհրաժեշտ 
պայմաններ երեխաների 
ազատ ժամանցի 
կազմակերպման, 
նախասիրությունների 
բացահայտման համար 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Խմբերի և խմբակների 
ստեղծում 

 
երեխաների և 
պատանիների 

ներգրավվածություն 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
54 
 
 
 

904 

54 
 
 
 

930 

54 
 
 
 

930 

64 
 
 
 

1050 

66 
 
 
 

1100 

66 
 
 
 

1200 

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ժամանակավոր 

աշխատատեղերի 
ստեղծում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 
 

 10 15   

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

1.1 Շենքի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում  
1.2 Համապատասխան փաստաթղթերի ներկայացում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին բարերարի 
ներգրավման համար  
 
 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Կազմակերպչական աշխատանքների իրականացում 
2.2 Հիմնանորոգման գործընթաց 
  

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն ՝  

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Բարերար (ներ) 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Համապատասխան ֆինանսերի բացակայություն 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի երեխաներ, պատանիներ, բնակիչներ, հյուրեր, գործընկերներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-20269 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Սևան քաղաքի բանուկ թաղամասերից մեկում տասնամյակներ առաջ գործել է մշակույթի 
տուն, որը ազատ ժամանցի և մշակութային կյանքի  կազմակերպման համար եղել է լավագույն 
վայր: Անցյալ դարի 90-ականներից այն դադարել է գործելուց, որի արդյունքում շենքը մատնվել 
է անգործության, շարքից դուրս են եկել կոմունիկացիաները: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
դաստիարակչական կենտրոնը շենքը վերցրել է իր հաշվեկշռում և կատարել տանիքի 
վերանորգման աշխատանք: Համաձայն դաստիարակչական կենտրոնի ծրագրերի` շենքում 
պետք է գործեր հայորդաց տուն, սակայն համապատասխան ֆինանսական միջոցների 
բացակայության պատճառով ծրագիրը կյանքի չկոչվեց: Բարերարների առկայության դեպքում 
հնարավոր է հիմնանորոգել շենքը, որը լիովին կծառայի իր նպատակին համապատասխան 
մարզական և մշակութային խմբակներով: Հայորդաց տան գործունեությամբ կլուծվի 
թաղամասի երեխաների զբաղվածության, արտադպրոցական առօրյան կազմակերպելու 
խնդիրը: 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«            Մարզամշակութային փառատոնների անցկացում_____________________» 
      (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Ստեղծել մարզական, 
մշակութային կյանքի 
ակտիվացմանը նպաստող 
պայմաններ 

 
Ցուցանիշներ 

 
Մարզամշակութային 
միջոցառումների թվի 
աճ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
46 50 56 63 66 75 

 
 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Համայնքում 
մարզամշակութային 
միջոցառումների թվի աճ, 
միջհամայնքային կապերի 
ապահովում 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Մասնակիցների 

ներգրավվածության 
աճ  

 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
6000 6500 7000 7500 8000 8500 

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 
 

     

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

1.1 Մարզամշակութային միջոցառումների անցկացման տարեկան պլանների կազմում 
1.2 Համաձայն պլանի` միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքների իրականացում 
 
 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Փառատոների անցկացում  

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն ՝ 5.000.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Սցենարների մշակում, անհրաժեշտ տեխնիկայի ապահովում 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Բացօթյա միջոցառումների համար եղանակային ոչ բարենպաստ պայմաններ 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի և տարածաշրջանի բնակիչներ, հյուրեր, զբոսաշրջիկներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Համայնքային կյանքի, միջհամայնքային կապերի ակտիվացմանը նպաստող գործոններից են 
մարզամշակութային փառատոների անցկացումը, որը բացահայտում է նաև տաղանդավոր 
երեխաներին և երիտասարդներին, առաջացնում է հետաքրքրություն համայնքի նկատմամբ, 
մեծացնում զբոսաշրջային հոսքերը: Ծրագրի իրականացման ընթացքում արդեն ավանդույթ 
դարձած միջոցառումներին կգան լրացնելու որակապես և թեմատիկ առումով նորերը, որոնց 
շնորհիվ կմեծանա մասնակիցների և հանդիսատեսի թիվը: 

 

 
 
 
 
 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«            Ն. Դագարյանի անվան մարզադպրոցի մարզական գույքի ձեռքբերում      » 
      (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Ստեղծել մարզիկների 
պարապմունքների 
անցկացման համար 
անհրաժեշտ պայմաններ 

 
Ցուցանիշներ 

 
Մարզադպրոցի 
գույքի 
հագեցվածություն 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

 
 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, առողջ 
ապրելակերպ, մարզիկների 
թվի աճ  

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Մարզական գույքի 

ձեռքբերում 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Մարզադպրոց 

հաճախողների թվի 
աճ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
335 

 
350 400 450 520 600 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

1.1 Մարզադպրոցի գույքի գույքագրում  
1.2 Անհրաժեշտ գույքի հաշվառում 
1.3 Գնման գործընթաց 
1.4 Պայմանագրի կնքում 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Մարզագույքի ձեռքբերում 
  

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն ՝ 6.000.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Մարզադպրոց հաճախող երեխաներ և պատանիներ, մարզիչներ, կազմակերպող 
առաջնությունների և մրցելույթների մասնակիցներ  

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 Մարզադպրոցում պարապմունքների բնականոնությունն ապահովելու համար 
զգացվում է մարզագույքի որոշ տեսակների կարիք, որոնց լրացմամբ կմեծանան 
պարապմունքների արդյունավետությունը, կավելանա հաճախող երեխաների թիվը: Ծրագրի 
իրականացման ընթացքում նախատեսվում է ըմբշամարտի մարզագորգի, ծանրաձողերի, 
ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, բասկետբոլի խմբերի պարապմունքներն ապահովող մարզագույքի 
ձեռքբերում:   

 

 
 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«              Տանիքաշինություն                                                          » 
           (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանում և բնակարանային 
ֆոնդի պահպանում 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Բարելավել բնակարանային 
տնտեսության վիճակը 

 
Ցուցանիշներ 

 
Հիմնանորոգված 
տանիքների 
առկայություն 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
14 14 16 18 20 23 

 
 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Շենքերի անվտանգության 
աստիճանի բարձրացում, 
շահագործման ժամկետների 
երկարացում, օգնություն 
համատիրություններին 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

1.1 Համատիրությունների կողմից առաջնահերթ հիմնանորոգում պահանջող տանիքների 
ցանկի ներկայացում.  
1.2  Ներկայացված առաջարկների կարիքների գնահատում. 
1.3  Հիմնախնդրի ներկայացում մարզպետարան: 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Տանիքների հիմնանորոգման համար մրցույթի հայտարարում. 
2.2 Պայմանագրերի կնքում. 
2.3 Շինաշխատանքների իրականացում 
  

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն՝  80.000.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Պետական դրամաշնորհներում խնդրի ներառումը 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Տանիքների հիմնանորոգման կարիք ունեցող շենքերի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Համայնքում կա 213 բազմաբնակարան շենք, որոնցից ամենաերիտասարդը կառուցվել է               
80-ական թվականներին: Շենքերում առկա մի շարք հիմնախնդիրների կողքին զգացնել է 
տալիս տանիքների անմխիթար վիճակը, որը ստեղծում է բազմաթիվ անհարմարություններ 
հատկապես վերջին հարկերում բնակվողների համար: Անցած տարիների ընթացքում ներքին 
պետական դրամաշնորհների շնորհիվ հնարավոր է եղել հիմնանորոգել 14 տանիք: 
Առաջիկայում ևս նախատեսված է տանիքների հիմնանորոգման ծրագիրը, որը համայնքային 
բյուջեի միջոցներով հնարավոր չէ իրականացնել: Պետության կողմից տրվող նպատակային 
հատկացումների որոշ մասը պետք է ուղղվի տանիքաշինությանը:   

 
 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«                  Շենքերի սեյսմակայունության բարձրացում, ամրացում                                           » 
                (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանում և բնակարանային 
ֆոնդի պահպանում 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Ապահովել բնակֆոնդի 
պահպանությունը 

 
Ցուցանիշներ 

 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

 
 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Շենքերի վթարայնության 
աստիճանի որոշում, 
ամրացման աշխատանքների 
իրականացում 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ամրացված են 

վթարային շենքերը 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
4 4 3 2 1 0 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

1.1 Վթարային շենքերի ամրացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 
պատրաստում. 
1.2  Ամրացման աշխատանքների կատարման մրցույթի հայտարարում. 
1.3  Պայմանագրերի կնքում: 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Աշխատանքների իրականացում. 
2.2 Վերահսկողություն: 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Պետական դրամաշնորհներում խնդրի ներառումը 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Վթարային շենքերի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Համայնքում կա 2013 բազմաբնակարան շենք, որոնցից մեծ մասն ունի մի շարք խնդիրներ: 
Դրանցից 4-ը մասնագիտական համապատասխան եզրակացությամբ ճանաչվել է վթարային, 
որը, սակայն քանդման ենթակա չէ: Գյուղ Գագարին, Գայի 1, ք. Սևան, Սայաթ-Նովա 19, 
Խաղաղության 16, Նաիրյան 4 շենքերի հետագա պահպանումն ապահովելու համար 
անհրաժեշտ է իրականացնել ամրացման աշխատանքներ, որը համայնքային բյուջեի 
միջոցներով հնարավոր չէ: Խնդրահարույց է նաև գ. Գագարին, Բաղրամյան 1 շենքի առկա 
վիճակը. շենքը չունի կոյուղագիծ, որի պատճառով կեղտաջրերը լցվում են շենքի նկուղ` 
ստեղծելով ոչ միայն հակահիգիենիկ վիճակ, այլ նաև թուլացնելով շենքի հիմքերը: Հրատապ է 
Բաղրամյան 1 շենքի հիմքերի ամրացման աշխատանքների իրականացումը: 

 

 
 
 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«   Համայնքի կանաչ գոտիների գույքագրում, կանաչապատում և ծառատնկում          » 
                   (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում և 
կանաչապատում, աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կոմունալ 
տնտեսության աշխատանքների ապահովում 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Բարելավել 
բնապահպանական վիճակը 
 

 
Ցուցանիշներ 

 
Կանաչ 
տարածքների 
մակերեսի 
ավելացում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
71.99հա     75հա 

 
 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Համայնքում առկա կանաչ 
տարածքների քարտեզագրում, 
նոր կանաչ տարածքների 
հիմնում, գազոնների մշակում 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Կանաչ գոտիների 

տարածքի 
ավելացում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Մշակված կանաչ 

գոտիների 
առկայություն 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

1.1 Համայնքի կանաչ տարածքների, ծառերի քարտեզագրում.   
1.2  Քարտեզագրված տարածքներում բնապահպանական աշխատանքների իրականացում, 
մշակում: 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1  Կանաչ տարածքների ավելացում, ծառատնկում. 
2.2  Պահպանման աշխատանքներ: 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն՝  11.000.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Տարածաշրջանի կլիմային համապատասխան թփեր, տնկիներ 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Պահպանություն, վնասում 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ, հյուրեր, զբոսաշրջիկներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Սևանը ներկայացնում է մեծ հետաքրքրություն զբոսաշրջային տեսանկյունից, որն էլ իր 
հերթին ներառում է բնապահպանական մի շարք խնդիրներ: Ներկայումս համայնքում առկա է 
71.99հա կանաչ տարածք: Համաձայն գլխավոր հատակագծի` այն պետք է հասցնել 80.95հա-ի` 
նոր կանաչ տարածքների ավելացման հաշվին: Կանաչ տարածքների ավելացմանը զուգահեռ, 
որը ներառում է թփապատում, ծառատնկում, իրականացվելու են արդեն եղած տարածքների 
գույքագրման, դրանց մշակման, ձևավորման և պահպանման աշխատանքներ:  

 

 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  

«   «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տեխնապարկի 
վերազինում                                                                                                                          » 

           (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում և 
կանաչապատում, աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կոմունալ 
տնտեսության աշխատանքների ապահովում 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 

Վերազինել համայնքի 
կոմունալ տնտեսության 
տեխնապարկը: 

 

 
Ցուցանիշներ 

 
Անհրաժեշտ 
տեխնիկայի և 
մեքենաների 
առկայություն 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

 
 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

Համայնքի բարեկարգ և 
մաքուր տեսքի ապահովում, 
բնակչության 
կենցաղավարության 
բարելավում, նորագույն 
տեխնիկայի օգտագործում 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

1.1 Համապատասխան տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների առաջնահերթությունների 
որոշում. 
1.2  Դրանց ձեռքբերման գործընթացի կազմակերպում: 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն՝   

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Դոնոր կազմակերպություն 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ, հյուրեր, զբոսաշրջիկներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Ծրագրի առանցքում աղբահանության խնդիրների կարգավորումն է: Ծրագիրն ունի մի քանի 
բաղադրիչ և հեռահար նպատակներ, որն ընդգրկում է բնապահպանական և սոցիալական 
գործողություններ, նոր աղբավայրի շահագործում, մաքրության ծառայությունների դիմաց 
վճարների հավաքագրման նոր մեխանիզմներ, նոր և ժամանակակից տեխնիկայի, 
մասնագիտացված սարքավորումների տրամադրում: 
2015թ. ծրագրի շրջանակներում կնքվել է համապատասխան պայմանագիր, կատարվել է 
նախապատրաստական գործողություններ, մշակվել են հետագա քայլերն ու աշխատանքների 
տեխնիկական բաղադրիչները: Այս ծրագրի իրականացմամբ համայնքը հնարավորություն 
կունենա աղբահանության ոլորտում գրանցել լուրջ ձեռքբերումներ` և տեխնիկապես, և 
աշխատանքների որակական բարելավման առումներով:    
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«_«Գիշերային լուսավորության ցանցի շահագործում» _» 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում և կանաչապատում 

Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Ապահովել անվտանգ 
միջավայր 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
18 20 22 25 28 32 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Լուսավորված են համայնքի 
փողոցները,  ապահովված է 
անվտանգությունը, ստեղծված 
են անհրաժեշտ պայմաններ 
մարդկանց և տրանսպորտի 
երթևեկի համար: 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Հենասյուների և լուսատուների գույքագրում 
1.2. Հենասյուների վերականգնում, ավելացում 
1.3 Լուսատուների ձեռքբերում 
1.4 Տեղադրում 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. Համապատասխան թույլտվություն ՀԷՑ-ից 
2.2. Փորձարկում 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 1.000.000 
Կապիտալ ծախսեր՝ 14.000.000 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 15.000.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Բնակիչներ, հյուրեր, զբոսաշրջիկներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Վերջին տարիներին իրականացվել է գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնման 
ծրագրեր, անգամ` էներգախնայող ռեժիմով, սակայն համայնքի փողոցների մեծ մասը 
լուսավորված չէ: Այս հիմնախնդրի պատճառով առաջանում են մի շարք խոչընդոտներ: Հաշվի 
առնելով այն հանգամանքը, որ չլուսավորվող փողոցներում առկա են հենասյուններ, 
անհրաժետ է կատարել գույքագրում, ճշտել դրանց պիտանելիությունը: Ծրագրի ընթացքում 
նախատեսվում է ևս 14 փողոց ապահովել գիշերային լուսավորությամբ: 
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«Գագարին  գյուղի ջրահեռացման ցանցի և ջրամբարի բաշխիչ ցանցի կառուցում, բարելավում» 
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում և կանաչապատում, 
աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կոմունալ տնտեսության 
աշխատանքների ապահովում 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Ապահովել ջրահեռացման 
համար անհրաժեշտ 
պայմաններ, նպաստել 
անխափան 
ջրամատակարարմանը, 
կրճատել ջրակորուստները: 

 
 

Ցուցանիշներ 
Գյուղն 
ապահովված է 
ջրահեռացման 
ցանցով 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
առկա չէ առկա է առկա է առկա է առկա է առկա է 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Որակյալ ջուրը կդառնա 
մատչելի, առողջապահական և 
շրջակա միջավայրի հետ 
կապված խնդիրները կլուծվեն: 

1.  
Ցուցանիշներ 

 
Ջրահեռացման 

ցանցի կառուցում. 
 

Ժամանակավոր 
աշխատատեղերի 

ստեղծում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
առկա չէ 

 
- 

առկա է 
 

8 

առկա է առկա է առկա է առկա է 

2.  
Ցուցանիշներ 

 
Բաշխիչ ցանցի 

կառուցում. 
Ժամանակավոր 

աշխատատեղերի 
ստեղծում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
առկա չէ 

 
- 

առկա է 
 

10 

առկա է առկա է առկա է առկա է 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում:  
1.2. Մրցույթի հայտարարում, գնման գործընթաց: 
1.3 Աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի կնքում: 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. Շինարարական աշխատանքների իրականացում: 
 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Եղանակային պայմաններ 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Գագարին գյուղի բնակիչներ, հյուրեր 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Հիմնախնդիրը Գագարինում գյուղում առկա է վաղուց, որը խոչընդոտում է բնակիչների 
կենսական խնդիրների լուծմանը: «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կողմից տեղում ուսումնասիրվել 
է հիմնախնդիրը և ներառվել 2017թ. ծրագրերում: Ծրագրի իրականացման շնորհիվ 
կբարձրացվի համակարգի շահագործման հուսալիությունն ու արդյունավետությունը, 
կբարելավվի ծառայության որակը, կվերակառուցվի կոյուղացման համակարգը: «Ջինջ» ՍՊԸ-ի 
կողմից կատարվել են նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները, և ծրագիրը թևակոխել է 
հաջորդ փուլ:  
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«   Սևան քաղաքի ջրահեռացման համակարգի բարելավում                                                              » 
           (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում  

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 

Բարելավել քաղաքի 
ջրահեռացման ցանցի 
աշխատանքը 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ջրահեռացման 
ցանցի 
առկայություն 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

 
 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

Բնապահպանական և 
առողջական խնդիրների 
լուծում, ջրահեռացման 
համակարգի անխափան 
գործարկում 

1.  
Ցուցանիշներ 

 

Ջրահեռացման 
ցանցի կառուցում. 

