
1 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6 
  

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ 2016-2020թթ. ՀԶՀԾ-ՈՒՄ  ՆԵՐԱՌՎԱԾ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 
ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ 

 
 

Ծրագիր 1 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում,  
հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 

 (Ծրագրի անվանումը) 

Թումանյանի համայնքապետարանի աշխատակազմ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 273,658.8 հազար դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 58,095.0 հազ. դրամ, 
2017թ.՝ 50,008.7 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 52,509.1 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 
55,139.5 հազ. դրամ, 2020թ.՝ 57,906.5 հազ. դրամ 

 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում   � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

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

Ծրագրի նպատակները  

Ծրագրի նպատակն է՝ ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել 
համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունները, մշակել և իրականացնել 
համայնքի զարգացման քաղաքականությունը: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
1.  Աշխատակազմի պահպանություն 
2.  Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի 

սպասարկում 
3.  Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 
4.  Համայնքապետարանի և վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքերի և գույքի 

ընթացիկ նորոգում 
  

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը   
 

Հ/հ Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2016-20թթ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Աշխատակազմի պահպանություն             

2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի 
գանձման ավտոմատացված 
համակարգերի սպասարկում 
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3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում             

4. Համայնքապետարանի և վարչական 
ներկայացուցիչների նստավայրերի 
շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 

            

5. Տեղական հարկերի, տուրքերի և 
վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող 
աշխատակիցների 
վերապատրաստումներ 

            

6. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական 
տուրքերի և վճարների բազաների 
ճշտում, հարկատուների ծանուցում 

            

7. Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ 
բացատրական աշխատանքների 
իրականացում, պարտականությունները 
չկատարողների նկատմամբ դատարան 
կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների 
ներկայացում 

            

8. Աշխատակազմի աշխատողների 
արդյունավետ և թափանցիկ 
գործունեության ապահովում 

            

   9. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և 
արդյունավետ կառավարում 

            

10. Համայնքի գույքի կառավարման 
բարելավում 

            

11. Աշխատակազմում գործող 
տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության համակարգերի 
գործունակ աշխատանքային վիճակի 
պահպանում և շահագործում 

            

12. Աշխատակազմի աշխատակիցների և 
վարչական ներկայացուցիչների 
աշխատանքային պայմանների 
բարելավում 

            

13. ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության 
ապահովում 

            

14. Համացանցային կայքում առկա 
տեղեկատվության պարբերական 
թարմացում 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
1. Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը 
2. Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը 
3. Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող  հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և 

որակը 
  
Կապը այլ ծրագրերի հետ  
Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծրագիրը ուղղակիորեն կապված է ՀԶՀԾ-
ում ներառված բոլոր մնացած ծրագրերի հետ: 
 

             Ծրագրի բյուջեն  
ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 58,095.0 50,008.7 52,509.1 55,139.5 57,906.5 273,658.8 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 58,095.0 50,008.7 52,509.1 55,139.5 57,906.5 273,658.8 
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 - Վարչական բյուջե 58,095.0 50,008.7 52,509.1 55,139.5 57,906.5 273,658.8 
 - Ֆոնդային բյուջե 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       
 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       
 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 58,095.0 50,008.7 52,509.1 55,139.5 57,906.5 273,658.8 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 58,095.0 50,008.7 52,509.1 55,139.5 57,906.5 273,658.8 
1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 58,095.0 50,008.7 52,509.1 55,139.5 57,906.5 273,658.8 
Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 
58,095.0 50,008.7 52,509.1 55,139.5 57,906.5 273,658.8 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 58,095.0 50,008.7 52,509.1 55,139.5 57,906.5 273,658.8 
1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                            49,300.0 46,014.1 48,314.8 50,730.5 53,267.0 247,626.4 

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում               7,809.0 2,994.6 3,294.3 3,409.5 3,639.5 21,146.4 

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ       

1.5 Դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր 986.0 1,000.0 900.0 1,000.0 1,000.0 4,886.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

Ծրագիր 2 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում 
 (Ծրագրի անվանումը) 

Թումանյանի համայնքապետարանի աշխատակազմ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 
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Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 10,491.7 հազար դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 1,891.7 հազ. դրամ, 2017թ.՝ 
2,000.0 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 2,100.0 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 2,200.0 հազ. 
դրամ, 2020թ.՝ 2,300.0 հազ. դրամ  

 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում   � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
Այս ծրագրով նախատեսվում է վերազինել համայնքապետարանը վարչական և համակարգչային 
նոր տեխնիկայով և ծրագրերով, նոր գույքով, տեղեկատվական, ֆինանսական և 
հեռահաղորդակցության ժամանակակից համակարգերով ու աշխատակարգերով, ինչպես նաև 
կազմակերպել աշխատակազմի աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը և 
վերապատրաստումը: 

Ծրագրի նպատակները  
Ծրագրի նպատակն է՝ հզորացնել համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունները։ 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
1. Աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի 

միջոցներով 
2. Աշխատակազմի գույքի նորացում  
3. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի  աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստումների 

կազմակերպում 
4. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի մշակում և կառավարում 
5. Համայնքայի ծառայողների պաշտոնների անձնագրերի խմբագրում 
6. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական և 

ծրագրային միջոցներով ապահովում 
  

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը   
 

Հ/հ Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2016-20թթ. ընթացքում, Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Աշխատակազմի աշխատատեղերի 
վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի 
և կապի միջոցներով 

            

2. Աշխատակազմի գույքի նորացում              

3. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի  
աշխատողների մասնագիտական 
վերապատրաստումների 
կազմակերպում 

            

4. Համայնքային քաղաքականությունների, 
ծրագրերի մշակում և կառավարում 

            

5. Համայնքայի ծառայողների պաշտոնների 
անձնագրերի խմբագրում 

            

6. Աշխատակազմի աշխատակիցներին 
անհրաժեշտ համապատասխան 
տեխնիկական և ծրագրային միջոցներով 
ապահովում 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
1. Աշխատակազմի կառուցվածքը, կանոնադրությունը, աշխատակարգերը և առկա 

կառավարման (վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլն) 
համակարգերը բարելավվել են 
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2. Աշխատակազմի աշխատակիցների տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունները 
բարձրացել են 

  
Կապը այլ ծրագրերի հետ  
Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ծրագիրը ուղղակիորեն 
կապված է Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծրագրի հետ: 
 

             Ծրագրի բյուջեն  
ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 
 - Վարչական բյուջե 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 - Ֆոնդային բյուջե 1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       
 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       
 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 
1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 
1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 

1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 1,891.7 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,300.0 10,491.7 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                     

  - Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքերի և շինությունների կառուցում        

  - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
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  - Վարչական սարքավորումներ  100.0 150.0 150.0 150.0 150.0 700.0 