 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
Ցուցանիշներ 

 
Ժամանակավոր 

աշխատատեղերի 
ստեղծում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում:  
1.2. Մրցույթի հայտարարում, գնման գործընթաց: 
1.3 Աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի կնքում: 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. Շինարարական աշխատանքների իրականացում: 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն՝   

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Աշխատանքների իրականացման ժամկետներ 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակչություն, հյուրեր, զբոսաշրջիկներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Սևան քաղաքում տարիներ շարունակ հիմնախնդիր է համարվում ջրահեռացման ցանցի ոչ 
բարվոք վիճակը, որի պատճառով ժամանակ առ ժամանակ ստեղծվել է հակասանիտարական 
վիճակ, որն ուղղակիորեն բացասական է անդրադառնում շրջակա միջավայրին և բնակիչների 
առողջությանը:  «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կողմից տեղում ուսումնասիրվել է հիմնախնդիրը 
և ներառվել 2017թ. ծրագրերում: Ծրագրի իրականացման շնորհիվ կբարձրացվի համակարգի 
շահագործման հուսալիությունն ու արդյունավետությունը, կբարելավվի ծառայության որակը, 
կվերակառուցվի կոյուղացման համակարգը: «Ջինջ» ՍՊԸ-ի կողմից կատարվել են նախագծա-
նախահաշվային աշխատանքները, և ծրագիրը թևակոխել է հաջորդ փուլ: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«                  Արևային էներգիայի համակարգերի տեղադրում                                           » 
                (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Ապահովել էներգախնայող 
համակարգերի ներդրումը 

 
Ցուցանիշներ 

էներգախնայող 
համակարգերի 

կիրառում 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2 6 10 14 20 26 

 
 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Տեղադրված են 
ջրատաքացուցիչներ և 
ջերմային համակարգեր 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
ջրատաքացուցիչների 

առկայություն 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
- 4     

2.  
 

Ցուցանիշներ 
ջերմային 

համակարգերի 
առկայություն 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

1.1 Առանձնատների և հաստատությունների շենքային պայմանների ուսումնասիրում, 
կարիքների գնահատում. 
1.2  Ըստ անհրաժեշտության էներգախնայող համակարգերի տեղարդում: 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Արդյունավետության մոնիտորինգի իրականացում: 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Գործընկեր կազմակերպություններ 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Առանձնատների բնակիչներ, հաստատությունների աշխատակիցներ, սովորողներ, սաներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Համայնքում, Սևան-Գրենոբլ համագործակցության շրջանակներում, իրականացվում է  
«ֆինանսավորում վերականգնվող էներգիաների ոլորտում» ծրագիրը: 
Ծրագրի ներդրման համար հիմք են հանդիսացել մի շարք բնական գործոններ: Արևային օրերի 
քանակով Սևանն ամենաարևայիններից է` 265-270 օր: Հաշվի առնելով կլիմայական այս 
իրողությունը և այլընտրանքային էներգիայի ստացման նկատմամբ համաշարհային 
միտումները` Սևան-Գրենոբլ ապակենտրոնացված համագործակցության շրջանակներում 
ներառվել է նաև վերականգնող էներգետիկայի ոլորտը:  Պիլոտային ծրագրերին զուգահեռ 
իրականացվում է 3 տարվա ընթացքում վերադարձելիության սկզբունքով գործող 
ֆինանսավորման ծրագիրը, որի շրջանակներում սեփական առանձնատներում և 
բնակարաններում տեղադրվել և տեղադրվելու են արևային ջրատաքացուցիչներ և ջեռուցման 
համակարգ: Առանձնատներին զուգահեռ ծրագիրը իրականացվում է նաև համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների շենքերում: Ըստ առաջնահերթության ընտրվել է թիվ 3 
«Հեքիաթ» մանկապարտեզը և մարզադպրոցը, որտեղ տեղադրվելու են ջրատաքացուցիչներ 
ֆրանսիացի գործընկերների ֆինանսավորմամբ Արփի Սոլար ընկերության միջոցով: 
Գործընթացը լինելու է շարունակական:  

 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«                     ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ուսումնառող քաղաքներ» ցանց                            »                                            
                (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և 
միջոցառումների կազմակերպում 

Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Նպաստել կրթական ոլորտի 
բարեփոխումներին 
ուսումնասիրել միջազգային 
փորձը 

 
Ցուցանիշներ 

Իրականացված են 
կրթական ոլորտի 
բարեփոխումներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Մասնակցություն միջազգային 
աշխատաժողովների և 
համաժողովների, 
երիտասարդների 
փոխանակման ծրագրերի 
իրականացում 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Միջազգային 

համաժողովների 
մասնակցություն 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Լավագույն փորձի 

ներդրում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

1.1 Կրթական ոլորտում համայնքային կարիքների և առաջնահերթությունների վեր հանում. 
1.2  Լավագույն փորձի ուսումնասիրում. 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Համաժողովների մասնակցություն, ելույթների ներկայացում. 
2.2 Միջազգային առկա փորձի տարածում. 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ֆինանսական 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը լեզվական խոչընդոտներ 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Կրթական ոլորտի մասնագետներ, աշակերտներ, ուսանողներ, համայնքապետարանի 
աշխատակիցներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 2015թ. համայնքը միացել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ուսումնառող քաղաքներ» ցանցին, որի նպատակն 
է փորձի փոխանակման, այլ երկրներում առկա կրթական արդյունավետ մեթոդների 
ներդրմամբ համայնքում իրականացնել կրթական բարեփոխումներ: Ծրագրի ընթացքում 
նախատեսվում են մասնակցություն միջազգային համաժողովներին և աշխատաժողովներին, 
համապատասխան թեմաների շուրջ ելույթների նախապատրաստում, քննարկումներ, առկա 
լավագույն փորձի ներդրում համայնքում: 
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«                     Կոնֆերենս-դահլիճի հիմնանորոգում և կահավորում                            »                                           
                (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և 
միջոցառումների կազմակերպում 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Ստեղծել անհրաժեշտ և 
ժամանակակից պայմաններ 
հանդիպումների, 
աշխատաժողովների, 
միջոցառումների անցկացման 
համար 

 
Ցուցանիշներ 

Կահավորված 
դահլիճի 

առկայություն 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
0 0 1 1 1 1 

 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Բարեկարգված, կահավորված 
տարածքի առկայություն 

1.  
Ցուցանիշներ 

ժամանակավոր 
աշխատատեղերի 

ստեղծում  
 

Միջոցառումների, 
հանդիպումների, 

ավագանու 
նիստերի 

անցկացում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
0 
 
 
- 

0 
 
 
- 

7 
 
 

20 

- 
 
 

25 

- 
 
 

35 

- 
 
 

50 

2.  
Ցուցանիշներ 
համայնքային 
եկամուտների 

ավելացում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

1.1 Տարածքի առանձնացում, նախագիծ-նախահաշվի կազմման պատվիրում. 
1.2  Շինաշխատանքների իրականացման մրցույթի հայտարարում. 
1.3 Պայմանագրի կնքում.  
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Շինաշխատանքների իրականացում 
2.2 Դահլիճի կահավորում  
2.3 Շահագործման հանձնում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝  7.000.000 
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն՝ 7.000.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Անհրաժեշտ գումարների սղություն 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 Համայնքային միջոցառումների, հանդիպումների, ավագանու նիստերի, մամուլի 
ասուլիսների անցկացման համար չկա այդ նպատակով առանձնացված, հարմարեցված և 
կահավորված տարածք: Այդպիսի դահլիճի բացակայության պատճառով հաճախ շատ 
միջոցառումներ չեն ծառայել իրենց նպատակին, տուժում է կազմակերպված աշխատանքների 
որակական կողմը: Խիստ անհրաժեշտություն է առաջացել ունենալ կոնֆերենս-դահլիճ` 
համապատասխան կահավորմամբ և վերազինմամբ, որն իրականացվելու է համայնքի 
ֆինանսական ներդրմամբ և ներքին դրամաշնորհների միջոցով: 
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«_Հասցեական սոցիալական օժանդակություն___________________________________» 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

 Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
 
Աջակցել համայնքի 
սոցիալապես անապահով 
խավին: 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Ֆինանսական 
աջակցության 
տրամադրում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
16.0 5.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Սոցիալական 
լարվածության մեղմացում, 
բնակիչների սոցիալական 
խնդիրների լուծում: 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Նպատակային 
համագործակցություն 
համապատասխան 
կառույցների, սոցիալական 
ձեռնարկատիրությունների, 
բարեգործական 
կազմակերպությունների 
հետ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
4 5 7 8 9 10 

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Օգնությունների համակարգման և նպատակային բաշխման նպատակով ստեղծել 
հանձնաժողով: 
1.2. Համայնքապետարան հասցեագրված սոցիալական ուղղվածության դիմումների քննարկում, 
կարիքների գնահատում, տեսակավորում: 
1.3 Համապատասխան եզրակացությունների ներկայացում համայնքի ղեկավարին: 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. Համայնքի սոցիալապես անապահով խմբերի ցուցակների կազմում /բազմանդամ, 
գործազուրկ, միայնակ կենսաթոշակառու, հաշմանդամության խնդիրներ ունեցող, միայնակ 
մայր և այլն/: 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 39.000.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Ամփոփ տեղեկատվության ապահովում, համագործակցություն համապատասխան կառույցների 
հետ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

Ոչ ճիշտ հասցեականություն 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Սոցիալապես անապահով խավեր 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Համայնքում բնակվող անձանց վերաբերյալ տվյալների վերլուծությունը փաստում է, որ քիչ չեն 
սոցիալական բազմաբնույթ խնդիրներ ունեցող անձինք և ընտանիքները: Այդ մարդկանց 
նկատմամբ անհրաժեշտ է հասցեական ճիշտ քաղաքականություն իրականացնել, որի 
արդյունքում սոցիալական լարվածության մեղմացում կնկատվի: Սոցիալական օգնության մի 
բաղադրիչն էլ ֆինանսական աջակցությունն է, որը ներառված է համայնքային բյուջեում: Ելնելով 
համայնքի ֆինանսական առկա հնարավորություններից` սոցիալական աջակցությանն ուղղված 
գումարների նկատմամբ պետք է սահմանվի վերահսկողություն, աջակցությունը պետք է 
տրամադրվի նպատակային և ըստ անհրաժեշտության: 
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«                     Բարեգործական ակցիաների կազմակերպում                     »                                           
                (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Բարեգործության խթանում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Լուծել համայնքային 
նշանակություն և 
կարևորություն ունեցող 
խնդիրներ 
 

 
Ցուցանիշներ 
լուծված են 

համայնքային 
կարևորություն 

ունեցող 
հիմնախնդիրներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Կրթական, սոցիալական, 
մարզական ծրագրերի 
իրականացում,  
այս ոլորտները տեխնիկական 
վերազինում  

1.  
Ցուցանիշներ 

իրականացված են 
կրթական, 

մարզամշակութային 
և սոցիալական 

ծրագրեր 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
Ցուցանիշներ 
մշակված են 

ֆինանսական 
ռեսուրսների 

կառավարման 
մեխանիզմներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

1.1 Գույքագրել համայնքային հիմնախնդիրները, խմբավորել դրանց լուծման ֆինանսական 
ռեսուրսները. 
1.2  Համագործակցել բարեգործական կազմակերպությունների, անհատ բարերարների հետ.  
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Կազմակերպել բարեգործական ակցիաներ` ճաշկերույթների, ներկայացումների, 
համերգների տեսքով  

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝  1.000.000 
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն՝ 1.000.000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Կամավորներ, համապատասխան տարածքներ, տպագրական աշխատանքներ 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 Համայնքային մի շարք հիմնախնդիրների լուծման համար չեն բավարարում ֆինանսական ռեսուրսները: 
Սակայն այդ խնդիրները հրատապ են և ունեն լուծման կարիք: Համայնքն ունի փորձ բարեգործական 
միջոցներով իրականացվող համայնքային նշանակության խնդիրների լուծման գործում /քաղաքային 
պանթեոն, բազմաֆունկցիոնալ մարզահրապարակ, Վլ. Կարապետյանի անվան կիսանդրու 
պատրաստում` հեռուստամարաթոնի միջոցով/, անհատ բարերարների կողմից ևս իրականացվել են 
համայնքային նշանակության մի շարք խնդիրներ կրթական և մշակութային հաստատություններում, 
ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղությամբ: Եղած փորձը համակարգելով և օգտագործելով 
բարեգործության ոլորտում առկա գործիքները` առաջիկայում նախատեսված են իրականացնել 
բարեգործական մի շարք ակցիաներ` ներգրավելով նար արտերկրի գործընկերներին, Սևանից հեռու 
ապրող սևանցիներին: Հանգանակությունների միջոցով հնարավոր կլինի լուծել սոցիալական, 
նշանակության մի շարք հարցեր, բարելավել համայնքային ենթակառուցվածքները` դրանով իսկ 
նպաստելով  սոցիալական համերաշխության հաստատմանը, առկա գումարների ճիշտ տնօրինմանը: 
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«                     Աջակցություն սոցիալական ձեռնարկատիրությանը                     »                                           
                (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքային հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության 
խթանում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Նպաստել սոցիալական 
ձեռնարկատիրության 
կայացմանը 

 
Ցուցանիշներ 
սոցիալական 

ձեռնարկությունների 
գործունեություն 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 1 2 2 2 3 

 
 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Սոցիալական ուղղվածություն 
ունեցող ձեռնարկությունների  
թվի ավելացում, 
աշխատատեղերի 
ապահովում, մարդկանց 
կենսամակարդակի 
բարձրացում, փոքր 
արտադրամասերի հիմնում, 
փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության 
զարգացում 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Իրականացվել են 

սոցիալական 
ուղղվածության 

ծրագրեր 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2 3 4 5 6 7 

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Բացվել են փոքր 

արտադրամասեր  
 

ստեղծվել են 
աշխատատեղեր 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 
 

10 

1 
 

10 

2 
 

18 

2 
 

18 

2 
 

18 

3 
 

28 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

1.1 Ուսումնասիրել համայնքի սոցիալական դաշտը. 
1.2  Համագործակցություն սոցիալական ուղղվածություն ունեցող կազմակերպությունների 
հետ. 
1.3 Կարիքների գնահատում 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Սոցիալական ուղղվածության ծրագրերի իրականացման խրախուսում և իրականացում. 
2.2 Սոցիալական ձեռնարկատիրությունների աջակցություն. 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Սոցիալապես խոցելի խմբեր 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 Համայնքում կա հաջողված փորձ սոցիալական ձեռնարկատիրության գործունեության, որը 
լուծել է մի քանի խնդիր` հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերապատրաստում, 
աշխատանքով ապահովում, հրուշակեղենի արտադրամասի հիմնում: Հետևելով արդեն առկա 
ձեռնարկին` համայնքում իրականացվելու են սոցիալական աջակցման ծրագրեր, որոնց 
առանցքում լինելու են սոցիալական ձեռնարկատիրությունների ստեղծումը: Այդ նպատակի 
համար համայնքը համագործակցելու է տեղական և դոնոր կազմակերպությունների հետ:  
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«  ՏԻՄ-ում մարդկային ռեսուրսների կառավարման նոր գործիքների ներդրում»                                           
                (Ծրագրի անվանում)  
 

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Ներդնել, ապահովել 
կառավարման 
ժամանակակից և 
արդյունավետ մոդելներ 
 

 
Ցուցանիշներ 
ներդրված են 

պաշտոնի նոր 
անձնագրեր. 

 
Մշակված են 

կատարողականի 
գնահատման նոր 

գործիքներ. 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  + + + + 

 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Աշխատանքի 
կատարողականի 
գնահատում,  մասնագետների 
բազայի ստեղծում 
Վերապատրաստման 
գործընթացի ապահովում 
 

1.  
Ցուցանիշներ 

Աշխատակազմի 
համալրման 
գործիքների 

առկայություն. 
 

Գնահատման 
գործիքների 

առկայություն. 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
Ցուցանիշներ 

Վերապատրաստման 
դասընթացների. 

  
Արդյունավետության 

բարձրացում. 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

1.1 Աշխատակազմի աշխատակիցների կարողությունների գնահատում. 
1.2  Պաշտոնի նոր անձնագրերի ներդրում. 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Որակավորման մասնագրի և կատարողականի գնահատման ձևաչափերի հաստատում. 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

ՏԻՄ-ին վերաբերող մասնագիտական գրականություն, փորձագիտական  օգնություն 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Լիովին կիրառություն չի գտնի 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքապետարանի աշխատակիցներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 Համայնքների ապակենտրոնացման հիմքում նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
կարողությունների զարգացման անհրաժշետությունն է, որը մատուցվող ծառայությունների որակի 
բարելավմանն է միտված: Գործող պաշտոնի անձնագրերը և հաշվետվության ձևերը չեն կարող լիովին 
արտացոլել աշխատակիցներից պահանջվող կարողություններն ու հմտությունները, միաժամանակ նրանց 
կատարողականի գնահատումը: Ներդնելով համայնքային ծառայողների և հայեցողական պաշտոններ 
ունեցողների պաշտոնի նոր անձնագրեր, որակավորման մասնագրեր, կատարողականի գնահատման 
ձևաչափեր` հնարավորություն կընձեռվի կատարել մարդկային ռեսուրսների ճիշտ ընտրություն, 
կբարձրացվի աշխատանքի որակը, կսահմանվեն նոր պահանջներ և նոր մոտեցումներ, կհստակեցվեն 
յուրաքանչյուր աշխատակցի դերը աշխատավայրում: 
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«Գագարին>> ներդրումային ծրագրի իրականացում » 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, 
որի լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

 Գագարին ներդրումային ծրագրի իրականացման գոտում ընդգրկված Սևան 
համայնքի վարչական տարածքների զարգացման խթանում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Ծրագրի 
իրականացման 
գոտում կյանքի 
որակի բարելավում: 
 

1. 
 

Ցուցանիշներ 
 
Ճանապարհների, 
ենթակառուցվածքների  
վերակառուցում, 
վերանորոգում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
- -     

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Համայնքային 
ճանապարհների, 
կրթական 
հաստատությունների 
կառուցում, 
վերանորոգում կամ 
վերակառուցում, 
<Գագարին> 
ներդրումային 
ծրագրի 
իրականացման 
նպատակով 
համայնքային 
հողամասերի 
հատկացում, 
անտառապատման, 
<Զանգվի ձոր> 
ռեկրեացիոն գոտու 
ստեղծման և 
Հրազդան գետի 
վերակենդանացման  
նպատակով 
հողամասերի 
հատկացում:  

2. 
 

Ցուցանիշներ 
  կրթական 
հաստատությունների 
վերանորոգում, 
վերակառուցում և 
կառուցում 
/Ագրոքոլեջ-
ինովացիոն կենտրոն, 
դպրոց, 
մանկապարտեզ/ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
- -     

3. 
 
 

Ցուցանիշներ 
Հողամասերի 
հատկացում 

անտառապատման 
համար 

 
 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
- -     

4. 
Ցուցանիշներ 
 
Տարածքում 
ընդգրկված գյուղական 
բնակավայրերի 
կենտրոնների 
ձևավորում  
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ  
 

2022 2023 
 

2024 2025 2026 2027 

1 գյուղ 1 գյուղ 
 

1 գյուղ 1 գյուղ 1 գյուղ - 

5. 

Ցուցանիշներ 
 
Զանգվի Ձոր 
ռեկրեացիոն գոտու 
ստեղծում, Հրազդան 
գետի 
վերակենդանացում 
 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 



 
 
 
 
 
 

Տարածքների 
առանձնացում, 

պայմանագրային-
իրավական 

դաշտի 
ապահովում, 

անտառապատ. 
Ծրագրի մշակում 

և հաստատում 

Հրազդան գետի 
բնապահպան. 