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ  1,591.7 1,600.0 1,700.0 1,800.0 1,900.0 8,591.7 
 Այլ հիմնական միջոցներ 200.0 250.0 250.0 250.0 250.0 1,200.0 

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 3 
Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Նախադպրոցական կրթություն) 

(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքում (Թումանյան, Լորուտ, Քարինջ, Մարց) նախադպրոցական կրթության ապահովում և 
ընդլայնում 

(Ծրագրի անվանումը) 

Թումանյանի, Լորուտի, Քարինջի ՀՈԱԿ-ներ, Թումանյանի, Լորուտի, Քարինջի, Մարցի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 133,853.5 հազար դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 17,850.0 հազ. դրամ, 2017թ.՝ 
21,880.8 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 29,983.5 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 31,351.6 հազ. 
դրամ, 2020թ.՝ 32,787.6 հազ. դրամ  

 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Համայնքի Թումանյան, Լորուտ, Քարինջ բնակավայրերում գործում են մանկապարտեզներ, որտեղ 
ներկայումս հաճախում են  մոտ 65 երեխաներ՝ 3 խումբ, և աշխատում են 18 աշխատողներ: Մարց 
բնակավայրում նախատեսվում է 2018 թվականից բացել մանկապարտեզ մոտ 20 երեխաների 
նախադպրոցական կրթությունը կազմակերպելու համար:     

Ծրագրի նպատակները  

• Համայնքում նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթության ապահովում:  

• Նախադպրոցական կրթության հասանելիության ընդլայնում: 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն 
2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 
3. Մանկապարտեզների խմբերի կոմպլեկտավորում 
4. Նախադպրոցական տարիքի մինչև 85 երեխաների խնամքի, խաղերի և սննդի կազմակերպում, 

նրանց նախադպրոցական ծրագրերի ուսուցում 
5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և 

չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության ուսումնասիրությունների իրականացում 
6. Լորուտի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում  
7. Մարցում մանկապարտեզի բացում 2018թ.-ից 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2016-20թթ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի 
պահպանություն 
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2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի 
ընթացիկ նորոգում 

3. Մանկապարտեզների խմբերի 
կոմպլեկտավորում 

4. Նախադպրոցական տարիքի մինչև 85 
երեխաների խնամքի, խաղերի և 
սննդի կազմակերպում, նրանց 
նախադպրոցական ծրագրերի 
ուսուցում 

5. Գործող օրենսդրական 
պահանջներին, սահմանված 
նորմատիվներին, կարգերին և 
չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների 
գործունեության 
ուսումնասիրությունների 
իրականացում 

6. Լորուտի մանկապարտեզի շենքի 
վերանորոգում 

7. Մարցում մանկապարտեզի բացում 
2018թ.-ից 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  

• Ապահովվել է համայնքում նախադպրոցական կրթական հաստատությունների բնականոն 

գործունեությունը 

• Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող  նախադպրոցական կրթության հանրային 

ծառայությունների հասանելիությունը 

• Համայնքում 2016թ.-ին գործող 3 մանկապարտեզների փոխարեն 2018թ.-ից կգործեն 4 
մանկապարտեզներ  

• Համայնքում 2016թ.-ին 65 երեխայի փոխարեն 2018թ.-ից մանկապարտեզ կհաճախեն համայնքի 
նախադպրոցական տարիքի մոտ 85 երեխաներ 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

Այս ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Մարցի նախկին 

գյուղապետարանի շենքի կապիտալ վերանորոգում, ջրամատակարարման ապահովում, 

գազաֆիկացում, գույքի ձեռքբերում և բնակավայրային կենտրոնի ստեղծում» ծրագրի հետ: Վերջին 

ծրագրի իրականացման դեպքում միայն հնարավոր կլինի Մարցում սույն ծրագրի իրականացումը: 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները   
 

Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 17850.0 21,880.8 29,983.5 31,351.6 32,787.6 133,853.5 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 15,975.0 19,755.8 27,358.5 28,726.6 30,162.6 121,978.5 
 - Վարչական բյուջե 15975.0 19,755.8 27,358.5 28,726.6 30,162.6 121,978.5 
 - Ֆոնդային բյուջե 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
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 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ 1,875.0 2,125.0 2,625.0 2,625.0 2,625.0       11,875.0 

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 15,975.0 19,755.8 27,358.5 28,726.6 30,162.6 121,978.5 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 15975.0 19,755.8 27,358.5 28,726.6 30,162.6 121,978.5 

9. Կրթություն 15,975.0 19,755.8 27,358.5 28,726.6 30,162.6 121,978.5 
Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 
15,975.0 19,755.8 27,358.5 28,726.6 30,162.6 121,978.5 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 15,975.0 19,755.8 27,358.5 28,726.6 30,162.6 121,978.5 
1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                            14,248.7 18,264.8 21,545.0 22,622.5 23,753.3 100,434.3 
1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում               1,726.3 1,491.0 5,813.5 6,104.1 6,409.3 21,544.2 
1.3 Տոկոսավճարներ       
1.4 Սուբսիդիաներ       
1.5 Դրամաշնորհներ       
1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       
1.7 Այլ ծախսեր       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

Ծրագիր 4 

Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Արտադպրոցական դաստիարակություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 
(Ծրագրի անվանումը) 

«Թումանյան քաղաքի մանկական արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ, Թումանյանի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  33,725.1 հազար դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 6,310.0 հազ. դրամ, 2017թ.՝ 
6,393.0 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 6,690.2 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 7,002.2 հազ. 
դրամ, 2020թ.՝ 7,329.7 հազ. դրամ  

 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   



9 

 

Համայնքի  կենտրոնում գործում է «Թումանյան քաղաքի մանկական արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ը: 
Դպրոցում գործում են դաշնամուրի և նկարչության խմբակներ, ուր հաճախում են 30 երեխա: 
Նախատեսվում է, ներհամայնքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքների ստեղծումից հետո, 
ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը՝ այն հասանելի 
դարձնելով նաև համայնքի կազմում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերի դպրոցահասակ 
երեխաներին: 

Ծրագրի նպատակները  

• Դպրոցական տարիքի երեխաների արտադպրոցական դաստիարակության ապահովում, 

նրանց կրթական և դաստիարակության մակարդակի  բարձրացում,  

• Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիության ընդլայնում: 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  
1. «Թումանյան քաղաքի մանկական արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ–ի պահպանություն 
2. ՀՈԱԿ-ի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում 
3. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և 

չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության համապատասխանության ուսումնասիրությունների 
իրականացում 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2016-20թթ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. «Թումանյան քաղաքի 
մանկական արվեստի դպրոց» 
ՀՈԱԿ–ի պահպանություն 

            