թողքի 
ապահովման 
իրավական 

լուծում և 
ռեկրեացիոն 

գոտու 
անտառապատում 

28 հա 

28 հա 
 

28 հա 
 

28 հա  28 
հա 

 6. 

 
Ցուցանիշներ 
Կառուցապատման 
համար պետական և 
համայնքային 
սեփականություն 
հանդիսացող 
հողամասերի 
հատկացում 
 
 
 

Ելակետային 
արժեքներ 

Թիրախային արժեքներ  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Համայնքի 
գլխավոր 

հատակագծի 
մշակում 

Համայնքի 
գլխավոր 

հատակագծի 
մշակման ավարտ 

և հաստատում, 
20% հողերի 
հատկացում 

20% 20% 20% 20% 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Սևան- Զովաբեր –Հրազդան, Մ-4 – Դդմաշեն, Մ-4 – Գագարին- Ծաղկունք ճանապարհի 
վերանորոգման համար ուսումնասիրությունների իրականացում:  
1.2. վերանորոգման ենթակա ճանապարհահատվածների առանձնացում: 
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և հաստատում: 
1.4. Մրցութային աշխատանքների իրականացման նախապատրաստում և կապալառուի ընտրության 
մրցույթի իրականացում, վերանորոգման, վերակառուցման աշխատանքների մեկնարկ: 
 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. Ներդրումային ծրագրի իրականացման գոտում գործող կրթական օբյեկտների ուսումնասիրություն 
և կարիքների գնահատում ըստ ծրագրով նախատեսված ցուցանիշների 
2.2. Գնահատման արդյունքներով վերհանված առնվազն 6 կրթական հաստատության /դպրոց, 
մանկապարտեզ/ վերանորագման կամ վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակում և հաստատում, 
2.3. Մրցութային աշխատանքների իրականացման նախապատրաստում և կապալառուի/ների/ 
ընտրության մրցույթի իրականացում: 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.4. Ծաղկունք բնակավայրում մանկական զարգացման ժամանակակից կենտրոնի կառուցման 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և հաստատում, 
2.5. Ծաղկունք բնակավայրում մանկական զարգացման կենտրոնի կառուցման մեկնարկ 
 
3-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ    
3.1. Անտառապատում իրականացնելու և <Զանգվի ձոր> ռեկրեացիոն գոտու ստեղծման հայտի հիման 
վրա հողամասերի առանձնացում, 
3.2. Տվյալ տարածքում անտառապատման ծրագրի կազմում, որը ներառում է, բայց չի 
սահմանափակվում՝ ծառատեսակների որոշում, տնկիների ձեռքբերման աշխատանքների 
կազմակերպում, հողային աշխատանքների կազմակերպում, տեղանքի առանձնահատկությունները 
հաշվի առնելով տեխնիկայի, սարքերի և սարքավորումների ապահովման կազմակերպում և այլն: 
3.3. անտառապատման համար աշխատանքների մեկնարկի պայմանագրային-իրավական դաշտի 
ապահովում, 
3.4. Անտառապատման աշխատանքներին շահառու համայնքի բնակիչների մասնակցության 
ապահովում, 
3.5. Համայնքի բնակիչների շրջանում անտառապատման աշխատանքներին մասնակցության, 
անտառապատման օգտակարության, հետագայում պահպանման և զարգացման անհրաժեշտության 
վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների կազմակերպում, 
3.6. Անտառապատ տարծքների երկարաժամկետ կառավարման համակարգի հստակեցում՝ հաշվի 
առնելով կանաչ տարածքների կառավարման միջազգային փորձը: 
 



4-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
4.1. գյուղական բնակավայրերի կենտրոնների ուսումնասիրություն, մշակութային և ոչ նյութական 
արժեքների վերհանում:  
4.2. ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա գյուղական բնակավայրերի կենտրոնների առավել 
նպատակահարմար տարածքների առանձնացում. 
4.3.գյուղական բնակավայրերի կենտրոնների ձևավորման համար փաստաթղթային իրավական դաշտի 
ապահովում /հողամասի հատկացում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և 
հաստատում և այլն/ 
4.4. կապալառուի/ների/ ներգրավում և շինաշխատանքների մեկնարկ: 
 
5-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 
5.1. <Զանգվի ձոր> ռեկրեացիոն գոտու ստեղծման հայտի հիման վրա հողամասերի առանձնացում, 
5.2. <Զանգվի ձոր> ռեկրեացիոն գոտու ստեղծման ծրագրի կազմում, որը ներառում է, բայց չի 
սահմանափակվում՝ Հրազդան գետի բնապահպանական թողքի ապահովման հնարավոր լուծում, 
ծառատեսակների որոշում, տնկիների ձեռքբերման աշխատանքների կազմակերպում, հողային 
աշխատանքների կազմակերպում, տեղանքի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով տեխնիկայի, 
սարքերի և սարքավորումների ապահովման կազմակերպում և այլն: 
5.3. <Զանգվի ձոր> ռեկրեացիոն գոտու ստեղծման աշխատանքների մեկնարկի պայմանագրային-
իրավական դաշտի ապահովում, 
5.4. <Զանգվի ձոր> ռեկրեացիոն գոտու ստեղծման աշխատանքներին շահառու համայնքի բնակիչների 
մասնակցության ապահովում, 
5.5. Համայնքի բնակիչների շրջանում վերը նշված գոտու ստեղծման աշխատանքներին 
մասնակցության, դրա օգտակարության, հետագայում պահպանման և զարգացման անհրաժեշտության 
վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների կազմակերպում, 
5.6. տվյալ գոտու երկարաժամկետ կառավարման համակարգի հստակեցում՝ հաշվի առնելով կանաչ 
տարածքների կառավարման միջազգային փորձը: 
 
6-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 
6.1.բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների կառուցապատման նպատակով նախագծային աշխատանքների 
կազմակերպում, 
6.2.բնակելի և ոչ բնակելի կառուցապատման համար հողամասերի /համայնքային և պետական 
սեփականության/ առանձնացում, 
6.3. առանձնացված հողամասերի հատկացման պայմանագրային իրավական դաշտի ապահովում, 
6.4. բնակելի և ոչ բնակելի կառուցապատման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակում և հաստատում, 
6.5. կառուցապատման աշխատանքների կազմակերպում և մեկնարկ: 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝--------------- 
Ընդհանուր բյուջեն՝ -------------- 

Ծրագրի 
իրականացման 
համար անհրաժեշտ 
այլ ռեսուրսներ 

Տեղեկատվության ապահովում, համագործակցություն համապատասխան կառույցների և 
ներդրումային ծրագիրն իրականացման համակարգող խմբի հետ : 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ներդրումային ծրագրի տարածքի բնակիչներ, արտադրողներ, արտադրանք իրացնողներ, աշխատանք 
փնտրողներ, գործընկեր համայնքներ 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

2022-2026 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

«Գագարին» ներդրումային ծրագիրն ուղղված  է հարակից բնակավայրերի բնակչության կյանքի որակի 
և միջավայրի փոփոխությանը։ Ընդ որում՝ ծրագիրը ներառում է բնակչության բոլոր խմբերի 
կենսամիջավայրի փոփոխության վերաբերյալ ծրագրային մոտեցումներ՝ սկսած նախադպրոցական 
որակյալ կրթությունից մինչև լրացուցիչ աշխատատեղեր և սեփական փոքր, միջին բիզնեսի ու 
արհեստների զարգացման հնարավորություններ։ Ծրագրի իրագործման դեպքում հնարավորություն է 
ստեղծվում զարգացնել նաև կոոպերացիայի գաղափարը և ապահովել լրացուցիչ եկամուտներ 
սեփական հողակտորի մշակման կամ փոքր անասնապահական ֆերմայի կազմակերպման հաշվին: 

 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Զովաբերի Ե. Չարենցի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի վերանորոգում»                                 
                (Ծրագրի անվանում) 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

  

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
«Զովաբերի Ե. Չարենցի 
անվան միջնակարգ 
դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 
վերանորոգում                

 
Ցուցանիշներ 
ներդրված են 

պաշտոնի նոր 
անձնագրեր. 

 
Մշակված են 

կատարողականի 
գնահատման նոր 

գործիքներ. 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
- - 3000.0 7000.0 6000.0 4000.0 

 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Աշխատանքի 
կատարողականի 
գնահատում,  
մասնագետների բազայի 
ստեղծում 
Վերապատրաստման 
գործընթացի ապահովում 
 

1.  
Ցուցանիշներ 

Աշխատակազմի 
համալրման 
գործիքների 

առկայություն. 
 

Գնահատման 
գործիքների 

առկայություն. 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
Ցուցանիշներ 

Վերապատրաստման 
դասընթացների. 

  

Արդյունավետության 
բարձրացում. 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
  

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 
1.1 Աշխատակազմի աշխատակիցների կարողությունների գնահատում. 
1.2  Պաշտոնի նոր անձնագրերի ներդրում. 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Որակավորման մասնագրի և կատարողականի գնահատման ձևաչափերի 
հաստատում. 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝     1200.0                                                                                                                  
Կապիտալ ծախսեր՝  18800.0                                                                                                                      
Ընդհանուր բյուջեն՝   20000.0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

ՏԻՄ-ին վերաբերող մասնագիտական գրականություն, փորձագիտական  օգնություն 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

Լիովին կիրառություն չի գտնի 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Դպրոցի սաները 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 Զովաբերի Ե. Չարենցի անվան միջնակարգ դպրոցը շահագործման հանձնվելուց ի 
վեր չի վերանորոգվել, ուստի շենքի կոսմետիկ վերանորոգման խիստ 
անհրաժեշտություն կա։  Փոխված են միայն պատուհանները և մուտքի դռները։ 



ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

Զովաբեր բնակավայրի << Սուրբ Ստեփանոս>> եկեղեցու վերանորոգում                      
                (Ծրագրի անվանում) 

   
Պարտադիր խնդիր,որի 

լուծմանն է միտված 
ծրագիրը   

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ՝                   

Զովաբեր բնակավայրի 
<<Սուրբ Ստեփանոս>> 

եկեղեցու վերանորոգում 

  

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  - 10000.0 12000.0 12000.0 11000.0 

Ծրագրի միջանկայալ 
արդյունքներ 

1 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
   - 10000.0 12000.0 12000.0 11000.0 

2 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
            

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ                                    
1.1 Բնակավայրի <<Սուրբ Ստեփանոս>> եկեղեցու վերանորոգում                                                                                                                                   
1.2                                                                                                                                                                                     
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ                                                                     
2.1                                                                                                                                                                                   
2.2 

Ծրագրի բյուջեն 
Ընթացիկ ծախսեր՝    1000.0                                                                                                                                     
Կապիտալ ծախսեր՝  44000.0                                                                                                                        
Ընդհանուր բյուջեն՝   45000.0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 
Աշխատուժ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը Բնակլիմայական պայմաններ 

Ծրագրի հիմնական 
շահառունները Բնակավայրի ազգաբնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ 2023-2026 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

<<Սուրբ Ստեփանոս>> բազիլիկ եկեղեցին հիմնանորոգվել է 1830թ․։ 2-3 տարի է 
եկեղեցին փլուզման եզրին է, բավարար ֆինանսական միջոցներ չլինելու 

պատճառով չի վերանորոգվել։ 
 

 

 



ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

<<Զովաբեր բնակավայրի մանկապարտեզ>>ՀՈԱԿ-ի ցանկապատի վերանորոգում, տարածքի 
բարեկարգում, խաղային միջոցների ավելացում     

(Ծրագրի անվանում) 
  

Պարտադիր խնդիր,որի 
լուծմանն է միտված 

ծրագիրը   
Ծրագրի անմիջական 

նպատակ՝                   
<<Զովաբեր բնակավայրի 
մանկապարտեզ>>ՀՈԱԿ-ի 
ցանկապատի վերանորոգում, 
տարածքի բարեկարգում, 
խաղային միջոցների 
ավելացում 

 

  

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

  - 

 3000․0  4000.0 3000.0 

 - 

Ծրագրի միջանկայալ 
արդյունքներ 

1 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
   -  3000․0 4000․0 3000․0   - 

2 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  -  3000․0  4000.0 3000․0  -  

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ                                         
1.1<<Զովաբեր բնակավայրի մանկապարտեզ>>ՀՈԱԿ-ի ցանկապատի 
վերանորոգում, տարածքի բարեկարգում, խաղային միջոցների ավելացում 
1.2                                                                                                                                                                             
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ                                                                     

Ծրագրի բյուջեն 
Ընթացիկ ծախսեր՝   1000.0                                                                                                                                      
Կապիտալ ծախսեր՝   9000.0                                                                                                                         
Ընդհանուր բյուջեն՝ 10000.0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 
Աշխատուժ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը Բնակլիմայական պայմաններ 

Ծրագրի հիմնական 
շահառունները Մանկապարտեզի սաներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 2023-2025 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Մանկապարտեզը շահագործման հանձնվելուց  հետո ցանկապատը 
ընդհանրապես չի վերանորոգվել, տարիների ընթացքում քայքայվել է, մաշվել․ 
ենթակա է վերանորոգման։ Մանկապարտեզի շրջակա տարածքը ենթակա է 
բարեկարգման, խաղային միջոցների ավելացման։ 

 



ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

<<Զովաբեր բնակավայրի ոռոգման ջրի արտաքին ցանցի վերանորոգում և ոռոգման ջրի ներքին 
ցանցի կառուցում>>           

(Ծրագրի անվանում) 
   

Պարտադիր խնդիր,որի 
լուծմանն է միտված 

ծրագիրը   
Ծրագրի անմիջական 

նպատակ՝                    
<<Զովաբեր բնակավայրի 

ոռոգման ջրի արտաքին ցանցի 
վերանորոգում և ոռոգման ջրի 

ներքին ցանցի կառուցում>> 

  

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

   -  -  4000.0  5000.0  3000.0 

Ծրագրի միջանկայալ 
արդյունքներ 

1 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
   -  -  4000.0  5000.0  3000.0 

2 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
            

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ                                         
1.1<<Զովաբեր բնակավայրի ոռոգման ջրի արտաքին ցանցի վերանորոգում և 
ոռոգման ջրի ներքին ցանցի կառուցում>> 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ                                                                      

Ծրագրի բյուջեն 
Ընթացիկ ծախսեր՝ 1000.0                                                                                                                                        
Կապիտալ ծախսեր՝ 11000.0                                                                                                                          
Ընդհանուր բյուջեն՝ 12000.0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 
Աշխատուժ 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Բնակլիմայական պայմաններ 
Ծրագրի հիմնական 

շահառունները 
Բնակավայրի ազգաբնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 2024-2026 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Ոռոգման ջրի արտաքին ցանցի խողովակաշարը ունի շուրջ 5կմ 
երկարություն, որը տարիների ընթացքում մասնակիորեն վնասվել է և 
ենթակա է վերանորոգման, իսկ ներքին ցանց ընդհանրապես չունի, ուստի 
անհրաժեշտություն է ներքին ցանցի կառուցումը՝ շուրջ 3կմ 
խողովակաշարով, ըստ թաղամասերի ջրի խնայողության համար։ 

 

 

 



ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

<<Զովաբեր բնակավայրի ջրահեռացման երկաթբետոնյա նավերի վերանորոգում և 
վերականգնում>>               

(Ծրագրի անվանում) 
   

Պարտադիր խնդիր,որի 
լուծմանն է միտված 

ծրագիրը   
Ծրագրի անմիջական 

նպատակ՝                   
<<Զովաբեր բնակավայրի 

ջրահեռացման երկաթբետոնյա 
նավերի վերանորոգում եվ 

վերականգնում>>   

  

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
   -  4000.0  4000.0  4000.0  - 

Ծրագրի միջանկայալ 
արդյունքներ 

1 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
   -  4000.0  4000.0  3000.0  - 

2 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
            

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ                                         
1.1 <<Զովաբեր բնակավայրի ջրահեռացման երկաթբետոնյա նավերի 
վերանորոգում և վերականգնում>>                                                                                 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ                                                                    

Ծրագրի բյուջեն 
Ընթացիկ ծախսեր՝     1000.0                                                                                                                                    
Կապիտալ ծախսեր՝  11000.0                                                                                                                         
Ընդհանուր բյուջեն՝   12000.0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 
Աշխատուժ 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Բնակլիմայական պայմանները 
Ծրագրի հիմնական 

շահառունները Բնակավայրի ազգաբնակչությունը 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 2023-2025 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Բնակավայրի 1-ին և 2-րդ փողոցների կողքերի ջրահեռացման 
երկաթբետոնյա նավերը տարիների ընթացքում շարքից դուրս են եկել, 
փակվել  և ենթակա են վերանորոգման և վերականգման։ 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<< Գեղամավան բնակավայրի ոռոգման  ցանցի կառուցում>>     

(Ծրագրի անվանում) 
 

Պարտադիր խնդիր, 

որի լուծմանն է 

միտված ծրագիրը 

Գեղամավան  բնակավայրում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ՝  

Աղքատության 
նվազեցում 

Համայնքի կայուն զարգացում 

 

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող 

ընտանիքների հարաբերությունը 

համայնքի ընտանիքների ընդհանուր 

թվին(արտահայտված տոկոսով) 

 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

14 

 

14 

 

12 

 

10 

 

9 

 

8 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

Գյուղատնտեսության 
մեջ  զբաղվաված  
բնակիչների 
եկամուտների  աճ, 
արտագաղթի  
տեմպերի նվազում 

 

1. Համայնքի  բնակիչների  եկամուտների  աճ 
Համայնքի՝ գյուղատնտեսությամբ 

զբաղվող բնակիչների եկամտի 

աճը  ելակետային  տարվա 
համեմատությամբ՝ 
արտահայտված տոկոսներով 

 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

- 1 5 8 12 18 

2. Բնակիչների թվի աճ 
 

Համայնքում գրանցված 

բնակիչների թվի փոփոխությունը 

նախորդ տարվա համեմատ, 

արտահայտված տոկոսով, 

չհաշված համայնքի բնակչության 

փոփոխությունը բնական աճի 

պատճառով 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

- 

0,01 0,015 0,02 0,06 0,1 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1.  Համագործակցություն դոնոր  կազմակերպությունների  հետ 
1.2. Ոռոգման  ցանցի  կառուցում 
1.3. Ցանքաշրջանառության կիրառում 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1.  Համագործակցում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ 
2.2.  Նոր, ավելի եկամտաբեր մշակաբույսերի ներդնում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝      0 դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝   50000.0  հազ դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝    50000.0  հազ դրամ 

Ծրագրի 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

այլ ռեսուրսներ 

Ներդրումներ ՀՀ Կառավարության  և համայնքի  կողմից 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

Ֆինանսական միջոցների  անբավարարություն 



Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Բնակավայրի   բնակիչները 

Ծրագրի սկիզբ և 

ավարտ  

2023-2026 թթ. 

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Համայնքում ոռոգման  ցանցի  կառուցման  ծրագրով  նախատեսվում  է  համայնքի  
վարելահողերից՝ <<Չարքյազներ>> կոչվող  շուրջ 120 հա  դաշտամասում,  որը տարածվում  է  
Հրազդան  գետի աջ ափին  նվազագույն ծախսերով  ինքնահոս  ոռոգման  ցանց կառուցել:  
Ծրագիրը  նախատեսվում  է իրականացնել  ՀՀ կառավարության  հետ  համագործակցության  
արդյունքում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<< Գեղամավան բնակավայրի Գյուղատնտեսական տեխնիկայի  ձեռքբերում>>    

(Ծրագրի անվանում) 
 

 
 

Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված 

ծրագիրը 

Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 
Գյուղատնտեսության մեջ  
զբաղվաված  բնակիչների 
եկամուտների  աճ: 

Համայնքի՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակիչների եկամտի տարեկան աճ 

Համայնքի՝ գյուղատնտեսությամբ 

զբաղվող բնակիչների եկամտի աճը  
ելակետային  տարվա 
համեմատությամբ՝ արտահայտված 
տոկոսներով 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
- 2 4 7 10 12 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ՝ 
Գյուղ. նշանակության  
հողերի  նպատակային 
օգտագործում, 
բերքատվության  աճ և  
ինքնարժեքի իջեցում: 

 Բերքատվության տարեկան աճ 
 

Բերքատվության աճը  ելակետային  
տարվա համեմատությամբ՝ 

արտահայտված տոկոսներով 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
- 5 8 10 15 20 

2.Գյուղատնտեսական  նշանակության  հողերի  արդյունավետ  օգտագործում,    

 ինքնարժեքի  իջեցում 

Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի 

հարաբերությունը ընդհանուր 

գյուղատնտեսական նշանակության 

հողերին արտահայտված տոկոսով 

 

Ելակետայի
ն 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
25 30 40 55 70 75 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Աջակցել  գյուղատնտեսական  կոոպերատիվներին 
 

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. Տեխնիկայի ռացիոնալ  շահագործման  պայմանների  ստեղծում 
2.2. Աջակցություն  հողօգտագործող  գյուղացիական  տնտեսություններին   
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝  40000,0 հազ. դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝  40000,0 հազ. դրամ 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի  բնակիչները 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2025 թթ 
Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

 

Գյուղատնտեսական  կոոպերատիվներին   օժանդակել,    պետական  հիմնադրամների  և ՀՀ 
կառավարության  հետ  հողի  մշակության  և բերքահավաքի   տեխնիկայի  ձեռքբերման  համար,  որը  

հնարավորություն կտա  լիարժեք  մշակել համայնքի  վարելահողերը, նվազեցնել   գյուղացիական  
տնտեսություններին  մատուցվող  ծառայությունների  գինը,  ապահովել  ավելի բարձր  բերքատվություն  

և իջեցնել  արտադրանքի  ինքնարժեքը: 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<< Գեղամավան բնակավայրի  համայնքային ճանապարհների ասխալտապատում>>  
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն 

է միտված ծրագիրը 

 Համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և 
շահագործում 

 

Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ 
 Համայնքի  փողոցնեը դառձնել  
երթևեկելի  և բարեկարգ 

ՈՒնենալ  բարեկարգ  փողոցներ  և  ապահովել  անվտանգ   երթևեկություն 
 

Վերանորոգված 
ճանապարհների երկարության 
հարաբերությունը Ընդհանուր 
համայնքային  չանապառհների 
վրա (արտ. տոկոսներով) 

Ելակետայ
ին 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 
 

60 

 
 

65 

 
 

75 

 
 

85 

 
 

95 

 
 

100 
Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  Ավտոմեքենանաերի  ապահով  և  անվտանգ  երթևեկություն 

 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Ֆինանսական  միջոցների  հատկացում 
1.2. Ճանապարհների  ասֆալտապատում 
 

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝  5000,0 հազ. դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝1 5000,0 հազ. դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝ 155000,0 հազ. դրամ 

Ծրագրի իրականացման համար 

անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  

Ծրագրի հիմնական շահառուները  Համայնքի  բնակիչները 
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022 – 2026 թթ 
Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Համայնքի  հնարավորությունները  խիստ  անբավարար  են  ասֆալտապատ փողոցներ  
ունենալու  համար, սակայն ծրագրի իրականացումը  հնարավորություն  կտա մինչև 2026  
թվականի  ավարտը  ունենալ հարթ,  մարդկանց  և  տրանսպորտային միջոցների  համար  
երթևեկելի  համայնքային  ճանապարհներ: Ծրագրի  իրականացումը  նախատեսվում  է  
իրականացնել ՀՀ կառավարության  սուբվենցիոն  ծրագրով՝ ՀՀ պետական  և  համայնքի  
բյուջեի  միջոցների  հաշվին: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<<Գեղամավան  բնակավայրի  փողոցների բարեկարգումն ու լուսավորության ցանցի 
կառուցում>>             

(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում և կանաչապատում 

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ՝ ունենալ լուսավոր  
և  բարեկարգ  փողոցներ 

Ունենալ  անվտանգ  և  լուսավոր  փողոցներ 

 

Համայնքի լուսավորության  
ցանց ունեցող  փողոցների  
երկարության  
հարաբերությունը 
համայնքի փողոցների  ընդհ՚  
երկարության վրա 
արտահայտած %-ներով 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 
 

80 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ՝ Լուսավորված 
են 
համայնքի փողոցները, 
ապահովված է 
անվտանգությունը, 
ստեղծված են անհրաժեշտ 

պայմաններ մարդկանց և 
տրանսպորտի երթևեկի 
համար: 

Ապահովել բնակչությանը անվտանգ և լուսավոր փողոցներով, 

 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը  

փողոցային 
լուսավորությունից  

արտահայտած %-ներով 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 
 

80 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Համայնքի բյուջեից միջոցներ հատկացնել  ծրագրի  իրականացման  համար 
1.2. Նախագծանախահաշվային  աշխատանքների  իրականացում 
1.3 Իրականացնել  փողոցային  լուսավորության ցանցի  կառուցումը ՝ աշխատանքներում  
ներգրավելով համայնքի  բնակիչներին 
 
. 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 1000,0 հազ.դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝  7000,0 հազ. դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝  8000,0 հազ.դրամ 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի  բնակիչները 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022 թ. 
Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

 

Ծրագիրը  նախատեսում է  մինչև 2022 թվականի  ավարտը Գեղամավան  բնակավայրի  բոլոր  
փողոցները  ապահովել  արտաքին  լուսավորության  ցանցով:  Ծրագիրն  իրականացվելու  է ՀՀ 
կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով՝  ՀՀ պետական և  համայնքի  բյուջեների  միջոցներով: 

 

 
 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<< Գեղամավան  բնակավայրում  խմելու  ջրի պաշարների  ավելացում և ջրամատակարարման 
բարելավում>>           

(Ծրագրի անվանում)  
 

Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն 

է միտված ծրագիրը 

 Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և 
կանաչապատում, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովում 

 

Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ 
Բնակչությանը  ապահովել  ավելի  
երկարատև  և  անվտանգ  
ջրամատակարարմամբ 

 
 

Ջրամատակարարման  
տևողությունը՝ 
արտահայտված ժամերով 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
5 5 6 8 10 10 

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝ 
Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
ջրամատակարարումից 

  
 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 

ջրամատակարարումից՝ 
արտահայտված 

տոկոսներով   

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
50 55 60 65 70 75 

  
 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 

խմելու ջրի որակից 
արտահայտված 

տոկոսներով   

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
50 60 70 75 80 80 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Համագործակցություն  դոնոր  կազմակերպությունների  հետ 
1.2. Խմելու  ջրի  ստորգետնյա  հորերի  հորատում 
1.3. Ջրամատակարարման  ցանցի  հիմնանորոգման  աշխատանքների 
նախագծանախահաշվային  աշխատանքների  իրականացում 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. Խմելու  ջրի քլորացման  և  վարակազերծման  աշխատանքների  իրականացում 
2.2. ՕԿՋ- ի մաքրում և  ախտահանում 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 1000,0 հազ. դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝  10000,0 հազ. դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝ 11000,0 հազ. դրամ 

Ծրագրի իրականացման համար 

անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Ֆինանսական  միջոցների  անբավարարություն 
Ծրագրի հիմնական շահառուները  Համայնքի բնակիչները 
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2023թթ 
Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Բնակավայրում  առկա  խմելու  ջրի  պաշարները  հնարավորություն  են  տալիս  ապահովել 
օրական 3-4 ժամյա  ջրամատակարարում:  Ծրագիրը նախատեսվում  է  խմելու  ջրի  

ստորգետնյա  հորեր  հորատելու  միջոցով  ավելացնել  խմելու  ջրի  պաշարը  և  
բնակավայրում  ապահովել  6-8 ժամյա  ջրամատակարարում: 

 
 
 
 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<< Գեղամավան բնակավայրում նախադպրոցական կրթության դաստիարակության 

կազմակերպում>>            
(Ծրագրի անվանում)  

 
Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Նախադպրոցական դաստիարակության  կազմակերպում  

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ՝ 
Կազմահերպել  և 
իրականացնել համայնքում 
նախադպրոցական 
կրթությունը 

Գեղամավանի  մանկապարտեզի գործարկում 
Նախադպրոցական 
հաստատություններում 
ընդգրկված երեխաների 
թվաքանակի հարաբերությունը 
համայնքի նախադպրոցական 
տարիքի երեխաների 
ընդհանուր թվին, 
արտահայտված տոկոսով) 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
10 11 50 70 75 80 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

 Նախադպրոցական  դաստիարակության  կազմակերպում 
 

Ծնողների 
բավարարվածությունը 

նախադպրոցական 
կրթությունից 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
20 20 60 70 80 90 

 Աշխատատեղերի ստեղծում  և արտագաղթի նվազեցում 
Համայնքում գրանցված 
բնակիչների թվի 
փոփոխությունը նախորդ 
տարվա համեմատ, 
արտահայտված տոկոսով, 
չհաշված համայնքի 
բնակչության փոփոխությունը 
բնական աճի պատճառով 

Ելակետայի
ն 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
0 0 0.01 0.015 0.06 1.0 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1.Մանկապարտեզի  գույքի և ուսուցողական  նյութերի  ձեռքմերում 
1.2. Մանկապարտեզի բացում 
 

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. Հովանավորների  և  բարեգործների  ներգրավում 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 12000.0 հազ. դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝  0. դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝  26000.0 հազ. դրամ 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Մարդկային ռեսուրսներ 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի  բնակիչները 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022 թ 
Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Հովանավորների  և  դոնոր  կազմակերպությունների  ներգրավմամբ, ինչպես նաև  համայնքի 
բյուջեի ֆինանսավորմամբ  գործարկել  մանկապարտեզը  և  կազմակերպել  համայնքում  

երեխաների նախադպրոցական  դաստիարակությունը 

 
Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  



 
<<Գեղամավան բնակավայրի  մշակույթի տան դահլիճի հիմնանորոգում>>   

(Ծրագրի անվանում)  
 

Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ակտիվ մշակութային կյանքի կազմակերպում՝ երիտասարդության 

ներգրավմամբ, արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում, 

 
 

 

Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ 
Ստեղծել պատանիների համար 

ստեղծագործական միջավայր 

ստեղծել պատանիների համար ստեղծագործական միջավայր 

 

ՈՒսուցողական  և 
ստեղծագործական 
խմբակների թիվը 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
0 0 0 4 5 6 

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երիտասարդների  թվի աճ,  
 

Արտադպրոցական 
հաստատություններում 
ընդգրկված երեխաների 
թվի հարաբերությունը 
համայնքի դպրոցական 

տարիքի երեխաների 
ընդհանուր թվին, 
արտահայտված 

տոկոսով 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
0 0 0 10 14 19 

 Համայնքում կազմակերպված  մշակութային և մարզական միջոցառումների թվի աճ 
 

Ծնողների 
բավարարվածություն
ը արտադպրոցական 

կրթությունից 

Ելակետայի
ն 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
0 0 0 50 70 80 

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. Մշակույթի տան դահլիճի վերանորոգում և կահավորում 
1.2. ՈՒսուցողական  սենյակների կահավորում 
 

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1.   Անհրաժեշտ գույքի  և ուսուցողական նյութերի  ձեռքբերում 
2.2.  Մասնագետների  ներգրավում 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝  800.0  հազ. դրամ 

Կապիտալ ծախսեր՝  80000.0 հազ. դրամ 

Ընդհանուր բյուջեն՝80800.0 հազ. դրամ 

Ծրագրի իրականացման համար 

անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Ֆինանսական  միջոցների  անբավարարություն 
Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

Համայնքի  բնակիչները 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2024 - 2026 
Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 

Ծրագիրը  նախատեսում է  Գեղամավանի  մշակույթի  տան  դահլիճի հիմնանորոգում  և  
կահավորում,  ուսուցողական  սենյակների  կահավորում,  հնարավորություն  կնձեռնի 
համայնքում  կազմակերպել  մշակութային  միջոցառումներ, մասնագետների  ներգրավմամբ 
կազմակերպել  տարբեր  ուսուցողական,  մշակութային,  ինքնագործ  և   սպորտային  խմբակներ,  
կազմակերպել  համայնքում ակտիվ  մշակութային  կյանքը  երիտասարդների  ներգրավմամբ: 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  



« Նորաշեն բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճի կապիտալ վերանորոգում » 
(Ծրագրի անվանում)  

 
 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Նորաշեն համայնքի մշակույթի տան դահլիճի վերանորոգում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Ակտիվ մշակույթային և 
մարզական կյանքի 
ապահովումը 
երիտասարդության 
ներգրավմամբ 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
0 1000.0  2000.0 2000.0 3000.0 2000.0 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1.Համայնքում կունենանք ակտիվ մշակույթաային կյանք 
1.2. 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. 
2.2. 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝      2500.0 
Կապիտալ ծախսեր՝   7500.0 
Ընդհանուր բյուջեն՝  10000.0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2021-2023թ․թ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Ծրագրի արդյունքում համայնքում կաշխուժանա մշակույթային կյանքը,որի արդյունքում աճող 
սերունդները և ներկա երիտասարդ հասարակության ներկայացուցիչները չեն ձգտի դուրս գալ 
համայնքից և մեծ քաղաքներում բնակություն հաստատեն, ինչը գհանգեցնի գյուղի և 
գյուղական կյանքի ղարգացմանը: 



«Համայնքայի զբոսայգու և մանկական խաղահրապարակի կառուցում» 
(Ծրագրի անվանում) 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

  

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ՝ 
Ազգաբնակչության 
ազատ ժամանցի և 
հանգստի ապահովում 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

995.0 2000.0 1000.0 1000.0 - - 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      
  

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      
Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 995.0 
Կապիտալ ծախսեր՝ 4000.0 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 4995.0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ, մանկահասակ երեխաներ 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

2016-2019թթ. 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքի կենտրոնական մասում՝ 
Մշակույթի տան հարակից տարածքում  կունենանք մեծերի և փոքրերի 

հանգստի ու ժամանցի կազմակերպան համար նախատեսված բարեկարգ և 
հագեցած հրապարակ 

 
Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր   



« Նորաշեն  համայնքում հեռագնա արոտների ջրարբիացում» 
(Ծրագրի անվանում) 

 

 
 
 
 
 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 հեռագնա արոտների ջրարբիացում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Բարձրացնել համայնքում 
անասնապահության 
մակարդակը ևնպաստել 
գյուղ.արտադրանքի 
ծավալների մեծացմանը, 
եկամուտների ավելացմանը 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
0 0 0 0 25000.0 25000.0 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

 
 Կբարձրանա անասունների մսատվության և կաթնատվության ցուցանիշը 
 Կնպաստի անասնապահության զարգացմանը և ֆերմերային տնտեսությունների 

ձևավորմանը 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
0      

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին  
1.1.   
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 1500.0 
Կապիտալ ծախսեր՝ 23500.0 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 25000.0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Գույք և աշխատողներ 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Ֆինանսական միջոցների հայթայթում 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2017-2020թթ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Կբարձրանա համայնքում անասնապահության մակարդակը, որը կնպաստի 
գյուղ.արտադրանքի ծավալների մեծացմանը, եկամուտների ավելացմանը 



 « Նորաշեն համայնքում կաթի մթերման և վերամշակման  արտադրության  հիմնում» 
(Ծրագրի անվանում) 

  

 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Անասնապահության զարգացում և կաթի արտադրության 
ծավալների մեծացում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Տեղում մթերել համայնքում 
արտադրված կաթը և 
կազմակարպել վերամշակում,  

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
0 20000.0 20000.0 5000.0 5000.0 - 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

 Համայնքում կստեղծվեն  նոր  աշխատատեղեր 
 Կաթը կմթերվի ավելի բարձր գներով, որը կնպաստի բնակիչների ցոցիալական վիճակի 

բարելավմանը  և զարգացում կապրի անաստապահությունը 
 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
  

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1.  Շենքային պայմանների ձեռք բերում 
1.2. Համապատասխան տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների ձեռք բերում 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. Արտադրանքի իրացման շուկաների փնտրում 
2.2.  Բարձրակիթ տոհմային կովերի  ձեռք բերում 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝  5000.0 
Կապիտալ ծախսեր՝ 45000.0 
Ընդհանուր բյուջեն՝50000.0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

չկան 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Արտադրանքի իրացում 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ազգաբնակչությունը 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026թթ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Ծրագրի արդյունքում ստացած  հավելյալ եկամուտների հաշվին կբարձրանա գյուղական 
բնակչության սոցիալական վիճակը, սպառողներին կվաճառվի  անարատ  արտադրանք, 
կզարգանա գյուղը , կընդլայնվի անասնապահությունը, կնվազի գյուղից արտագաղթել 
ցանկացողների քանակը: 



<<Սեմյոնովկա բնակավայրի լուսավորության ցանցի  կառուցում>>   
(Ծրագրի անվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, 
որի լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

 Ծրագրի անմիջական նպատակը ապահովել անվտանգ միջավայր 

 
Ծրագրի 
անմիջական 
նպատակ 
Ապահովել 
անվտանգ միջավայր 

 
 
Ցուցանիշներ 
 
 
 
  Գիշերային 
լուսավորությամբ
ապահովված 
փողոցներ 

Ելակետայ
ին 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 
- 

 
5000,0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Լուսավորված են 
համայնքի 
փողոցները, 
ապահովված է 
անվտանգությունը, 
ստեղծված են 
անհրաժեշտ 
պայմաններ 
մարդկանց և 
տրանսպորտի 
երթևեկի համար 
 

  
 

Ցուցանիշներ 
 
 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  
  

1 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 
1.1 Հենասյուների և լուսատուների գույքագրում 
1.2 Հենասյուների վերականգնում, ավելացում 
1.3 Լուսատուների ձեռքբերում 
1.4  Տեղադրում  
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. Համապատասխան թույլտվություն ՀԷՑ-ից 
2.2. Փորձարկում 
 