2. ՀՈԱԿ-ի շենքի և գույքի 
ընթացիկ նորոգում 

            

3. ՀՈԱԿ-ի գործունեության 
համապատասխանության 
ուսումնասիրությունների 
իրականացում 

            

 

 
Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
• ներկայիս 30 երեխայի փոխարեն մինչև 2020 թվականը դաշնամուրի և նկարչության 

խմբակներ  հաճախող երեխաների թիվը հասցնել 40-ի, 

• համայնքում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության հասանելիությունը:  

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
Այս ծրագրի իրականացումը կապի մեջ է գտնվում «Համայնքային հասարակական տրանսպորտի 
ենթակառուցվածքների ստեղծում, կանոնավոր շահագործում և կանգառ-շուկայի կառուցում» 
ծրագրի հետ: Վերջին ծրագրի իրականացման դեպքում միայն հնարավոր կլինի սույն ծրագրի 
ամբողջական իրականացումը: 

 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները   

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 6,310.0 6,393.0 6,690.2 7,002.2 7,329.7       33,725.1 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 5,860.0 5,943.0 6,240.2 6,552.2 6,879.7       31,475.1 
 - Վարչական բյուջե 5,860.0 5,943.0 6,240.2 6,552.2 6,879.7  31,475.1 
 - Ֆոնդային բյուջե       
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2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 2,250.0 

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 5,860.0 5,943.0 6,240.2 6,552.2 6,879.7       31,475.1 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 5,860.0 5,943.0 6,240.2 6,552.2 6,879.7       31,475.1 

9. Կրթություն 5,860.0 5,943.0 6,240.2 6,552.2 6,879.7      31,475.1 
Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

5,860.0 5,943.0 6,240.2 6,552.2 6,879.7       31,475.1 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 5,860.0 5,943.0 6,240.2 6,552.2 6,879.7       31,475.1 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                              5,164.5 5,235.2 5,519.0 5,817.0 6,131.5 27,867.2 
1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում                 695.5 707.8 721.2 735.2 748.2 3,607.9 
1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ       

1.5 Դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Ծրագիր 5 
 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (ենթաոլորտ՝ Աղբահանություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

 Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման  
ծառայությունների մատուցում 

(Ծրագրի անվանումը) 

«Թումանյան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ, Թումանյանի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 
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Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 135,793.9 հազ. դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 8,080.0 հազ. դրամ, 2017թ.՝ 
30,062.0 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 31,250.0 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 32,537.5 հազ. 
դրամ, 2020թ.՝ 33,864.4 հազ. դրամ 

 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   
Թումանյանի համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործում է «Թումանյանի քաղաքային 
համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ը, որը կատարում է Թումանյան քաղաքի 
աղբահանության և փողոցների սանիտարական մաքրման աշխատանքները: Համայնքների 
խոշորացման արդյունքում առաջացել է անհրաժեշտություն համայնքի բոլոր բնակավայրերում 
իրականացնելու աղբահանության և սանմաքրման կենտրոնացված ծառայություն: 
 

Ծրագրի նպատակները  
Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման  
ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում և ապահովել շրջակա 
միջավայրի մաքրությունը  
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)   
1. «Թումանյանի համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գործունեության ընդլայնում  
2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և 

հաստատում 
3. Համայնքում արտադրված աղբը Ալավերդի համայնքի աղբավայր  տեղափոխելու համար  

համայնքների միջև պայմանագրի կնքում 
4. Իրականացնել աղբի տեղափոխումը Ալավերդի համայնքի աղբավայր 
 
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2016-20թթ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. . «Թումանյանի համայնքի 
կոմունալ տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ-ի գործունեության 
ընդլայնում 

            

2. Աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
սխեմայի, ժամանակացույցի 
կազմում և հաստատում 

            

3. Համայնքում արտադրված 
աղբը Ալավերդի համայնքի 
աղբավայր  տեղափոխելու 
համար  համայնքների միջև 
պայմանագրի կնքում 

            

4. Իրականացնել աղբի 
տեղափոխումը Ալավերդի 
համայնքի աղբավայր 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերի  բնակչությանը աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման  ծառայությունների մատուցումը, ապահովվել է շրջակա միջավայրի 
մաքրությունը   
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Կապը այլ ծրագրերի հետ    
Այս ծրագիրն անմիջական կապի մեջ է «Համայնքային ենթակայության ճանապարհների 
սպասարկման, շահագործման ենթակառուցվածքի ստեղծում», «Համայնքում աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման  ծառայության ենթակառուցվածքի ստեղծում», «Համայնքային 
հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքների ստեղծում և կանգառ-շուկայի կառուցում» 
ծրագրերի իրականացման հետ:  
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 8080.0 30,062.0 31,250.0 32,537.5 33,864.4 135,793.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 6,580.0 15,000.0 15,750.0 16,537.5 17,364.4 71,231.9 

 - Վարչական բյուջե 6,580.0 15,000.0 15,750.0 16,537.5 17,364.4 71,231.9 

 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ 1,500.0 15,062.0 15,500.0 16,000.0 16,500.0 64,562.0 

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 6,580.0 15,000.0 15,750.0 16,537.5 17364.4 71,231.9 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 6,580.0 15,000.0 15,750.0 16,537.5 17364.4 71,231.9 

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 6,580.0 15,000.0 15,750.0 16,537.5 17364.4 71,231.9 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

6,580.0 15,000.0 15,750.0 16,537.5 17364.4 71,231.9 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 6,580.0 15,000.0 15,750.0 16,537.5 17,364.4 71,231.9 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                            5,980.0 9,550.0 10,342.6 11,134.7 11,991.4 48,999.6 

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում               600.0 5,450.0 5,407.4 5,402.8 5,373.0 22,232.3 

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ       

1.5 Դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       
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Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

Ծրագիր 6 

Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Ճանապարհային տրանսպորտ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման 
ենթակառուցվածքի ստեղծում 

 (Ծրագրի անվանումը) 

Թումանյանի համայնքապետարան, բնակավայրերի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  88,983.8 հազ. դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 88,983.8 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   
Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման և շահագործման համար համայնքը չունի 
անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և համապատասխան ծառայություններ չի մատուցում: Չի 
գործում միջբնակավայրային ճանապարհների ջրահեռացման համակարգը: Տեղացող հորդառատ 
անձրևների պատճառով ճանապարհներին առաջացել են փոսեր, որոնք խոչընդոտում են 
տրանսպորտի անխափան երթևեկությանը: Ներբնակավայրային փողոցները նույնպես կարիք ունեն 
լուրջ վերանորոգման ու բարեկարգման:  
 