Ծրագրի բյուջե / 
հազ. Դրամ/ 

Ընթացիկ ծախսեր՝  1200.0  
Կապիտալ ծախսեր՝ 3800.0 



Ընդհանուր բյուջեն ՝ 5000.0 
Ծրագրի 
իրականացման 
համար անհրաժեշտ 
այլ ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Բնակիչներ, հյուրեր, զբոսաշրջիկներ 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

  

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Համայնքում փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման արդյունքում 
գյուղի փողոցները կլուսավորվեն, կակտիվանա, կհեշտանա բնակչության 
տեղաշարժը գիշերային ժամերին, գույքի պահպանությունը կբարելավվի, 
կբարձրանա բնակչության տրամադրությունը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր   



 
«_Սեմյոնովկա բնակավայրի նախկին  մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում» 

(Ծրագրի անվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

 Ծրագրի անմիջական նպատակ բնակչության ըապահովել հարմարավետ 
շենքային պայմանններով 

 
Արարողողթյունների 
սրահի , 
ամբուլատորիայի , 
նախկին մշակույթի 
տան շենքյին 
պայմանների 
բարելավվում 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Վերանորոգված 
մշակույթի տուն, 
ամբուլատորիա, 
վարչական շենք 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

   
 

 
 

 10000,0 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Մշակույթի տան 
կապիտալ 
վերանորոգման 
արդյուքում 
կապահովվի շենքային 
հարմարավետ 
պայմաններ  
 
 

  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      
  

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Շիննյութերի ձեռքբերում 
1.2 Շինաշխատանքների իրականացում 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Շինաշխատանքների ավարտական փուլ 
2.2 Կատարած աշխատանքների ընդունում 

Ծրագրի բյուջեն / հազ. 
Դրամ/ 

Ընթացիկ ծախսեր՝ 3500,0 
Կապիտալ ծախսեր՝ 6500.0 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 10000.0 

Ծրագրի 
իրականացման համար 
անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Նախագիծ – նախահաշիվ  

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

Անհրաժեշտ գումարների բացակայություն 

Ծրագրի հիմնական Համայնքի ազգաբնակչություն 



շահառուները  
Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Համայնքի նախկին մշակույթի տան հիմնանորոգմամբ կբարելավվի շենքի 
սեյսմիկ վիճակը: Ազգաբնակչությունը կունենա վերանորոգված 
արարողությունների սրահ, համայնքապետարան, ամբուլատորիա: 
Կստեղծվեն բարեկեցիկ պայմաններ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  



_<<Սեմյոնովկա բնակավայրի  խաղահրապարակի ցանկապատում, կանաչապատում>> 
 (Ծրագրի անվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

 Խաղահրապարակի ցանկապատում, կանաչապատում 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Նպաստել կանաչապատ 
տարածքների ավելացմանը 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ցանկապատ
ած, 
կանաչապատ 
տարածքով 
ապահովված 
խաղահրապ
արակ 

Ելակետայի
ն 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 202
3 

2024 2025 2026 

   1000,0   

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 
Խաղահրապարակի բարեկարգում, 
հարմարավետ միջավայրի ստեղծում: 

  
 

Ցուցանիշներ 
Կանաչ և 
բարեկարգ 
տարածքի 
առկայություն
. 
 
 

Ելակետայի
ն 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

 
1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Ցանկապատում 
1.2 . Կանաչապատում  

Ծրագրի բյուջեն /հազ. Դրամ/  Ընթացիկ ծախսեր՝ 200,0 
Կապիտալ ծախսեր՝ 800,0 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 1000.0 

Ծրագրի իրականացման համար 
անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ 

Բանվորական ուժի ներգրավում 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների սղություն 
Ծրագրի հիմնական շահառուները  Բնակիչներ  
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ   
Ծրագրի համառոտ նկարագրություն Կբարելավվի հարակից տարածքը, կստեղծվի բարեկեցիկ 

միջավայր: Համայնքի երեխաների համար կլինի ժամանակ 
անցկացնելու վայր, ավելի հաճախ կշփվեն երեխաներն իրար 
հետ, ինչպես նաև  կդառնա հիմք համայնքում սպորտի 
զարգացմանը:  

 
Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  



«Սեմյոնովկա բնակավայրի Արեային պանելների տեղադրում» 
 (Ծրագրի անվանում) 

Պարտադիր խնդիր, 
որի լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

 Բնակավայրի նախկին մշակույթի տան տանիքում «Արեային պանելների 
տեղադրում» 
 

Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Համայնքի  
բարելավվում 

 
 

          Ցուցանիշներ 
Համայնքում «Արեային 

վերականգնվող էներգիայ և 
խնայողության բարձր 

ցուցանիշներ   
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
     10000,0 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Ճշգրիտ արդյունքներ 

  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      
  

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      
Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Արեային պանելների  պատվիրում 
1.2. Արեային պանելների  տեղադրում 
1.3.  Գնման գործընթացի կազմակերպում 1 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 10000.0 
Ընդհանուր բյուջեն՝  10000.0 

Ծրագրի 
իրականացման համար 
անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Մասնագետներ 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Համայնքում արևային վահանակների գլխավոր առանձնահատկությունը  
ազգաբնակչության հարմարավետություն է, վերականգնվող էներգիա և 
խնայողություն:  

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր   



«Սեմյոնովկա բնակավայրի Դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում»   
(Ծրագրի անվանում) 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

 Բնակավայրի դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգման 
աշխատանքների  ապահովում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Ստեղծել ապահով և 
երթևեկելի 
ճանապարհներվ 
անասնակերի 
կուտակման համար 

 
 

Ցուցանիշներ 
Համայնքում 
ապահով 
դաշտամիջյան  
ճանապարհների 
բացակայություն 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

  1000,0 1500,0   

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Դաշտամիջյան 
ճանապարհների 
անվտանգ 
երթևեկության խնդրի 
լուծում: 

  
Ցուցանիշներ 

 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      
 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում:  
1.2. Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում: 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. Ճանապարհների հարթեցում, խճապատում: 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝2500,0 
Ընդհանուր բյուջեն՝2500,0 

Ծրագրի 
իրականացման համար 
անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Բանվորներ, տեխնիկա, դիզ. վառելիք 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

Եղանակային ոչ բարենպաստ պայմաններ, բյուջեի սղություն 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Գյուղացիական տնտեսություններ 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ  

 

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Ծրագրի իրականացման շնորհիվ կբարելավվի գյուղացիական 
տնտեսությունների հիմնախնդիրներից մեկը:  

 
Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր   



«_Սեմյոնովկա բնակավայրի Գերեզմանատան   տարածքի  ցանկապատում__» 
(Ծրագրի անվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Բնակավայր գերեզմանատան  տարածքի ցանկապատում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
 
Ապահովելտարածքիանվտան
գություննուգերեզմաններիտ
արածքիպահպանությունը 
 
 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 
 
 
Ցանկապատվա
ծ գերեզմանոց  

Ելակետ
ային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5000,0 
 
 
 
 

 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

  
 

Ցուցանիշներ 
 

Տարածքի 
ցանկապատում 
Ժամանակավոր 
աշխատատեղերի 
ստեղծում  

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. Ցանկապատում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր  2300.0 
Կապիտալ ծախսեր՝2700.0 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 5000.0 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ   
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Գերեզմաննների տարածքի ցանակապտումը կլուծի այդ տարաքծի 
անվտանգությունը և այնտեղ ամփոփված հուշարձանների 
ամբողջական պահպանումը` հնարավոր վտանգներից: 

 

 

 
ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 



<<Վարսեր բնակավայրի Ակումբի շենքի  տանիքի  և  2-րդ հարկի վերանորոգում>> 
(Ծրագրի անվանում) 

 
Պարտադիր 
խնդիր, որի 
լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

 Համայնքում ունենալ մշակութային և սպորտային խմբակներ 

Ծրագրի 
անմիջական 
նպատակ 
 
Մշակութային և 
սպորտային 
խմբակների 
բացում 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Մշակութային 
և սպորտային 
խմբակների 
բացում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022  2023 2024 2025  2026 
 2 5 5 6 6 

Ծրագրի 
միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 Անհրաժեշտ է 
վերոնորոգել 
ակումբի շենքի 
տանիքը և 2-րդ 
հարկը, ձեռք բերել 
համապատասխան 
գույք, ինչպես նաև 
կառուցել 
ջեռուցման 
համակարգ 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022  2023 2024 2025  2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022  2023 2024 2025  2026 
      

Ծրագրի  
հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Մշակութային խմբակների բացում 
1.2.Սպորտային խմբակների բացում 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1.ակումբի տանիքի և 2-րդ հարկի վերանորոգում 
2.2. Ջեռուցման համակարգի տեղադրում 
2.3. Համապատասխան գույքի ձեռքբերում 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 10 000 000  
Ծրագրի 
իրականացման 
համար 
անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի 
հիմնական 
ռիսկերը 

 



Ծրագրի 
հիմնական 
շահառուները 

Համայնքի երիտասարդներ և երեխաներ 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ 

2022թ - 2026թ  

Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Բացել մի շարք մշակութային՝ կերպարվեստի, ասեղնագործության, պարի, և սպորտային՝ 
կարատե, բռնցքամարտ, ըմբշամարտ, խմբակներ։ Խմբակների ֆինանսավորումը մասամբ 
հոգալու է գյուղապետարանը։ Իրականում այս ծրագիրը շատ կարևոր նշանակություն ունի 

համայնքի համար, քանի որ հնարավորություն կտա երեխաներին ինքնադրսևորվելու և իրենց 
տաղանդները բացահայտելու համար։ Այս ծրագրի արժեքը կազմելու է 10 մլն դրամ։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

<<Վարսեր բնակավայրի Մշակութային և սպորտային խմբակների բացում>> 
(Ծրագրի անվանում) 

 
Պարտադիր 
խնդիր, որի 
լուծմանն է 
միտված 
ծրագիրը 

 Համայնքում ունենալ մշակութային և սպորտային խմբակներ 

 
Ծրագրի 
անմիջական 
նպատակ 
 
Մշակութային և 
սպորտային 
խմբակների 
բացում 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Մշակութային և 
սպորտային 
խմբակների 
բացում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022  2023 2024 2025  2026 
 2 5 5 6 6 

Ծրագրի 
միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 Անհրաժեշտ է 
վերոնորոգել 
ակումբի շենքի 
տանիքը և 2-րդ 
հարկը, ձեռք 
բերել 
համապատասխ
ան գույք, 
ինչպես նաև 
կառուցել 
ջեռուցման 
համակարգ 

  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022  2023 2024 2025  2026 
      

  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022  2023 2024 2025  2026 
      

Ծրագրի  
հիմնական 
գործողությունն
երը 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.2. Մշակութային խմբակների բացում 

1.2.Սպորտային խմբակների բացում 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1.ակումբի տանիքի և 2-րդ հարկի վերանորոգում 
2.2. Ջեռուցման համակարգի տեղադրում 
2.3. Համապատասխան գույքի ձեռքբերում 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 10 000 000  
Ծրագրի 
իրականացման 
համար 
անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի 
հիմնական 
ռիսկերը 

 



Ծրագրի 
հիմնական 
շահառուները 

Համայնքի երիտասարդներ և երեխաներ 

Ծրագրի սկիզբ և 
ավարտ 

2022թ - 2026թ  

Ծրագրի 
համառոտ 
նկարագրությու
ն 

Բացել մի շարք մշակութային՝ կերպարվեստի, ասեղնագործության, պարի, և սպորտային՝ 
կարատե, բռնցքամարտ, ըմբշամարտ, խմբակներ։ Խմբակների ֆինանսավորումը մասամբ 
հոգալու է գյուղապետարանը։ Իրականում այս ծրագիրը շատ կարևոր նշանակություն ունի 

համայնքի համար, քանի որ հնարավորություն կտա երեխաներին ինքնադրսևորվելու և իրենց 
տաղանդները բացահայտելու համար։ Այս ծրագրի արժեքը կազմելու է 10 մլն դրամ։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
<<Վարսեր բնակավայրի Անբարեկարգ դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում և 
փոսալցում>>            

(Ծրագրի անվանում) 

 
Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը   

Անվտանգ երթևկության ապահովում և դաշտամիջյան 
ճանապարհների պահպանություն 

Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում 

 
 

Ցուցանիշներ 
Դաշտամիջյան 
ճանապարհների 
հարթեցում  

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 50 50 50 50 50 

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ   
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական գործողությունները 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.3.  

1.2. 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. 
2.2. 

Ծրագրիբյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 1 500 000  
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 
 

Ծրագր իհիմնական ռիսկերը  
 

Ծրագրի հիմնական շահառուները Համայնքի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակչություն 
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  

 
Ծրագրիհամառոտնկարագրություն Ընդհանուր փոսալցման և  հարթեցման աշխատանքներ 

պետք է կատարվեն 50 կմ դաշտամիջյան ճանապարհների 
վրա։ Այս ծրագրի արժեքը տարեկան 1,5 մլն դրամ է։ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

<<Վարսեր բնակավայրի Մանկական խաղահրապարակների կառուցում>> 
(Ծրագրի անվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

 Նախադպրոցական տարիքի և դպրոցի տարրական 
դասարաններում սովորող երեխաների համար ժամանցի 

պայմանների ստեղծում 
 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Մանկական խաղահրապարակների 
կառուցում 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետայի

ն 
արժեք 

Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրիմիջանկյալարդյունքներ   
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետայի

ն 
արժեք 

Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետայի

ն 
արժեք 

Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրիհիմնականգործողությունները 1-ին միջանկյալարդյունքնապահովողգործողություններ 
1.4. Խաղահրապարակների համար տեղի որոշում 

1.2.Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հաշվարկ 
2-րդմիջանկյալարդյունքնապահովողգործողություններ 
2.1.Խաղահրապարակների կառուցում 
2.2. 

Ծրագրիբյուջեն Ընթացիկծախսեր՝ 
Կապիտալծախսեր՝8 000 000 
Ընդհանուրբյուջեն՝8 000 000 

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ 
այլ ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
 

Ծրագրի հիմնական շահառուները Համայնքի երեխաներ 
Ծրագրի սկիզբև ավարտ 
 

 

Ծրագրի համառոտ նկարագրություն Կառուցել խաղահրապարակներ, որը կարժենա 
յուրաքանչյուրը մոտ 4 մլն դրամ։ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

<<Վարսեր բնակավայրի Գյուղամիջյան անբարեկարգ ճանապարհների ասֆալտապատում>> 
(Ծրագրի անվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

  
Անվտանգ երթևկության ապահովում և 

ներհամայնքային ճանապարհների պահպանություն 
 
Ծրագրիանմիջականնպատակ 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ   
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

10.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.5.  

1.2. 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. 
2.2. 

Ծրագրի բյուջեն Ընդհանուր բյուջեն՝ 250 մլն. ՀՀ դրամ 
Ծրագրի իրականացման համար 
անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական շահառուները Համայնքի բնակչություն 
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Ընդհանուր ասֆալտապատման աշխատանքներ պետք է 
կատարվեն 16 կմ ներհամայնքային ճանապարհների վրա։ 

Այս ծրագրի արժեքը կկազմի մոտ 250 մլն ՀՀ դրամ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 <<Վարսեր բնակավայրի Մարզահրապարակների կառուցում>>   

(Ծրագրի անվանում) 

 
 

Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

  
Առողջ ապրելակերպի քարոզում, երիտասարդների 
ժամանցի ապահովում 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Բասկետբոլի և ֆուտբոլի 
մարզահրապարակների կառուցում 

 
 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 11.  
 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

12.  
 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրիհիմնականգործողություններ
ը 

1-ինմիջանկյալարդյունքնապահովողգործողություններ 
1.6. Բասկետբոլի մարզահրապարակի կառուցում 

1.2. 
 
2-րդմիջանկյալարդյունքնապահովողգործողություններ 
2.1.Ֆուտբոլի մարզահրապարակի կառուցում 
2.2. 

Ծրագրիբյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝    10 000 000  ՀՀ դրամ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  10 000 000 ՀՀ դրամ 

Ծրագրի իրականացման համար 
անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական շահառուները Համայնքի երեխաներ և երիտասարդներ 
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  
Ծրագրի համառոտ նկարագրություն 2 բացօթյա մարզահրապարակի կառուցում՝ ընդհանուրը 

մոտ 10 մլն ՀՀ դրամ արժեքով: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

 <<Վարսեր բնակավայրի Ոռոգման ջրագծի անցկացում >>   
(Ծրագրի անվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

  
Գյուղատնտեսության բերքատվության ավելացում 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Ոռոգման ջրագծի անցկացում 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախայինարժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական գործողությունները 1-ինմիջանկյալարդյունքնապահովողգործողություններ 
1.7. Նախագծային աշխատանքների իրականացում 
1.8. Ֆինանսական միջոցների հաշվարկ 
 
2-րդմիջանկյալարդյունքնապահովողգործողություններ 
2.1.Ջրագծի անցկացում 
2.2.Ջրագծի գործարկում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝ 200 մլն. ՀՀ դրամ 

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ 
այլ ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական շահառուները Համայնքի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակչություն 
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  
Ծրագրի համառոտ նկարագրություն Ոռոգման ջուրը կարևոր նշանակություն ունի 

գյուղատնտեսության ոլորտում,  որը նպաստում է 
բերքատվության բարձրացմանը: Ծրագիրը  կարժենա 
մոտավորապես 200 մլն. ՀՀ դրամ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<<Վարսեր բնակավայրի Ջրահեռացման համակարգի կառուցում>> 
(Ծրագրի անվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

  
Համայնքում աղքատության մակարդակի կրճատում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Ջրահեռացման համակարգի 
կառուցում 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.9.  
1.2.  
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1.  
2.2.  

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝  500 մլն ՀՀ դրամ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  500 մլն ՀՀ դրամ 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ   
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 
Համայնքի բնակչության 60 տոկոսից ավելին չունի  ջրահեռացման համակարգ, իսկ ծրագրի 

արժեքը կկազմի մոտ 500 մլն ՀՀ դրամ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Դդմաշեն բնակավայրի Գետի հունի և սելավատարի մաքրում » 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

Անհրաժեշտություն է դարձել գետի հունի մաքրումը, սելավատարի մաքրումը և կեղտաջրերի 
հեռացումը: Շրջակա միջավայրի պահպանության և սանիտարիայի վրա առավել 
բացասական ազդեցություն ունի նաև «Սևան-Հրազդան» կոլեկտորի վթարային վիճակը, որի 
հետևանքով կեղտաջրերը  լցվում են «Հրազդան» գետը` ստեղծելով հակասանիտարական և 
համաճարակային իրավիճակ: 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
գետի հունի մաքրում, 
սելավատարի մաքրում և 
կեղտաջրերի հեռացում 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V V V V V 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V V V V V 

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V V V V V 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ազգաբնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026թ.թ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Սևան-Հրազդան կոլեկտորը անցնում է Գեղամավան-Ծաղկունք-Դդմաշեն-Զովաբեր 
գյուղերի վարչական տարածքներով: Կոլեկտորը վթարային է,  որի պատճառով Գեղամավանի 
և  Ծաղկունքի վարչական տարածքներից կեղտաջրերը ամբողջովին լցվում են Հրազդան գետի 
նախկին հունը, ինչն էլ ստեղծում է հակասանիտարական իրավիճակ: Ուստի 
անհրաժեշտություն է դարձել գետի հունի մաքրումը, սելավատարի մաքրումը և կեղտաջրերի 
հեռացումը: Գետի հունի և սելավատարի մաքրումը կնպաստեն ինչպես համայնքում շրջակա 
միջավայրի պահպանմանը, այնպես էլ արտագարգ իրավիճակներում /հեղեղումներ, 
սելավներ.../ վտանգների նվազմանը և բնակչության պաշտպանվածությանը: 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Դդմաշեն բնակավայրի Ներբնակավայրային փողոցների բարեկարգում և մասնակի 
ասֆալտապատում և միջդաշտային ճանապարհի փոսալցում » 

(Ծրագրի անվանում)  
 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

Դդմաշեն գյուղի ոչ բոլոր ճանապարհներն են ասֆալտապատ և բարեկարգ: Բարեկարգման և 
փոսալցման կարիք ունեն նաև դաշտային ճանապարհները, որի արդյունքում 
գյուղատնտեսական սեզոնի ընթացքում կբարելավվի գյուղատնտեսական տեխնիկայի և 
մեքենաների երթևեկությունը: Ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցը վերանորոգման 
կարիք ունի։ Ներկայումս անհրաժեշտ է ներբնակավայրային փողոցների բարեկարգում և 
մասնակի ասֆալտապատում և միջդաշտային ճանապարհի փոսալցում։ 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
մարդկանց և 
ավտոմեքենաների ազատ 
տեղաշարժ 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V V V V V 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V V V V V 

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V V V V V 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ազգաբնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026թ.թ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Դդմաշեն գյուղի ներբնակավայրային ճանապարհները գտնվում են ոչ բարվոք վիճակում, որը 
դժվարացնում է մադկանց և ավտոմեքենաների տեղաշարժը: 
 Ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցը վերանորոգման կարիք ունի։ Ներկայումս 
անհրաժեշտ է ներբնակավայրային փողոցների բարեկարգում և մասնակի ասֆալտապատում, 
ինչպես նաև միջդաշտային ճանապարհի փոսալցում։ 

 
 
 
 
 
 
 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Դդաշեն բնակավայրի 1.89 հա տարածք զբաղեցնող բաց գերեզմանատան ցանկապատի 
վերականգնում»           

(Ծրագրի անվանում)  
 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

Գերեզմանատունը հիմնվել է 20-րդ դարի սկզբներին, զբաղեցնում է 1.89 հա տարածք: 
Գերեզմանատան տարածքը ընդարձակելու հնարավորություն չկա: Նախկինում որոշակի 
չափով ցանկապատվել է, սակայն տարիների ընթացքում ցանկապատի որոշ հատվածներ 
քանդվել և շարքից դուրս են եկել: Գերեզմանատան ցանկապատը նպաստում է 
գերեզմանատան զբաղեցրած տարածքի, շրջակա բնական միջավայրի պահպանությանը, 
սանիտարական գոտու պահպանմանը և խնամքին: 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Գերեզմանատան զբաղեցրած 
տարածքի շրջակա բնական 
միջավայրի պահպանություն, 
սանիտարական գոտու 
պահպանում և խնամք, 
գերեզմանատան զբաղեցրած 
տարածքի բարեկարգում: 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
բաց գերեզմանատան 
ցանկապատում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
   V   

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Գերեզմանատան զբաղեցրած 
տարածքի շրջակա բնական 
միջավայրի պահպանություն, 
սանիտարական գոտու 
ստեղծում և պահպանում, 
գերեզմանատան զբաղեցրած 
տարածքի բարեկարգում, 
ոլորտում ծառայությունների 
մակարդակի բարձրացում, 
գերեզմանատան տարածքին 
հարակից տարածքներում 
սանիտարական մաքրության 
ապահովում: 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Գերեզմանատան զբաղեց-
րած տարածքի շրջակա 
բնական միջավայրի 
պահպանություն, 
սանիտարական գոտու 
ստեղծում և պահպանում, 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
   V   

2.  
 

Ցուցանիշներ 
գերեզմանատան 
տարածքին հարակից 
տարածքներում 
սանիտարական 
մաքրության ապահովում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
   V V V 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Ծրագրի կազմում  
1.2 Համայնքի կողմից պատվիրել և ստանալ նշված ծրագրի նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում` ծրագիրն իրականացնող 
կազմակերպությունն ընտրելու համար 
2.2 Ծրագրի իրականացման աշխատանքների վերահսկում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ազգաբնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2024 



Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

20-րդ դարի սկզբներին հիմնված Դդմաշեն գյուղի գերեզմանատունը  զբաղեցնում է 1.89 հա 
տարածք, որն ընդարձակելու հնարավորություն չկա: Գերեզմանատան տարածքը նախկինում 
որոշակի չափով ցանկապատվել է, սակայն տարիների ընթացքում ցանկապատի որոշ 
հատվածներ քանդվել և շարքից դուրս են եկել: Ներկայումս խիստ անհրաժեշտ է 
վերականգնել գերեզմանատան արևելյան և հարավային հատվածի շուրջ 150 մ. հատված:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«Դդմաշեն բնակավայրի բաց գերեզմանատան ցանկապատում» 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

Գերեզմանատունը հիմնվել է 1971 թվականին, ներկայումս զբաղեցնում է 3.89 հա տարածք, 
որն ունի ընդարձակելու հնարավորություն: Գերեզմանատան ցանկապատը նպաստում է 
գերեզմանատան զբաղեցրած տարածքի շրջակա բնական միջավայրի պահպանությանը, 
սանիտարական գոտու պահպանմանը և խնամքին: 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Գերեզմանատան զբաղեցրած 
տարածքի շրջակա բնական 
միջավայրի պահպանություն, 
սանիտարական գոտու 
պահպանում և խնամք, 
գերեզմանատան զբաղեցրած 
տարածքի բարեկարգում: 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
բաց գերեզմանատան 
ցանկապատում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
   V   

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Գերեզմանատան զբաղեցրած 
տարածքի շրջակա բնական 
միջավայրի պահպանություն, 
սանիտարական գոտու 
ստեղծում և պահպանում, 
գերեզմանատան զբաղեցրած 
տարածքի բարեկարգում, 
ոլորտում ծառայությունների 
մակարդակի բարձրացում, 
գերեզմանատան տարածքին 
հարակից տարածքներում 
սանիտարական մաքրության 
ապահովում: 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Գերեզմանատան զբաղեց-
րած տարածքի շրջակա 
բնական միջավայրի 
պահպանություն, 
սանիտարական գոտու 
ստեղծում և պահպանում, 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
   V   

2.  
Ցուցանիշներ 

գերեզմանատան 
տարածքին հարակից 
տարածքներում 
սանիտարական 
մաքրության ապահովում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
   V V V 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Ծրագրի կազմում  
1.2 Համայնքի կողմից պատվիրել և ստանալ նշված ծրագրի նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում` ծրագիրն իրականացնող 
կազմակերպությունն ընտրելու համար 
2.2 Ծրագրի իրականացման աշխատանքների վերահսկում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Դդմաշեն գյուղի գլխավոր հատակագծով նախատեսված գերեզմանատան տարածքի 
ընդլայնում 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ազգաբնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2024 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Գերեզմանատունը հիմնվել է 1971 թվականին: 2000թ. քարտեզագրման ժամանակ այն  
զբաղեցրել է 3.89 հա տարածք, որն ունի ընդարձակելու հնարավորություն, որն էլ  
հաստատվել է Դդմաշեն գյուղի գլխավոր հատակագծով:  
Գերեզմանատան ցանկապատը նպաստում է գերեզմանատան զբաղեցրած տարածքի,  
շրջակա բնական միջավայրի պահպանությանը, սանիտարական գոտու պահպանմանը և 
խնամքին: Ցանկապատը նախատեսված է իրականացնել նաև ընդարձակված տարածքի 
համար: 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Դդմաշեն բնակավայրի Սուրբ Թադեոս Եկեղեցու վերանորոգում » 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

Դդմաշեն գյուղում է գտնվում 7-րդ դարում կառուցված սուրբ Թադևոս եկեղեցին: 
Եկեղեցին ներկայումս չի գործում: Տեղումների /ձյուն, անձրև, կարկուտ/ ինչպես նաև 
քամիների հետևանքով շարքից դուրս է եկել գմբեթը և տանիքը, անձրևաջրերը 
թափանցելով ներս, քայքայում են եկեղեցու պատերը: Ունի հիմնանորոգման և տարածքի 
բարեկարգման խնդիր:  
 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Պատմամշակութային 
հուշարձանների վերանորոգում և 
տուրիզմի խթանում 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  V V   

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  V V   

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  V V   

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Ծրագրի կազմում  
1.2 Պատվիրել և ստանալ նշված ծրագրի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
a. Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում`  ծրագիրն իրականացնող 

կազմակերպությունն ընտրելու համար 
b. Բնակիչների մասնակցություն ծրագրի իրականացման գործում 
c. Ծրագրի իրականացման աշխատանքների վերահսկում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման համար 
անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական շահառուները  Ազգաբնակչություն 
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2023-2024թ.թ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Դդմաշեն գյուղում է գտնվում սուրբ Թադևոս եկեղեցին, որը կառուցվել է 7-րդ դարում: 
Եկեղեցին ներկայումս չի գործում: Տեղումների /ձյուն, անձրև, կարկուտ/ ինչպես նաև 
քամիների հետևանքով շարքից դուրս է եկել գմբեթը և տանիքը, անձրևաջրերը 
թափանցելով ներս, քայքայում են եկեղեցու պատերը: Ունի հիմնանորոգման և տարածքի 
բարեկարգման խնդիր: Առաջնային անհրաժեշտություն է գմբեթի, թմբուկի և տանիքի 
վերանորոգումը, որի ժամանակ հնարավոր է նաև պատերի մասնակի ամրակայում, 
ինչպես նաև ցանկապատի վերականգնումը: 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Դդմաշեն բնակավայրի Անտառների հիմնում և կանաչ գոտիների ստեղծում » 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

Դդմաշեն գյուղը չունի անտառածածկ գոտի, սակավ են նաև կանաչապատ տարածքները, 
ուստի կարևորվում է կանաչ գոտիների ստեղծումը: Կանաչապատման ուղղությամբ նույնպես 
համայնքապետարանը նախատեսում է իրականացնել որոշակի ծրագրեր, այդ թվում՝ 
կազմակերպել ծառատունկ համայնքի տարբեր տարածքներում: Դդմաշենի գլխավոր 
հատակագծով նախատեսվել է հիմնել մոտ 70 հա տարբեր բնույթի կանաչ գոտիներ: 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Գյուղում հիմնել անտառներ և 
ստեղծել կանաչապատ 
տարածքներ 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Անտառների հիմնում և 
կանաչ գոտիների 
ստեղծում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  V V V V 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
Դդմաշեն գյուղում կհիմնվեն 
մոտ 70 հա տարբեր բնույթի 
կանաչ գոտիներ: 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Գյուղում հիմնել 
անտառներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  V V V V 

2.  
 

Ցուցանիշներ 
ստեղծել կանաչապատ 
տարածքներ  

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  V V V V 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Ծրագրի կազմում  
1.2 Համայնքի կողմից պատվիրել և ստանալ նշված ծրագրի նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 
1.3 Համայնքի ավագանու կողմից կայացնել որոշում հողհատկացման մասին  
 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում` ծրագիրն իրականացնող 
կազմակերպությունն ընտրելու համար 
2.2 Ծրագրի իրականացման աշխատանքների վերահսկում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ազգաբնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2023-2026թ.թ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Քանի որ Դդմաշեն գյուղը չունի անտառածածկ գոտի և սակավ են նաև կանաչապատ 
տարածքները, ուստի խիստ անհրաժեշտ է կանաչ գոտիների ստեղծումը: Դրա համար պետք է 
կազմակերպել ծառատունկ համայնքի տարբեր տարածքներում: Դդմաշենի գլխավոր 
հատակագծով նախատեսվել է հիմնել մոտ 70 հա տարբեր բնույթի կանաչ գոտիներ: 
 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Դդմաշեն բնակավայրի Հանդիսությունների սրահի գույքի ձեռքբերում » 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

Ծրագրով նախատեսվում է հանդիսությունների սրահի գույքի ձեռքբերում, 
մասնավորապես՝ էլեկտրական սարքավորումներ, կահույք, սպասք և այլ պարագաներ: 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Հանդիսությունների սրահի 
հիմնանորոգումը կնպաստի 
բնակչության` նմանատիպ 
միջոցառումների և հավաքույթների 
անցկացման մակարդակի 
բարձրացմանը, կկարգավորվեն 
ավելորդ ֆինանսական և 
կազմակերպչական խնդիրներն ու 
դժվարությունները, կստեղծվեն 
նաև նոր աշխատատեղեր: 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V     

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 
 
Ծրագրի իրագործման շոշափելի 
ազդեցությունը միջնաժամկետ և 
երկարաժամկետ կտրվածքով այն է, 
որ կբարձրանա միջոցառումների և 
հավաքույթների անցկացման 
մակարդակը, կնվազեն ավելորդ 
ֆինանսական և կազմակերպչա-կան 
խնդիրներն ու դժվարություն-ները: 
Ծրագրից կօգտվեն Դդմաշեն գյուղի, 
ինչպես նաև հարակից գյուղերի 
բնակչությունը, ինչպես նաև 
հարակից գյուղերի բնակիչներ, 
մասնավորապես՝ գյուղում  
հանդիսություններ, ինչպես նաև սգո 
արարողություններ կազմակերպելու 
համար բնակիչները կունենան մինչև 
40% ֆինանսական խնայողություն:  
Ծրագրի իրականացման 
արդյունքում կստեղծի 5-6 
հիմնական աշխատատեղ: 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V     

2.  
 

Ցուցանիշներ 
  

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V     

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

. Համաֆինանսավորման դեպքում՝ ֆինանսական ներդրման ապահովում։ 

. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում։ 

. Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու ընկերություն ընտրելու 
մրցույթի կազմակերպում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքում, 

. Շինարարության թույլտվության տրամադրում, 

. Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ մատուցող ընկերություն ընտրելու 
մրցույթի կազմակերպում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքում, 

. Հեղինակային հսկողության ծառայությունների համար պայմանագրի կնքում, 

. Շինարարության ընթացքում շինարարական, ծառայությունների մատուցման 
աշխատանքների որակին և ծավալին հետևում, 

. Ծրագրի վերջնական արդյունքի ընդունում և վճարում։ 
Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 

Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման համար 
անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական շահառուները  Դդմաշեն գյուղի, ինչպես նաև հարակից գյուղերի ազգաբնակչություն 
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022թ. 



Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Դդմաշեն գյուղում խիստ անհրաժեշտություն է հանդիսությունների սրահ ունենալը: 
Հանդիսություններ, ինչպես նաև սգո արարողություններ կազմակերպելու համար 
բնակիչներն օգտվում են Սևան կամ Հրազդան քաղաքների տարածքներում գործող 
ռեստորանային համալիրների ու նմանատիպ այլ օբյեկտների ծառայություններից, ինչը 
շատ անգամներ առաջացնում է ավելորդ ֆինանսական և կազմակերպչական խնդիրներ 
ու դժվարություններ: Հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգումը կապված է 
ֆինանսական մեծ ծախսերի հետ, ուստի նպատակահարմար էր այն իրականացնել 
փուլերով: 
Ծրագրի 3 փուլերով ամբողջովին վերանորոգվել է հանդիսությունների սրահի շենքի 
երկու հարկերը: Ծրագրի 4-րդ փուլով /ներկայացվում է առանձին հայտով/ 
նախատեսվում է հանդիսությունների սրահի հարակից տարածքի՝ շուրջ 1500քմ 
բարեկարգում /այդ թվում՝ ասֆալտապատում, սալապատում/, որի հիմնական մասը 
ծառայելու է որպես ավտոկայանատեղի, ցանկապատում՝ շուրջ 420 գծամետր՝ 1.5մ 
բարձրությամբ: 
Այս փուլով նախատեսվում է գույքի ձեռքբերում, մասնավորապես՝ էլեկտրական 
սարքավորումներ, կահույք, սպասք և այլ պարագաներ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Դդմաշեն բնակավայրի Հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում 4-րդ փուլ 
/տարածքի ցանկապատում և բարեկարգում/ »     

(Ծրագրի անվանում)  
 

Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

4-րդ փուլով նախատեսվում է հանդիսությունների սրահի տարածքի՝ շուրջ 1500քմ 
բարեկարգում /այդ թվում՝ ասֆալտապատում, սալապատում/, որի հիմնական մասը 
ծառայելու է որպես ավտոկայանատեղի: Հանդիսությունների սրահի ու կուլտուրայի 
տան ընդհանուր ցանկապատում՝ շուրջ 420 գծամետր՝ 1.5մ բարձրությամբ: 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Հանդիսությունների սրահի 
հիմնանորոգումը կնպաստի 
բնակչության` նմանատիպ 
միջոցառումների և հավաքույթների 
անցկացման մակարդակի 
բարձրացմանը, կկարգավորվեն 
ավելորդ ֆինանսական և 
կազմակերպչական խնդիրներն ու 
դժվարությունները, կստեղծվեն 
նաև նոր աշխատատեղեր: 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V     

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 
 
Ծրագրի իրագործման շոշափելի 
ազդեցությունը միջնաժամկետ և 
երկարաժամկետ կտրվածքով այն է, 
որ կբարձրանա միջոցառումների և 
հավաքույթների անցկացման 
մակարդակը, կնվազեն ավելորդ 
ֆինանսական և կազմակերպչա-կան 
խնդիրներն ու դժվարություն-ները: 
Ծրագրից կօգտվեն Դդմաշեն գյուղի 
ողջ բնակչությունը, ինչպես նաև 
հարակից գյուղերի բնակիչներ, 
մասնավորապես՝ գյուղում  
հանդիսություններ, ինչպես նաև սգո 
արարողություններ կազմակերպելու 
համար բնակիչները կունենան մինչև 
40% ֆինանսական խնայողություն:  
Ծրագրի իրականացման ընթաց-
քում կստեղծվի մոտ 20 աշխատա-
տեղ, իսկ ծրագրի իրականացման 
արդյունքում կստեղծի 5-6 
հիմնական աշխատատեղ: 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V     

2.  
 