Ծրագրի նպատակները 

Ստեղծել անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ և ապահովել համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկումը, շահագործումը, պահպանումը և 
համայնքի ողջ տարածքում ապահովել համայնքային ճանապարհների սպասարկման  
բնագավառում օրենքով նախատեսված` համայնքի ղեկավարի սեփական լիազորությունների 
իրականացումը: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)   
1. Համայնքային ճանապարհների անվտանգ ու անխափան շահագործումն ապահովելու 
նպատակով, ձեռք բերել անհրաժեշտ քանակի հատուկ տեխնիկա` (բազմաֆունկցիոնալ 
տրակտոր` իր կցորդիչներով (փորող, ամբարձող, տեղանքը հարթեցնող և այլն), ինքնաթափ 
մեքենա և տրամադրել «Թումանյանի համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին: 
2. Կառուցել տեխնիկական սպասարկման կայանատեղի 1500 քմ մակերեսով: 
 
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2016թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ՀՏԶՀ-ի հետ միասին 
կազմակերպել և անցկացնել  
բազմաֆունկցիոնալ 
տրակտորի և ինքնաթափ 
մեքենայի գնման մրցույթը 
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2. Կնքել պայմանագիր հաղթող 
կազմակերպության  հետ 

            

3. Վերահսկել  տեխնիկայի 
ձեռքբերման աշխատանքների 
ընթացքը 

            

4. Համայնքի ավագանու կողմից 
կայացնել որոշում 
հողհատկացման մասին՝ 
տեխնիկական սպասարկման 
կայանատեղի կառուցելու 
համար 

            

5. Իրականացնել և վերահսկել 
տեխնիկական սպասարկման 
կայանատեղի կառուցման 
շինարարական 
աշխատանքները  

            

6. Կայանատեղին հանձնել 
«Թումանյան համայնքի 
կոմունալ տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ-ի հաշվեկշռին 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
• համայնքը կունենա ներհամայնքային և ներբնակավայրային ճանապարհների սպասարկման 

և շահագործման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածք, 

• բարեկարգված ճանապարհների շնորհիվ կնվազի տրանսպորտային միջոցների 

շահագործման ծախսերը /ժամանակի, վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի խնայողություն/, 

• կստեղծվեն 5 մշտական աշխատատեղեր, 

• կբարձրանա համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման 

մակարդակը, 

• կբարելավվի համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը, 

• բնակչությանը մատչելի գներով կմատուցվեն վճարովի տրանսպորտային ծառայություններ: 
       

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
«Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման 
ենթակառուցվածքի ստեղծում» ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում 
«Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայության  ենթակառուցվածքի 
ստեղծում» և «Համայնքային հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքների ստեղծում և 
կանգառ-շուկայի կառուցում» ծրագրերի իրականացման հետ:  

 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 88,983.7     88,983.7 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 5,288.5     5,288.5 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե 5,288.5     5,288.5 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ 83,695.3     83,695.3 

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից 83,695.3     83,695.3 

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       
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 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 88,983.7     88,983.7

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 88,983.7     88,983.7

4. Տնտեսական հարաբերություններ 88,983.7     88,983.7

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

88,983.7     88,983.7

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

88,983.7     88,983.7

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 88,983.7     88,983.7

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                     

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                88,983.7     88,983.7

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ  88,983.7     88,983.7

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 7 
 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (ենթաոլորտ՝ Աղբահանություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայության 
  ենթակառուցվածքի ստեղծում 

(Ծրագրի անվանումը) 

Թումանյանի համայնքապետարան, բնակավայրերի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 
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Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝   30,000.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 30,000.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 
Ծրագրի հիմնավորումը   
Բացի Թումանյան քաղաքից, որտեղ աղբահանությունը իրականացվում է  շաբաթական 2 անգամ` 
հինգշաբթի և կիրակի օրերին, մնացած բնակավայրերում աղբահանություն չի իրականացվում: 
Աղբամաններ և աղբատար մեքենա չլինելու պատճառով բնակչության կողմից աղբը թափվում է  
տարերայնորեն ստեղծված «աղբավայրերում»՝ ստեղծելով հակասանիտարական վիճակ: 

Ծրագրի նպատակները  

Ստեղծել անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ և ապահովել համայնքում աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման համար, համայնքի ողջ տարածքում ապահովել այս  բնագավառում 
«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված` համայնքի 
ղեկավարի սեփական լիազորությունների իրականացումը: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)    
Համայնքի բոլոր բնակավայրերում լիարժեք աղբահանության ծառայություն մատուցելու 
նպատակով ձեռք բերել 18 խմ տարողությամբ կողային ամբարձիչով աղբատար ավտոմեքենա, 
բնակավայրերում տեղադրել ընդհանուր քանակով 0.6 խմ տարողությամբ 100 աղբամաններ և 
դրանք հանձնել «Թումանյանի համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին: 
  
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2016 թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Անհրաժեշտ տեխնիկական 
փաստաթղթերի 
նախապատրաստում 

            

2 ՀՏԶՀ-ի հետ միասին 
կազմակերպել և անցկացնել  
աղբատար մեքենայի և 
աղբամանների գնման 
մրցույթը 

            

3. Կնքել պայմանագիր հաղթող 
կազմակերպության  հետ 

            

4. Վերահսկել  տեխնիկայի 
ձեռքբերման և աղբամանների 
տեղադրման աշխատանքների 
ընթացքը 

            

5. Աղբատար ավտոմեքենան և 
աղբամանները հանձնել 
«Թումանյան համայնքի 
կոմունալ տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ-ի հաշվեկշիռ 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
• համայնքը կունենա աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման 

համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածք, 
• կստեղծվեն 2 մշտական աշխատատեղեր, 
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• կբարձրանա համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման 

մակարդակը, 

• կբարելավվի  բնակավայրերի տարածքների սանիտարական իրավիճակը, կվերանան 

տարերայնորեն ստեղծված «աղբավայրերը», 

• շրջակա միջավայրի մաքրության ապահովումը կբարձրացնի համայնքի ու նրա 

բնակավայրերի գրավչությունը՝ բարենպաստ պայմաններ ստեղծելով տուրիզմի զարգացման 

համար, 

• կբարելավվի համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը: 

       

Կապը այլ ծրագրերի հետ  

Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների սպասարկման, շահագործման ենթակառուցվածքի ստեղծում» և «Համայնքային 
հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքների ստեղծում և կանգառ-շուկայի կառուցում» 
ծրագրերի իրականացման հետ:  

 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 30,000.0     30,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 900.0     900.0 
 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե 900.0     900.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ 29,100.0     29,100.0 
 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից 29,100.0     29,100.0 

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       
 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 30,000.0     30,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 30,000.0     30,000.0 

5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 30,000.0     30,000.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  30,000.0     30,000.0 
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այդ թվում` 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