Ցուցանիշներ 
  

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V     

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

. Համաֆինանսավորման դեպքում՝ ֆինանսական ներդրման ապահովում։ 

. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում։ 

. Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու ընկերություն ընտրելու 
մրցույթի կազմակերպում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքում, 

. Շինարարության թույլտվության տրամադրում, 

. Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ մատուցող ընկերություն ընտրելու 
մրցույթի կազմակերպում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքում, 

. Հեղինակային հսկողության ծառայությունների համար պայմանագրի կնքում, 

. Շինարարության ընթացքում շինարարական, ծառայությունների մատուցման 
աշխատանքների որակին և ծավալին հետևում, 

. Ծրագրի վերջնական արդյունքի ընդունում և վճարում։ 
Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 

Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման համար  



անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ 
Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական շահառուները  Դդմաշեն գյուղի, ինչպես նաև հարակից գյուղերի ազգաբնակչություն 
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022թ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Դդմաշեն գյուղում խիստ անհրաժեշտություն է հանդիսությունների սրահ ունենալը: 
Հանդիսություններ, ինչպես նաև սգո արարողություններ կազմակերպելու համար 
բնակիչներն օգտվում են Սևան կամ Հրազդան քաղաքների տարածքներում գործող 
ռեստորանային համալիրների ու նմանատիպ այլ օբյեկտների ծառայություններից, ինչը 
շատ անգամներ առաջացնում է ավելորդ ֆինանսական և կազմակերպչական խնդիրներ 
ու դժվարություններ: Հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգումը կապված է 
ֆինանսական մեծ ծախսերի հետ, ուստի նպատակահարմար էր այն իրականացնել 
փուլերով: Ծրագրի 3 փուլերով ամբողջովին վերանորոգվել է հանդիսությունների սրահի 
շենքի երկու հարկերը: 
4-րդ փուլով նախատեսվում է հանդիսությունների սրահի տարածքի՝ շուրջ 1500քմ 
բարեկարգում /այդ թվում՝ ասֆալտապատում, սալապատում/, որի հիմնական մասը 
ծառայելու է որպես ավտոկայանատեղի: Հանդիսությունների սրահի ու կուլտուրայի 
տան ընդհանուր ցանկապատում՝ շուրջ 420 գծամետր՝ 1.5մ բարձրությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Դդմաշեն բնակավայրի Հացահատիկահավաք նոր կոմբայնի ձեռքբերում » 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

Ներկայումս Դդմաշեն բնակավայրն ունի 1 հատ հացահատիկահավաք կոմբայն, 
որն արդեն  շարքից դուրս է եկել և օգտագործման համար պիտանի չէ: Ուստի խիստ 
անհրաժեշտություն է առաջացել նոր հացահատիկահավաք կոմբայնի ձեռքբերումը: 

 
 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Հացահատիկահավաք կոմբայնի 
ձեռք բերումը կխթանի 
հացահատիկային կուլտուրաների 
մշակմանը 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Հացահատիկահավաք 
նոր կոմբայնի 
ձեռքբերում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V     

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 
 
Հացահատիկահավաք կոմբայնի 
ձեռք բերումը կխթանի 
հացահատիկային կուլտուրաների 
մշակմանը 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

հացահատիկահավաք 
նոր կոմբայնի 
ձեռքբերում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V     

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ձեռք բերել նոր 
հացահատիկահավաք 
կոմբայն  

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V     

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Ծրագրի կազմում  
1.2 Պատվիրել և ստանալ նշված ծրագրի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
a. Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում` ծրագիրն իրականացնող 

կազմակերպությունն ընտրելու համար 
b. Բնակիչների մասնակցություն ծրագրի իրականացման գործում 
c. Ծրագրի իրականացման աշխատանքների վերահսկում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման համար 
անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական շահառուները  Ազգաբնակչություն 
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022թ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Դդմաշեն բնակավայրն ունի 1 հացահատիկահավաք կոմբայն, որն արդեն  շարքից դուրս 
է եկել և օգտագործման համար պիտանի չէ: Ուստի խիստ անհրաժեշտություն է 
առաջացել նոր հացահատիկահավաք կոմբայնի ձեռքբերումը, որը կխթանի 
հացահատիկային կուլտուրաների մշակմանը: 
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« Դդմաշեն բնակավայրի Մշակույթի տան հիմնանորոգում և գույքի ձեռքբերում » 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

Դդմաշեն գյուղում մշակույթի տունը, որտեղ տեղակայված է նաև գրադարանը, կառուցվել 
է 1984 թվականին: Մինչև օրս վերանորոգում և նոր գույքի ձեռքբերում հնարավոր չի եղել, 
բացառությամբ տանիքի և մուտքի դռների, որոնք փոխվել են 2008 թվականին` պետական 
բյուջեի միջոցներով:      

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
բնակչության շրջանում կուլտուր-
կենցաղային առօրյան նորմալ 
կազմակերպելու, ինչպես նաև 
տարատեսակ խմբակների ու 
միջոցառումների կազմակերպում 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Անտառների հիմնում և 
կանաչ գոտիների 
ստեղծում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  V V   

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 
 
բնակչության շրջանում կուլտուր-
կենցաղային առօրյան նորմալ 
կազմակերպելու, ինչպես նաև 
տարատեսակ խմբակների ու 
միջոցառումների կազմակերպմանը: 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  V V   

2.  
 

Ցուցանիշներ 
ստեղծել կանաչապատ 
տարածքներ  

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  V V   

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Ծրագրի կազմում  
1.2 Պատվիրել և ստանալ նշված ծրագրի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
a. Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում` ծրագիրն իրականացնող 

կազմակերպությունն ընտրելու համար 
b. Բնակիչների մասնակցություն ծրագրի իրականացման գործում 
c. Ծրագրի իրականացման աշխատանքների վերահսկում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման համար 
անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական շահառուները  Ազգաբնակչություն 
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2023-2024թ.թ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Դդմաշեն գյուղուի մշակույթի տունը կառուցվել է 1984 թվականին: Մինչև օրս 
վերանորոգում և նոր գույքի ձեռքբերում հնարավոր չի եղել, բացառությամբ տանիքի և 
մուտքի դռների, որոնք փոխվել են 2008 թվականին` պետական բյուջեի միջոցներով: 
Տարիների ընթացքում նախկինում եղած գույքն էլ շարքից դուրս է եկել Ուստի խիստ 
անհրաժեշտություն է  մշակույթի տան շենքի /ներառյալ` գրադարանի/ հիմնանորոգումը 
ևնոր գույքի ձեռքբերումը, որը կնպաստի բնակչության շրջանում կուլտուր-կենցաղային 
առօրյան նորմալ կազմակերպելու, ինչպես նաև տարատեսակ խմբակների ու 
միջոցառումների կազմակերպմանը:  

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Դդմաշեն բնակավայրի Ոռոգման ջրի պատվարի, արտաքին ջրատարի և ցանցի կառուցում » 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

Դդմաշեն գյուղում խիստ անհրաժեշտություն է առաջացել ջրահեռացման նոր համակարգերի 
կառուցումը, որի շնորհիվ կոռոգվեն գյուղի հողատարածքները: 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Ոռոգման ջրի պատվարի, 
արտաքին ջրատարի և 
ցանցի կառուցում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
     V 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Գյուղում կառուցել 
ոռոգման ջրի պատվար, 
արտաքին ջրատար և ցանց 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
     V 

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
     V 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Ծրագրի կազմում  
1.2 Համայնքի կողմից պատվիրել և ստանալ նշված ծրագրի նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 
1.3 Համայնքի ավագանու կողմից կայացնել որոշում հողհատկացման մասին  
 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում` ծրագիրն իրականացնող 
կազմակերպությունն ընտրելու համար 
2.2 Ծրագրի իրականացման աշխատանքների վերահսկում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ազգաբնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2026թ.թ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Դդմաշեն գյուղում անհրժեշտ է կառուցել ոռոգման ջրի պատվար, արտաքին ջրատար և ցանց, 
որը խթան կհանդիսանա հողագործության զարգացման համար: 
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« Դդմաշեն բնակավայրի Ջրահեռացման նոր համակարգերի կառուցում » 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

Դդմաշեն գյուղում խիստ անհրաժեշտություն է առաջացել ջրահեռացման նոր համակարգերի 
կառուցումը: 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Ջրահեռացման նոր 
համակարգերի կառուցում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  V V V V 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  V    

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  V    

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Ծրագրի կազմում  
1.2 Համայնքի կողմից պատվիրել և ստանալ նշված ծրագրի նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 
1.3 Համայնքի ավագանու կողմից կայացնել որոշում հողհատկացման մասին  
 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում` ծրագիրն իրականացնող 
կազմակերպությունն ընտրելու համար 
2.2 Ծրագրի իրականացման աշխատանքների վերահսկում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ազգաբնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2023.թ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Դդմաշեն բնակավայրի Սպորտային և մանկական խաղահրապարակների ստեղծում » 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

Դդմաշեն գյուղում մինչև այժմ չկան սպորտային և /կամ բակային տարածքներ` 
երեխաների և երիտասարդության ժամանցն անցկացնելու համար: Սպորտային և 
մանկական խաղահրապարակների հիմնումը հնարավորություն կտա կազմակերպելու 
սպորտային տարաբնույթ խմբակներ և միջոցառումներ, ինչպես նաև երեխաների` ազատ 
և հաճելի ժամանց անցկացնելուն: 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
Աշխուժացնել համայնքում 
սպորտային կյանքը և հետքրքիր 
դարձնել երեխաների ազատ 
ժամանցը 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Անտառների հիմնում և 
կանաչ գոտիների 
ստեղծում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
   V V  

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 
 
Համայնքում սպորտային կյանքի 
աշխուժացում, երեխաների բազմա-
կողմանի ազատ ժամանցի կազմա-
կերպում, սպորտային տարաբնույթ 
խմբակների և միջոցառումների 
կազմակերպում` ներգրավվելով 
երեխաների, երիտասարդների և 
մեծահասակների: Սպորտային և 
մանկական խաղահրապարակների 
հիմնումով կբարձրանա բնակչութ-
յան սպորտային պատրաստվածութ-
յունը, որն էլ կնպաստի առողջ 
ապրելակերպին: 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
   V V  

2.  
 

Ցուցանիշներ 
ստեղծել կանաչապատ 
տարածքներ  

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
   V V  

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Ծրագրի կազմում  
1.2 Համայնքի կողմից պատվիրել և ստանալ նշված ծրագրի նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 
1.3 Համայնքի ավագանու կողմից կայացնել որոշում հողհատկացման մասին  
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
a. Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում` ծրագիրն իրականացնող 

կազմակերպությունն ընտրելու համար 
b. Բնակիչների մասնակցություն ծրագրի իրականացման գործում 
c. Ծրագրի իրականացման աշխատանքների վերահսկում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման համար 
անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական շահառուները  Ազգաբնակչություն 
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2024-2025թ.թ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Դդմաշեն գյուղում մինչև այժմ չկան սպորտային և /կամ բակային տարածքներ` 
երեխաների և երիտասարդության ժամանցն անցկացնելու համար: Սպորտային և 
մանկական խաղահրապարակների հիմնումը հնարավորություն կտա կազմակերպելու 
սպորտային տարաբնույթ խմբակներ և միջոցառումներ, ինչպես նաև երեխաների` ազատ 
և հաճելի ժամանց անցկացնելուն: Դրա համար անհրաժեշտ է կուլտուրայի տան 
հարավային մասում կառուցել վոլեյբոլի դաշտ և մանկական խաղահրապարակ, որտեղ 
տեղակայված կլինեն կարուսելներ և մանկական խաղային սարքավորումներ` 
բովանդակալից ազատ ժամանց կազմակերպելու համար:  

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

« Դդմաշեն բնակավայրի  Փողոցների արտաքին լուսավորության ընդարձակում » 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

Դդմաշեն գյուղի փողոցների մի մասը ապահովված է արտաքին լուսավորությամբ: Սակայն 
անհրաժեշտ է այն ընդարձակել: 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
Փողոցների արտաքին 
լուսավորության 
ընդարձակում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V V V V V 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Փողոցների արտաքին 
լուսավորության 
ընդարձակում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V V V V V 

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Փողոցների արտաքին 
լուսավորության 
ընդարձակում 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 V V V V V 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1 Ծրագրի կազմում  
1.2 Համայնքի կողմից պատվիրել և ստանալ նշված ծրագրի նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 
1.3 Համայնքի ավագանու կողմից կայացնել որոշում հողհատկացման մասին  
 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1 Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում` ծրագիրն իրականացնող 
կազմակերպությունն ընտրելու համար 
2.2 Ծրագրի իրականացման աշխատանքների վերահսկում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝ 
Ընդհանուր բյուջեն՝  

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Ազգաբնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2026թ.թ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Անհրաժեշտ է ընդարձակել Դդմաշեն բնակավայրի փողոցների արտաքին լուսավորությունը, 
որը կնպաստի երեկոյան ժամերին  մարդկանց ազատ տեղաշարժին: 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

  <<Լճաշեն բնակավայրի ճանապարհների ասֆալտապատում>>   
 (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ծրագրի արդյունքում հարմարավետ և անվտանգ տեղաշարժի 
ապահովում, զբոսաշրջության գրավչության ավելացում 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Խթանել տրանսպորտային 
միջոցների անխափան 
ընթացքին: 
 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 
 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 
1.2. Փողոցների ասֆալտապատում կամ փոսալցում 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

a. Ճանապարհային նշանների տեղադրում 
Ծրագրի բյուջեն  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Ձմռան ամիսներին ձյան մաքրման աշխատանքների ժամանակ ասֆալտի քանդվելը 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2027 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Ծրագիրը ընդգրկում է համայնքի փողոցների տարբեր հատվածներ, վերանորոգումից հետո 
այն կնպաստի համայնքի բնակչության անվտանգ տեղաշարժին և ավտոմեքենաների 
անխափան ընթացքին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<<Լճաշեն բնակավայրի մարզադաշտի կապիտալ վերանորոգում>> 
 (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Արդյունքում կապահովի փառատոների, սպորտային կամ այլ մեծ 
միջոցառումների կազմակերպումը, սպորտային կյանքի զարգացումը 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Նպաստել մշակութային և 
սպորտային կյանքի 
զարգացմանը 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.3. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 
1.4. Կամրացվի վթարային դարձած տրիբունան 
1.5. Կարդիականացվի ցանկապատը և ամբողջ տարածքը 
1.6. մարզադաշտի արհեստական խոտածածկ տարածքի ապահովում 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

a. Տարածքի ներկում 
b. Նշանների տեղադրում 
c. Սանհանգույցի,  հանդերձարանի և մարզչական սենյակների վերանորոգում  
d. Գույքի ձեռքբերում 

Ծրագրի բյուջեն  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Այլ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Վթարային տրիբունայի հանկարծակի փլուզում 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2027 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Ծրագիրը ընդգրկում է համայնքի մարզադաշտի տրիբունայի, դաշտի և ամբողջ տարածքի 
վերանորոգումը, ամրացման աշխատանքները: 
Լճաշենի մարզադաշտը համարվում է մարզի ամենամեծ մարզադաշտը և չափերը 
համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին: 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

 <<Լճաշեն բնակավայրի  600մ սելավատարի կառուցում>>   
 (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Գարնանային հեղեղումներից համայնքի փողոցների և հարակից տների 
պաշտպանում: 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Ապահովել հարակից տների 
անվտանգությունը: 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.7. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 
1.8. Սելավատարի անցկացում 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

a. Աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի բարեկարգում 
Ծրագրի բյուջեն  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Այլ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Սելավի ցեխային և ցեխաքարային հոսքն հարակից տների ներթափանցում 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2027 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Աղետների ռիսկերի կառավարում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր   
 

<<Լճաշեն  բնակավայրի <<Երկրաբանական թանգարան>>ՀՈԱԿ-ի գույքի ձեռքբերում>> 
 (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ստեղծել համայնքի պատմամշակութային տեղեկատվական համակարգ, 
Լճաշենի մշակութային ժառանգությանը հաղորդակցվելու միջոցներ 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
ՀՈԱԿ-ի գույքի ձեռքբերում, 
որը կնպաստի 
շահագործմանը 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.9. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 
1.10. Գույքի ձեռքբերում 
1.11. Գիտահավաքչական աշխատանքներ 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

a.  
Ծրագրի բյուջեն  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Այլ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2027 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Համայնքի անցյալի, ներկայի և ապագայի հանրահռչակում, պատմամաշակութային 
ժառանգության պահպանում և տարածում, զբոսաշրջության զարգացում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<<Լճաշենի <<Երկրաբանական թանգարան>>ՀՈԱԿ-ի բակի և մուտքի կապիտալ 
վերակառուցում>>          

 (Ծրագրի անվանում)  
 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ստեղծել համայնքի պատմամշակութային տեղեկատվական համակարգ, 
Լճաշենի մշակութային ժառանգությանը հաղորդակցվելու միջոցներ 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Թանգարանի բակի  և մուտքի 
կապիտալ վերանորոգումը 
կնպաստի  թանգարանի 
շահագործմանն ու 
գրավչության  

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.12. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 
1.13. Բակի հարթեցում, սալիկապատում, բորդյուրների տեղադրում, կանաչապատում 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

a. Ցուցանակի տեղադրում 
Ծրագրի բյուջեն  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Այլ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2027 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Համայնքի անցյալի, ներկայի և ապագայի հանրահռչակում, պատմամաշակութային 
ժառանգության պահպանում և տարածում, զբոսաշրջության զարգացում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

Լճաշեն բնակավայրի <<Սուրբ Աստվածածին>> եկեղեցու անավարտ շինարարության 
շարունակում 

 (Ծրագրի անվանում)  
 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ապահովել համայնքի բնակչության աղոթատեղիի առկայությունը, հայ 
առաքելական եկեղեցու դերի բարձրացում, հոգևոր և կրոնական կապի 
ամրապնդում 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Աղոթատեղիի ստեղծում 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.14. Եկեղեցու անավարտ աշխատանքների շարունակում 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

a.  
Ծրագրի բյուջեն  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Այլ ֆինանսական միջոցների, մասնավոր ներդրողների անհրաժեշտություն 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2027 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Համայնքում Առաքելական եկեղեցու դերի բարձրացում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<<Լճաշեն բնակավայրի ողջ տարածքով ոռոգման ցանցի անցկացում և շահագործում>> 
 (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ծրագրի արդյունքում համայնքի բոլոր թաղամասերը կապահովվի 
ոռոգման ջրով 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Ապահովել բնակիչներին 
ոռոգման ջրով: 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.15. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 
1.16. Բոլոր թաղամասերին ոռոգման ջրով ապահովում 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

a.  
Ծրագրի բյուջեն  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Այլ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2027 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Արդյունքում կունենանք բերքատվության բարձրացում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<<Լճաշեն բնակավայրի մուտքի մոտ անտառաշերտի կառուցում>>     
 (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ծրագրի արդյունքում կձերբազատվենք ձմռան ձնաբքից, որը անանցանելի 
է դարձնում համայնք մտնող ճանապարհը: 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Անանցանելիության վերացում 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.17. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 
1.18. Տարածքի հարթեցում և նախապատրաստում ծառատնկման 
1.19. Տնկիների ձեռքբերում և ծառատունկ 
1.20. Ոռոգման ցանցի անցկացում 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

a. Քիմիկատների ձեռքբերում 
b. Ծառերի խնամք 

Ծրագրի բյուջեն  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Այլ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն, այլ դոնորներ 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2027 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Կանաչ տարածքների ավելացում և ճանապարհների անցանելիության ապահովում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<<Լճաշեն բնակավայրի Նոր գերեզմանատան տարածքի բարեկարգում>> 
 (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ծրագրի արդյունքում կունենանք նոր գերեզմանոց 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Նոր գերեզմանոցի ստեղծում 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.21. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և հատակագծի  մշակում 
1.22. Տարածքի հարթեցում և բարեկարգում 
1.23. Ցանկապատի անցկացում 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

a.  
Ծրագրի բյուջեն  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Այլ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Ներկա գործող գերեզմանոցի տարածքի սակավություն 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2027 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Նոր գերեզմանոցի ստեղծումը անհրաժեշտություն է դարձել ներկա գործող գերեզմանատան 
տեղերի սահմանափակ լինելու պատճառով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<<Լճաշեն բնակավայրի Արցախյան վերջին պատերազմի ժամանակ զոհվածներին 
նվիրված հուշաքարի տեղադրում>>       

 (Ծրագրի անվանում)  
 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ծրագրի արդյունքում կունենանք զոհվածների հիշատակին նվիրված 
հուշաքար, որտեղ կարող են հարգանքի տուրք մատուցել համայնքի 
բնակիչները: 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Զոհվածների հիշատակի 
հավերժացում 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.24. Հուշաքարի մրցույթի հայտարարում 
1.25. Հուշաքարի ընտրություն, տարածքի բարեկարգում, տեղադրում 

 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

a.  
Ծրագրի բյուջեն  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Այլ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2027 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<<Լճաշեն բնակավայրի դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում>> 
 (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Ծրագրի արդյունքում կունենանք հարթեցված դաշտամիջյան 
ճանապարհներ, որը հնարավորություն կտա ապահով, անվտանգ 
անասնակերի և բերքի տեղափոխումը համայնք: 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 
Անասնակերի և բերքի 
անվնաս տեղափոխում 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.26. Տեխնիկայի ընդգրկում 
1.27. Ճանապարհների հարթեցում, բարեկարգում 

 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

a.  
Ծրագրի բյուջեն  
Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

Այլ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը Ճանապարհների անվտանգության ապահովում 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակիչներ 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2027 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Տարիների ընթացքում գոյացած անձրևաջրերից և սելավներից ճանապարհները դարձել են 
անանցանելի և պահանջում են մեծ ռիսկեր, բերքը անվտանգ տեղ հասցնելու համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<<Ծաղկունք բնակավայրի աշխատակազմի վարչական նստավայրի վերանորոգում>> 
 (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

 Աշխատակազմի վարչական նստավայրի կապիտալ վերանորոգում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Վարչական նստավայրի 
վերանորոգում 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Ֆինանսավորելու համար 
դրամաշնորհային 
միջոցների ներդրողների, 
ծառայություն մատուցող 
ընկերությունների հետ 
պայմանագրերի կնքում 
 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 10․000․000     

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1․1 համապատասխան ծառայություն մատուցող ընկերության հետ պայմանագրի 
կնքում  
1.2կազմել ծրագրի  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը    
1.3հնարավորինս ապահովել համայնքի կողմից պահանջվող ներդրումը  
1.4 ծրագիրը ֆինասավորող կազմակերպությունների և  ծառայություն մատուցող 
ընկերությունների որոնման  աշխատանքներ                                                                                                                             

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝                                                                                                                             
Կապիտալ ծախսեր՝  
 Ընդհանուր բյուջեն՝   10.000.000  ՀՀ դրամ 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

Դրամաշնորհային միջոցների բացակայություն 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնք 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2025 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Բնակավայրի վարչական շենքի ադմինիստրատիվ կառույցի աշխատանքների 
բնականոն ընթացքը կազմակերպելու և հնարավորինս հեշտ ու անվտանգ դարձնելու 
համար 

 

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<<Ծաղկունք բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի և հարակից տարածքի 
վերանորոգում>>         

 (Ծրագրի անվանում)  
 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

 Մանկապարտեզի   տարածքը և շենքը  գտնվում  են  վատ ֆիզիկական  վիճակում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Մանկապարտեզի շենքի և 
վարչական  տարածքի 
կապիտալ  վերանորոգում 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Ֆինանսավորելու  համար 
դրամաշնորային  
միջոցների ներդրողների, 
ծառայություն մատուցող 
ընկերությունների հետ  
պայմանագրերի  կնքում  

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ                                         
1.1համապատասխան ծառայություն  մատուցող ընկերության հետ  պայմանագրերի 
կնքում                                                                                                                                                        
1.2կազմել ծրագրի  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը    
1.3հնարավորինս ապահովել համայնքի կողմից պահանջվող ներդրումը  
1.4 ծրագիրը ֆինասավորող կազմակերպությունների և  ծառայություն մատուցող 
ընկերությունների որոնման  աշխատանքներ                                                                                               

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝                                                                                                                             
Կապիտալ ծախսեր՝  
 Ընդհանուր բյուջեն՝   100.000.000  ՀՀ դրամ 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

Դրամաշնորհային միջոցների բացակայություն 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Բնակավայրի ազգաբնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2025 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Ծրագրի իրականացման դեպքում, որոշակիորեն  կբարելավվի համայնքային ներքին 
կյանքը, երեխաներին հնարավորություն կընձեռվի ստանալ նախադպրոցական  
կրթություն  

 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<<Ծաղկունք բնակավայրի ներքին ճանապարհների ասֆալտապատում>>   
 (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

   Բնակավայրի ներքին ճանապարհների վերանորոգում  և  ասֆալտա-
պատում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Բնակավայրի ներքին 
ճանապարհների 
վերանորոգում  և  
ասֆալտապատում 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
  Ֆինանսավորելու  
համար դրամաշնորային  
միջոցների 
ներդրողների, 
ծառայություն մատուցող 
ընկերությունների հետ  
պայմանագրերի  կնքում 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ                                         
1.1համապատասխան ծառայություն  մատուցող ընկերության հետ  
պայմանագրերի կնքում                                                                                                                             
1.2կազմել ծրագրի  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը    
1.3հնարավորինս ապահովել համայնքի կողմից պահանջվող ներդրումը  
1.4 ծրագիրը ֆինասավորող կազմակերպությունների և  ծառայություն 
մատուցող ընկերությունների որոնման  աշխատանքներ                                                                                                                                            
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝                                                                                                                                         
Կապիտալ ծախսեր՝  
 Ընդհանուր բյուջեն՝   200.000.000  ՀՀ դրամ 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

Դրամաշնորհային միջոցների բացակայություն 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Բնակավայրի ազգաբնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2025 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Ծաղունք բնակավայրի ներքին ճանապարհների վերանորոգումն ու 
ասֆալտապատումն ապահովելու համար համայնքի ներքին կյանքն հնարավորինս 
անվտանգ դարձնելու համար 

 

 

 

 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

<<Ծաղկունք բնակավայրի բուժկետի վերանորոգում և կահավորում>>   
 (Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված 
ծրագիրը 

   Բնակավայրի բուժկետի վերանորոգում և կահավորում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ 
Բնակավայրի բուժկետի 
վերանորոգում և 
կահավորում 

 
 

Ցուցանիշներ 
 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 
Ֆինանսավորելու  
համար դրամաշնորային  
միջոցների 
ներդրողների, 
ծառայություն մատուցող 
ընկերությունների հետ  
պայմանագրերի  կնքում 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ                                         
1.1համապատասխան ծառայություն  մատուցող ընկերության հետ  
պայմանագրերի կնքում                                                                                                                                                        
1.2կազմել ծրագրի  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը    
1.3հնարավորինս ապահովել համայնքի կողմից պահանջվող ներդրումը  
1.4 ծրագիրը ֆինասավորող կազմակերպությունների և  ծառայություն 
մատուցող ընկերությունների որոնման  աշխատանքներ                                                                                                                             
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝                                                                                                                                         
Կապիտալ ծախսեր՝  
 Ընդհանուր բյուջեն՝   10.000.000  ՀՀ դրամ 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական 
ռիսկերը 

Դրամաշնորհային միջոցների բացակայություն 

Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Բնակավայրի ազգաբնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2022-2025 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

Ծրագրի իրկանացման դեպքում կապահովվի մարդկանց և տեղի բնակչության 
բնականոն կյանքի ընթացքը 

 

 

 

 

 



          Ծովագյուղ համայնքում իրականացվող ծրագրերը 

Համայնքի վարչական տարածքում պետության կողմից առաջիկա 5 տարիների համար 
նախատեսվող /շարունակվող/ հանրապետական, մարզային ծրագրերը և միջոցառումները  

 
 Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում  

 
Համայնքի բյուջեի միջոցների ներդրմամաբ վերջին տարիներին սուբվենցիոն ծրագրերի 

շնորհիվ համայնքն կարողացել է վերանորոգել գլխավոր ճանապարհներն և ունի լիովին 
ասֆալտապատված գլխավոր ճանապարհներ: Սակայն գլխավոր փողոցները և երկրորդային 
ճանապարհները իրար հետ  կապող հատվածներում առկա են  մի շարք խնդիրներ, որոնց 
լուծումն շատ հրատապ և կարևոր է՝ գլխավոր ճանապարհների երկար տարիներ շահագործման 
և ներկայիս վիճակի պահպահման համար: Քանի որ վերը նշված երկրորդային ճանապարհները 
հիմնականում գրունտային են և գտնվում են բարձրադիր վայրերում՝ սելավների ժամանակ 
քարերը միախառնվելով ջրի հետ իջնում են դեպի ներքև՝ լցվելով ասֆալտապատված գլխավոր 
ճանապարհների վրա: Որպեսզի ասֆալտապատված ճանապարհները երկար պահպանվեն՝ 
անհրաժեշտ է ասֆալտապատել՝  մի շարք  փողոցներ: 

 
 Հանրային լողափի կառուցում  
 
Հանրային լողափի գլխավոր հատակագիծը մշակվել է ՀՀ Կառավարության 01.10.2015թ. 

1122 որոշումով <<Սևան>>  ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու Ծովագյուղ համայնքի 
վարչական սահմաններում գտնվող տարածքից հատկացված 9 հա հողամսի վրա: 

Հանգստի գոտին իր մեջ ներառում է սպորտային հանգույց/ մինիֆուտբոլի կանաչապատ 
դաշտ, վոլեյբոլի ասվալտապատ դաշտ, վոլեյբոլի ավազե ծածկույթով դաշտ և թենիսի 
ասվալտապատ կորտ/ հարակից ջրային տարածքով, մակական լողավազան 
խաղահրապարակով: 

 
 Մարզահրապարակների և խաղահրապարակների կառուցում, բարեկարգում և 

կահավորում 
 
Բակային կյանքի աշխուժացման, ազատ ժամանցի կազմակերպման համար կարևորվում է 

խաղահրապարակների և մարզահրապարակների գոյությունը: Այդ ուղղությամբ անցած 
տարիներին կատարվել են ծրագրեր, որոնք բավարար չեն: Խաղահրապարակների և 
մարզահրապարակների համար արդեն իսկ կան հատկացված տարածքներ, դրանց մի մասը 
ժամանակին ծառայել է իր նպատակին, հետագայում մատնվել անուշադրության: 
Առանձնացված 8 տարածքներում կիրականացվեն կանաչ տարածքների, խաղային միջոցների, 
նստարանների համար համապատասխան տարածքներ, որոնք կուղեկցվեն շինարարական 
աշխատանքներով: Ակնկալվում է նաև բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը: Ծրագրի 
իրականացմամբ կվերականգնվեն բակային լավագույն ավանդույթները:  

 Մշակույթի տան հիմնանորոգում 
 
Մշակութային կյանքի կազմակերպման համար  նախադրյալների ստեղծում: Այն կդառնա 

համայնքի մշակութային  եզակի օջախներից մեկը: 
Մշակույթի տան շենքային պայմանները, մինչ շենքի վթարայնությունն էլ, եղել են ոչ 

բավարար: 
Հիմնանորոգելով  շենքը` այդ ընթացքում հնարավոր է կատարել նաև համապատասխան 

չափանիշներին հարմարացնելու աշխատանքներ, որը հնարավորություն կտա ունենալ 
հարմարավետ և անվտանգ միջավայր:  



 
 Հուշարձանների տարածքի կանաչապատում_և գերեզմանների տարածքի 

ցանկապատում 
 
Հուշարձանների տարածքի կանաչապատումը կնպաստի հաճելի միջավայրի ստեղծմանը: 

Պատմամշակութային նման վայրերի համար շատ կարևոր են ներկայանալի տեսքն ու դրանց 
պահպանման համար անհրաժեշտ լավագույն պայմանները: Ծրագիրը կնպաստի համայքում  
կանաչապատ տարածքների թվի ավելացմանը: Ծրագրի իրականացման համար կնկալվում է 
նաև բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը Գեղեցիկ միջավայրը կնպաստի այդ տարածքներում 
միջոցառումների թվի ավելացմանը: 

Գերեզմաննների տարածքի ցանակապտումը կլուծի այդ տարաքծի անվտանգությունը և 
այնտեղ ամփոփված հուշարձանների ամբողջական պահպանումը` հնարավոր վտանգներից: 

 
 Կոյուղու նոր համակարգի կառուցում 
 

Հիմնախնդիրը համայնքում առկա է վաղուց, որը խոչընդոտում է բնակիչների կենսական 
խնդիրների լուծմանը: Ծրագրի իրականացման շնորհիվ կբարձրացվի համակարգի 
շահագործման հուսալիությունն ու արդյունավետությունը, կբարելավվի ծառայության որակը, 
կվերակառուցվի կոյուղացման համակարգը: Կբարելավվի համայնքի բնակիչների կյանքի 
որակը: Բնակիչների համար կլուծվի սոցիալ-տնտեսական վիճակի մի շարք խնդիրներ: 
Ունենալով ներկայանալի ու բարեկեցիկ համայնք` մարդկանց կյանքում կավելանա 
ներդրումներ կատարելու և նոր  հաստատություններ կառուցելու ցանկությունը:     

 
 Ջրամատակարարման համակարգի բարելավում 
 
Համայնքում առկա է 980 տնային տնտեսություն` 4058 բնակիչներով, որոնց համար 

առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է համարվում նոր ջրագծի համակարգի կառուցումը: 
Համայնքը 2015թ-ից վերակառուցել է ջրամատակարարման նոր համակարգ և ունի 

նախկինում կառուցված չորս ջրավազան, որոնցից միայն երկուսն են գործում` յուրաքանչյուրի 
տարողությունը կազմում է 450 տոննա: Իսկ մյուս երկուսը չեն գործում անսարքության 
պատճառով: Ջրավազանները սնուցվում են Այծեմնասար և Բեթխեհեմ  սարերից, սակայն չեն 
բավարարում բնակչությանը նորմալ տևողությամբ և կենցաղային սպառման պայմաններին 
անհրաժեշտ օգտոգրծման համար: Բեթխեհեմ կոչվող սարից սնուցվող ջրավազանը 
համեմատաբար օրվա ընթացքում ավելի շատ ջուր է լցվում կարգավորիչ ջրավազան, որի 
հետևանքով նշված ջրավազանից օգտվող բնակչությունը հնարավորություն է ունենում օրեկան 5 
ժամ մշտապես ունենալ խմելու ջուր: Իսկ Այծեմնասար կոչվող ջրավազանից ջրի սակավության 
պատճառով   ջրավազանից օգտվող բնակչությունը հնարավուրություն չի ունենում ամենօրյա 
խմելու ջուր ունենալ: Այն կարգավորելու արդյունքում տվյալ ջրավազանից օգտվող բնակիչները 
ունենում են խմելու ջուր` երկու  օրը մեկ անգամ`  2-3 ժամ տևողությամբ:   

  Առկա խնդիրները լուծելու համար  անհրաժեշտ է ևս մեկ նոր ջրագծի կառուցում, որը 
կհամալրի տվյալ  ջրավազանի սնուցումը:  

 
 Արևային կայանի կառուցում 

 
Ներդրում կատարելով, ինչպես նաև համայնքի համաֆինանսավորմամբ կայանի 

գործարկումը հնարավորություն կտա հետագա քսան տարիների ընթացքում ապահովել կայուն 
ֆինանսական հոսքեր համայնքի համար, որոնք կուղղվեն համայնքում 
էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի ներդրումներին, հետևաբար և 
համայնքի կայուն զարգացմանըԱրևային կայանի կառուցումը համայնքի համար կստեղծի նաև 
լրացուցիչ հնարավորություններ տնտեսական ակտիվության տեսակետից։  



Կայանի կառուցման արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել մոտ 25-30 աշխատատեղ, որից 
20-ը ժամանակավոր` կառուցման և կարգաբերման նպատակով, իսկ 5-ը հիմնական` կայանի 
շահագործման ժամանակահատվածի համար: 

Բնապահպանական առումով սույն ծրագիրը ունի զգալի օգուտներ:  
Կայանի կողմից արտադրված էլեկտրաէներգիան նախատեսվում է վաճառել «Հայաստանի 

էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ին: 
Այս ծրագրի նպատակն է ոչ միայն հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի  համայնքը օգտվի 

արևային էներգիայի տնտեսական օգուտներից, պայքարի կլիմայի փոփոխության դեմ, այլև 
ստղեծի տեղական տնտեսական առողջացման նախադրյալներ՝ ստեղծելով աննախադեպ 
մուտքային հոսքեր համայնքային ներդրումային ծրագրերի համար։ 

Կայանի համար չի նախատեսվում մշակել ՇՄԱԳ (Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատում) քանի որ օրենսդրությամբ նման պահանջ չի սահմանվում։ Այնուամենայնիվ, 
իրականացվել է նախնական բնապահպանական և սոցիալական գնահատում նախագծային 
աշխատանքների փուլում։   

Ձեռք բերվող ՖՎ վահանակները ունեն հատուկ որակավորումներ և անվտանգության 
տեխնիկական հավաստագրերը: Բացի այդ, կայանի ազդեցությունը բնության վրա հասցված է 
նվազագույնի, քանի որ ընտրված տարածքը պետք է տեղակայված լինի  անջրդի, ժայռապատ, 
բուսականությունից զուրկ տարածքում, որտեղ հնարավոր չէ այգեգործություն ծավալել: 
Նապատեսվող տարածքներում չկան էնդեմիկ տեսակի կամ կարմիր գրքում գրանցված 
բուսատեսակներ և կենդանատեսակներ: 

 

 