30,000.0     30,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 30,000.0     30,000.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                     
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                30,000.0     30,000.0 
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ  30,000.0     30,000.0 
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 8 

Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Ճանապարհային տրանսպորտ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքային հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքների  
ստեղծում և կանգառ-շուկայի կառուցում  

(Ծրագրի անվանումը) 

Թումանյանի համայնքապետարան, բնակավայրերի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   46,426.1  հազ. դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 46,426.1  հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   
Համայնքի բնակավայրերը համայնքի կենտրոնից գտնվում են 9-30 կմ հեռավորության վրա, բայց 
համայնքում չկան տրանսպորտային երթուղիներ և չի գործում հասարակական տրանսպորտը: 
Գյուղերում չկան կահավորված  ավտոկանգառներ: Չի գործում համայնքի կենտրոնում գտնվող 
կանգառ-շուկան: Համայնքի բնակիչները դժվարությամբ են իրացնում իրենց կողմից արտադրված 
գյուղմթերքը: 

Ծրագրի նպատակները 

1. Ստեղծել համայնքային հասարակական տրանսպորտի անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ՝ 
ապահովելով դրանց կանոնավոր շահագործումը և ներհամայնքային տրանսպորտային 
երթուղիների շահագործման բնագավառում օրենքով նախատեսված` համայնքի ղեկավարի 
սեփական լիազորությունների իրականացումը: 

2. Աթան, Շամուտ, Ահնիձոր բնակավայրերի հիմնական դպրոցների շրջանավարտների համար 
ստեղծել նպաստավոր պայմաններ հարևան բնակավայրերի միջնակարգ դպրոցներում ուսումը 
շարունակելու համար: 
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3. Նպաստել համայնքի այլ բնակավայրերի դպրոցականներին՝ օգտվելու համայնքի կենտրոնում 
գործող արվեստի դպրոցում արտադպրոցական դաստիարակություն ստանալու 
հնարավորություններից: 

4. Համայնքում գործարար միջավայրի բարելավման ու զարգացման խթանման նպատակով, 
համայնքի կենտրոնում (Մ3 մայրուղու վրա) կառուցել բազմաֆունկցիոնալ կահավորված 
(վաճառասեղաններ, սանհանգույց և այլն) կանգառ-շուկա: 

 
Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)    
1. Բոլոր բնակավայրերում կառուցել մեկական կահավորված կանգառներ` հարակից տարածքների 

բարեկարգմամբ և արտաքին լուսավորության սյուների տեղադրմամբ:  
2. Ձեռք բերել 2 միկրոավտոբուսներ /13 տեղանոց/:  
3. Կառուցել  բազմաֆունկցիոնալ կահավորված /վաճառասեղաններ, սանհանգույց և այլն/ 

կանգառ- շուկա: 
4. Մշակել միջբնակավայրային տրանսպորտային երթուղիները: 
5. Համայնքի ավագանու որոշմամբ սահմանել հասարակական տրանսպորտի սակագները: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2016թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ՀՏԶՀ-ի հետ միասին 
պատվիրել հասարակական 
տրանսպորտի ձեռքբերման, 
կանգառների և կանգառ-
շուկայի կառուցման 
նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. ՀՏԶՀ-ի հետ միասին 
կազմակերպել և անցկացնել  
շինարարական 
կազմակերպության 
ընտրության մրցույթը 

            

3. Կնքել պայմանագիր հաղթող 
շին. կազմակերպության  հետ և 
իրականացնել ծրագրով 
նախատեսված աշխատանքները 

            

4. Վերահսկել  գույքի 
ձեռքբերման և շինարարական 
աշխատանքների ընթացքը 

            

5. Մշակել միջբնակավայրային 
տրանսպորտային 
երթուղիները 

            

6. Համայնքի ավագանու 
որոշմամբ սահմանել 
հասարակական 
տրանսպորտի սակագները 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
1. Համայնքի  բնակիչները կապահովվեն կանոնավոր գրաֆիկով աշխատող հասարակական 

տրանսպորտով  
2. Համայնքի բոլոր բնակավայրերի դպրոցականների համար կստեղծվեն հնարավորություններ 

համայնքային կենտրոնում գործող արվեստի դպրոցի խմբակներում արտադպրոցական 
դաստիարակություն ստանալու համար 
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3. Կահավորված բազմաֆունկցիոնալ կանգառ-շուկայում գյուղացիները կկարողանան իրացնել 
իրենց կողմից արտադրված էկոլոգիապես մաքուր կաթնամթերք, անտառային հատապտուղներ, 
ազգային թխվածքատեսակներ, ձեռագործ աշխատանքներ և այլ ապրանքատեսակներ: 

 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների սպասարկման, շահագործման ենթակառուցվածքի ստեղծում» և «Համայնքում 
աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայության  ենթակառուցվածքի ստեղծում» 
ծրագրերի իրականացման հետ։ 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 46,426.0     46,426.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 1392.7     1392.7 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե 1392.7     1392.7 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ 45033.3     45033.3 

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից 45033.3     45033.3 

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 46,426.0     46,426.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 46,426.0     46,426.0 

4. Տնտեսական հարաբերություններ 46,426.0     46,426.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

46,426.0     46,426.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

46,426.0     46,426.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 46,426.0     46,426.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                               46,426.0     46,426.0 

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
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  - Շենքեր և շինությունների կառուցում  46,426.0     46,426.0 

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 9 

Հանգիստ, մշակույթ, կրոն  (ենթաոլորտ՝ Հանգստի և սպորտի ծառայություններ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Նվիրատվություններ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին  
(Ծրագրի անվանումը) 

Թումանյանի համայնքապետարան 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  800.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2016-20թթ.՝ տարեկան 160.0 հազ. դրամ 
  

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ   � Գույքի ձեռքբերում 

� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

 
Ծրագիր 10 

Սոցիալական պաշտպանություն  (ենթաոլորտ՝ Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին 
չպատկանող)) 

(Ոլորտի անվանումը) 

Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին  
(Ծրագրի անվանումը) 

Թումանյանի համայնքապետարան, բոլոր ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  9,770.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 1,770.0 հազ. դրամ, 2017-20թթ.՝ 
տարեկան 2,000.0 հազ. դրամ 

  

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ   � Գույքի ձեռքբերում 

� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

 

Ծրագիր 11 

Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Նախադպրոցական կրթություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 
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«Թումանյան քաղաքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն»  
ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգում և ջեռուցում  

(Ծրագրի անվանումը) 

Թումանյանի համայնքապետարան, ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  11,000.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 11,000.0 հազ. դրամ 
  

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ   � Գույքի ձեռքբերում 

� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
Թումանյան քաղաքում գործող  մանկապարտեզ են հաճախում 30 երեխա: Տարվում էին 
աշխատանքներ երկրորդ խմբի բացման ուղղությամբ: 2016թ. փետրվար ամսին էլեկտրալարերի 
կարճ միացման հետևանքով առաջացած հրդեհի պատճառով ամբողջովին այրվել է գործող 
մանկապարտեզի երկրորդ խմբի ննջարանը և պատշգամբը՝ առկա գույքի հետ միասին: 2016թ.-ին 
ՀՀ պետբյուջեից համայնքին հատկացվել է  11.0 մլն դրամ  մանկապարտեզի վերանորոգման  և  
ջեռուցման  համար: 
Ձմռանը մանկապարտեզը ջեռուցվում է գազի վառարանների միջոցով, որոնք նախադպրոցական 
կրթության ոլորտում սահմանված սանիտարական նորմերին չեն բավարարում, զգալի 
բացասական ազդեցություն են ունենում մանկապարտեզի երեխաների և աշխատողների 
առողջության և անվտանգության վրա: 
 

Ծրագրի նպատակները 
Բարելավել մանկապարտեզում  բնակչությանը մատուցվող  նախադպրոցական կրթության 
ծառայության պայմանները՝ վերանորոգելով շենքը և ձմռան ամիսներին  մանկապարտեզն  
ապահովելով ջեռուցման ներտնտեսային նոր համակարգով: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
1. Լոռու մարզպետարանի հետ միասին պատվիրել և նախապատրաստել մանկապարտեզի շենքի 

վերանորոգման և ջեռուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 
2. Լոռու մարզպետարանի հետ միասին կազմակերպել և անցկացնել  մանկապարտեզի 

վերանորոգման և ջեռուցման  շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը։ 
3. Իրականացնել մանկապարտեզի շենքի նորոգման և ներքին հարդարման աշխատանքները: 
4. Գնել ջեռուցման լոկալ կաթսաներ (BAXI տիպի), խողովակներ և այլ անհրաժեշտ 

սարքավորումներ: 
5. Մանկապարտեզի երեխաների համար ձեռք բերել անկողնային պարագաներ, այլ անհրաժեշտ 

գույք: 
6. Մանկապարտեզում իրականացնել ջեռուցման համակարգի մոնտաժման և տեղադրման 

աշխատանքները: 
7. Փորձարկել ջեռուցման նոր համակարգի աշխատանքը և հանձնել շահագործման: 
  
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  

 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2016թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Լոռու մարզպետարանի հետ միասին 
պատվիրել և նախապատրաստել 
մանկապարտեզի վերանորոգման և 
ջեռուցման նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերը 
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2. Մարզպետարանի հետ միասին 
կազմակերպել և անցկացնել  
մանկապարտեզի վերանորոգման և 
ջեռուցման  շինարարական 
կազմակերպության ընտրության 
մրցույթը 

            

3. Գնել ջեռուցման լոկալ կաթսաներ, 
խողովակներ և այլ անհրաժեշտ 
սարքավորումներ 

            

4. Վերահսկել  մանկապարտեզի շենքի 
վերանորոգման և ջեռուցման  
շինարարական աշխատանքների 
իրականացումը 

            

5. Գնել անկողնային պարագաներ, այլ 
անհրաժեշտ գույք 

            

6. Փորձարկել ջեռուցման համակարգի 
աշխատանքը և հանձնել 
շահագործման 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
• 2016թ. տարեվերջին համայնքում կգործի մանկապարտեզի երկրորդ խումբը և ջեռուցման 

համակարգը,  
• ձմռան ընթացքում զգալիորեն կբարելավվեն մանկապարտեզ հաճախող երեխաների և այնտեղ 

աշխատող աշխատակիցների կրթական և աշխատանքային պայմանները, 
• կբարձրանա բնակիչների մասնակցության մակարդակը տեղական ինքնակառավարմանը,  
• կնվազեն մանկապարտեզի երեխաների հիվանդանալու դեպքերը, բացակայությունները, նրանց 

ծնողների ծախսերը: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
«Թումանյան քաղաքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի շենքի  
վերանորոգում և ջեռուցում» ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքի 
մանկապարտեզների գործունեության ապահովում և ընդլայնում» ծրագրի իրականացման հետ: 

 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 11,000.0     11,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       
 - Պետական բյուջեից դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ 11,000.0     11,000.0 
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       
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9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 11,000.0     11,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 11,000.0     11,000.0 

9. Կրթություն 11000.0     11000,0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
 Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

11,000.0     11,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

11,000.0     11,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 11,000.0     11,000.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                               9,500.0     9,500.0
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  9,500.0     9,500.0
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                1,000.0     1,000.0 
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ  1,000.0     1,000.0 
 Այլ հիմնական միջոցներ 500.0     500.0 

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 12 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն (ենթաոլորտ՝ բնակարանային 
շինարարություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Թումանյան քաղաքի 3-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի N4 բազմաբնակարան 
 շենքի տանիքի վերանորոգում 

(Ծրագրի անվանումը) 

 Թումանյանի համայնքապետարան,ԲԱԽ 
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  12,000.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 12,000.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ   � Գույքի ձեռքբերում 

� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
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Ծրագրի հիմնավորումը 
Թումանյան քաղաքի 3-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի N 4 բազմաբնակարան շենքը կառուցվել է 1984թ.-
ին: Երկար տարիների ընթացքում հորդառատ անձրևների և ուժեղ քամիների հետևանքով տանիքի 
ծածկը դարձել է շահագործման համար ոչ պիտանի: Բազմաբնակարան շենքի բնակարանների 
առաստաղների սավաղը ամբողջովին թափվել է, տեղացած անձրևները թափվում են 
բնակարանները:  Համայնքապետարանը ֆինանսական միջոցների բացակայության հետևանքով 
չէր կարողանում վերանորոգել այդ շենքի տանիքը: 2016թ.-ին ՀՀ պետբյուջեից տրամադրվել է 12.0 
մլն դրամ նշված հասցեով բազմաբնակարան շենքի տանիքը  վերանորոգելու համար: 
 

Ծրագրի նպատակները 
Բարելավել Թումանյան քաղաքի 3-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի N 4 բազմաբնակարան շենքի 
բնակիչների սոցիալ-կենցաղային վիճակը: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
1. Լոռու մարզպետարանի հետ պատվիրել և նախապատրաստել Թումանյան քաղաքի 3-րդ 

փողոցի 1-ին նրբանցքի N 4 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերը: 

2. Մարզպետարանի հետ կազմակերպել և անցկացնել  Թումանյան քաղաքի 3-րդ փողոցի 1-ին 

նրբանցքի N 4 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման շինարարական 

կազմակերպության ընտրության մրցույթը: 

3. Վերահսկել N 4 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման շինարարական 

աշխատանքների ընթացքը: 

4. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը: 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2016թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Լոռու մարզպետարանի հետ  
պատվիրել և նախապատրաստել 
Թումանյան քաղաքի 3-րդ փողոցի 1-
ին նրբանցքի N 4 բազմաբնակարան 
շենքի տանիքի վերանորոգման 
նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Մարզպետարանի հետ  
կազմակերպել և անցկացնել  
Թումանյան քաղաքի 3-րդ փողոցի 1-
ին նրբանցքի N 4 բազմաբնակարան 
շենքի տանիքի վերանորոգման  
շինարարական կազմակերպության 
ընտրության մրցույթը 

            

3.  Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. 
կազմակերպության հետ և 
իրականացնել աշխատանքները  

            

4. Վերահսկել N 4 բազմաբնակարան 
շենքի տանիքի վերանորոգման 
շինարարական աշխատանքները 

            

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել 
աշխատանքների կատարման 
ավարտական ակտը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
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Կբարելավվի քաղաքի 3-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի N 4 բազմաբնակարան շենքի 31 բնակիչների 
բնակարանային պայմանները  և  սոցիալ-կենցաղային վիճակը:  

 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
Ծրագրի իրականացումը կապ չունի այլ ծրագրերի իրականացման հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
 Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 12,000.0     12,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ 12,000.0     12,000.0 

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ 12,000.0     12,000.0 
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 12,000.0     12,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 12,000.0     12,000.0 

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 
ծառայություն 

12,000.0     12,000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

12,000.0     12,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 0.0     0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

12,000.0     12,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 12,000.0     12,000.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                               12,000.0     12,000.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  12,000.0     12,000.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
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  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 
Ծրագիր 13 

Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Ճանապարհային տրանսպորտ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Թումանյան քաղաքի Կենտրոնական փողոցի փոսային նորոգում 
(Ծրագրի  անվանումը) 

Թումանյանի  համայնքապետարան 
(Ծրագրի իրականացման համար համայնքի պատասխանատու ստորաբաժանումը) 

 
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  400.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 400.0 հազ. դրամ     
  
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը    
� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 

� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
Թումանյան քաղաքի դպրոց տանող Կենտրոնական փողոցը, որի  երկարությունը 850 մետր  է, ունի 
ասֆալտբետոնե ծածկույթ: 2006թ.-ից համայնքի և այլ ծրագրերի ֆինանսական միջոցներով 
կատարվել է փոսային նորոգումներ ցեմենտ-բետոնե շաղախով, իսկ վնասված մեծ հատվածները 
ասֆալտապատվել են: Տեղացած հորդառատ անձրևներից 44 քմ փողոցի հատված դարձել է 
անանցանելի, առաջացել են խոր փոսեր՝ ստեղծելով դժվարություններ և անհարմարություններ 
տրանսպորտի և բնակչության համար: ՀՀ կառավարությունը 2016 թվականին նպատակային 
սուբվենցիա է հատկացրել քաղաքի Կենտրոնական փողոցի փոսային աշխատանքներն 
իրականացնելու համար:  
 
Ծրագրի  նպատակները   
Թումանյան քաղաքի Կենտրոնական փողոցը դարձնել բարեկարգ, վերացնել ջրափոսերը և 
դարձնել հարմարավետ  հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար: 
 

 Ծրագրի  միջոցառումները (խնդիրները) 
1. Մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ը նախապատրաստել Կենտրոնական փողոցի փոսային 

նորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 
2. Մինչև 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ը կազմակերպել փողոցի փոսային նորոգումների  

աշխատանքների շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը և կնքել 
պայմանագիր հաղթող շինարարական կազմակերպության հետ: 

3. Մինչև 2016 թվականի դեկեմբերի 1-ը իրականացնել և ավարտել փողոցի 44 քմ փոսային 
նորոգման ասֆալտապատման աշխատանքները:    

Ծրագրի  իրականացման  ժամանակացույցը 
Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2016թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1. Պատվիրել համայնքի 
Կենտրոնական փողոցի 
փոսային նորոգումների  
աշխատանքների նախագծա-
նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Կազմակերպել  փողոցի 
փոսային նորոգումների  
աշխատանքների 
շինարարական 
կազմակերպության 
ընտրության մրցույթը 

            

3.  Կնքել պայմանագիր հաղթող 
շին. կազմակերպության  հետ 
և իրականացնել 
աշխատանքները  

            

4. Վերահսկել շինարարական 
աշխատանքների ընթացքը 

            

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել 
աշխատանքների կատարման 
ավարտական ակտը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները      
Թումանյան քաղաքի Կենտրոնական փողոցը անցանելի է հետիոտների և տրանսպորտային 
միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին:   
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների սպասարկման. շահագործման ենթակառուցվածքի ստեղծում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

 Կանխատեսվող 
ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 
Ընդամե

նը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 400.0     400.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ 400.0     400.0 

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ 400.0     400.0 
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       
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բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 400.0     400.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 400.0     400.0 

4. Տնտեսական հարաբերություններ 400.0     400.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

400.0     400.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

400.0     400.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 400.0     400.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                               400.0     400.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  400.0     400.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 
Ծրագիր 14 

Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Ճանապարհային տրանսպորտ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Կենտրոնական ճանապարհից մինչև Քարինջ գյուղի կենտրոն ճանապարհի վերանորոգում 
 (Ծրագրի  անվանումը) 

Քարինջի ԲԱԽ 
(Ծրագրի իրականացման համար համայնքի պատասխանատու ստորաբաժանումը) 

 
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  1,300.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 1,300.0 հազ. դրամ     
  
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը    
� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 

� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը  
Քարինջ գյուղ բարձրացող 3.7 կմ երկարությամբ ճանապարհը 2011թ. ՀՀ պետբյուջեից հատկացված 
ֆինանսական միջոցներով կատարվել է հողային և խճապատման աշխատանքներ: 2015-2016թթ.  
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տեղացած  հորդառատ  անձրևներից առաջացած սելավաջրերը ամբողջովին ճանապարհը դարձրել 
են  անանցանելի, առաջացել են խոր փոսեր: 
 

Ծրագրի նպատակները:  
Քարինջ գյուղ բարձրացող 3.7 կմ երկարությամբ ճանապարհը դարձնել բարեկարգ և հարմարավետ  
հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար: 
 

Ծրագրի  միջոցառումները (խնդիրները) 
1. Մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ը նախապատրաստել կենտրոնական ճանապարհից 

Քարինջ գյուղի կենտրոն ճանապարհի նորոգման աշխատանքների նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերը: 

2. Մինչև 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ը կազմակերպել 3.7 կմ երկարությամբ բնահողային 
ճանապարհի նորոգումների աշխատանքների շինարարական կազմակերպության ընտրության 
մրցույթը և կնքել պայմանագիր հաղթող շինարարական կազմակերպության հետ: 

3. Մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ը իրականացնել և ավարտել ճանապարհի նորոգման 
աշխատանքները:   

   Ծրագրի  իրականացման  ժամանակացույցը 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2016թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Պատվիրել Քարինջի կենտրոն 
տանող ճանապարհի 
նորոգման  աշխատանքների 
նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Կազմակերպել  ճանապարհի 
նորոգման  աշխատանքների 
շինարարական 
կազմակերպության 
ընտրության մրցույթը 

            

3. Կնքել պայմանագիր հաղթող 
շին. կազմակերպության հետ և 
իրականացնել աշխատանքները 

            

4. Վերահսկել շինարարական 
աշխատանքների ընթացքը 

            

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել 
աշխատանքների կատարման 
ավարտական ակտը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները      
Քարինջ գյուղ բարձրացող ճանապարհը դարձնել անցանելի հետիոտների և տրանսպորտային 
միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին:   
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների սպասարկման. շահագործման ենթակառուցվածքի ստեղծում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 1,300.0     1,300.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       
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 - Ֆոնդային բյուջե       
2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ 1,300.0     1,300.0 

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ 1,300.0     1,300.0 
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 1,300.0     1,300.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 1,300.0     1,300.0 

4. Տնտեսական հարաբերություններ 1,300.0     1,300.0 
 
գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

1,300.0     1,300.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

1,300.0     1,300.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 1,300.0     1,300.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                               1,300.0     1,300.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  1,300.0     1,300.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       
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Ծրագիր 15 
 

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (ենթաոլորտ՝ Հանգստի և սպորտի ծառայություններ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Շամուտի դպրոցի մարզադահլիճի նորոգում՝ այն նաև բնակավայրի հանդիսությունների սրահ 
օգտագործելու համար  

 (Ծրագրի անվանումը) 

Շամուտի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  2,467.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 2,467.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

�Ծառայությունների մատուցում    �Սպասարկում    �Ընթացիկ աշխատանքներ 
�Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    �Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը  
Շամուտ գյուղի դպրոցի մարզադահլիճը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում: Շենքի տանիքի ծածկը  
երկար տարիների ընթացքում չի վերանորոգվել: Մարզադահլիճի առաստաղի և պատերի գաջե 
հարդարանքը տեղ-տեղ քանդվել է, լուսամուտների ապակիները ջարդվել են,  չի գործում 
էլեկտրամատակարարումը:  

Ծրագրի նպատակները  
Վերանորոգել Շամուտ գյուղի դպրոցի մարզադահլիճը, որը կծառայի նաև բնակավայրի 
հանդիսությունների սրահ: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  
1. Պատվիրել և նախապատրաստել Շամուտ գյուղի մարզադահլիճի  նորոգման աշխատանքների   

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 
2. Մինչև 2016 թվականի օգոստոսի 1-ը կազմակերպել  Շամուտ գյուղի մարզադահլիճի  նորոգման  

աշխատանքների շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը: 
3. Փոխել 23 քմ ապակի, տեղադրել մետաղական ճաղավանդակներ, յուղաներկել 157քմ հատակը, 

ներկել լատեքսով` 163 քմ պատեր և 15 քմ առաստաղը, անցկացնել նոր 
էլեկտրամատակարարման համակարգ:     

4. Մինչև 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ը ավարտել մարզադահլիճի  նորոգման շինարարական 
աշխատանքները: 

 
Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 
 

Հ/հ Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2016թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Պատվիրել և 
նախապատրաստել  Շամուտ 
գյուղի մարզադահլիճի  
նորոգման  նախագծա-
նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

2. Կազմակերպել Շամուտ գյուղի 
մարզադահլիճի  նորոգման  
շինարարական 
կազմակերպության 
ընտրության մրցույթը 
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3. Կնքել պայմանագիր  
մրցույթում հաղթող շին. 
կազմակերպության հետ 

4. Վերահսկել մարզադահլիճի 
նորոգման  շինարարական 
աշխատանքները 

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել 
աշխատանքների կատարման 
ավարտական ակտը 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
Վերանորոգված մարզադահլիճը ավելի հետաքրքիր և գրավիչ կդարձնի գյուղի մարզական կյանքը, 
միաժամանակ այն կծառայի հանդիսությունների սրահ և մշակութային  միջոցառումների 
անցկացման վայր: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Մարցի և Շամուտի դպրոցների 
համար լաբորատոր սարքավորումների և մարզագույքի ձեռքբերում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆ Ը ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 2,467.0     2,467.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 2,467.0     2,467.0 
 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե 2,467.0     2,467.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 2,467.0     2,467.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 2,467.0     2,467.0 
8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 2,467.0     2,467.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
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 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  
այդթվում` 

2,467.0     2,467.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 0.0     0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդթվում` 

2,467.0     2,467.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 2,467.0     2,467.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                               2,467.0     2,467.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  2,467.0     2,467.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                       

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 
Ծրագիր 16 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն (ենթաոլորտ՝ Ջրամատակարարում)  
(Ոլորտի  անվանումը) 

Մարցի խմելու ջրի արտաքին ջրագծերի վերանորոգում 
(Ծրագրի անվանումը) 

Մարցի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 
Ծրագրի  ընդհանուր  արժեքը՝   600.0  հազար դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 600.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    �Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
Մարց գյուղի ջրամատակարարման արտաքին ցանցի հիմնական խողովակաշարերը գտնվում են   
քայքայված վիճակում, որի հետևանքով ջրի կորուստը կազմում է 30-40%: Բնակչությանը ջրի  
մատակարարումը կազմում է  օրական 1 ժամ:  

Ծրագրի նպատակները 
Բարելավել Մարց գյուղի բնակչությանը խմելու ջրի մատակարարման վիճակը՝ փոխարինելով ջրի 
արտաքին ցանցի հիմնական սնուցող ջրագծերի, ջրի ակունքների և հավաքման կետերի վթարային 
հատվածները: 
 

Ծրագրի  միջոցառումները (խնդիրները)  
• Կառուցել   1 նոր և վերանորոգել 2 ջրի հավաքման  ակունքներ/կապտաժներ/  

• Փոխարինել 120 գծմ մետաղե Փ-50 մմ խողովակաշարը Փ-25 մմ տրամագծով պոլիէթիլենային 

խողովակով, հին 42 գծմ երկարության Փ-50 մմ տրամագծով պոլիէթիլենային խողովակը՝ նորով, 

26 գծմ մետաղե Փ-80 մմ տրամագծով խողավակաշարը՝ Փ-75 մմ տրամագծով պոլիէթիլենային 

խողովակով: 
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Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2016թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Պատվիրել  Մարց գյուղի 
ջրագծերի  վերանորոգման  
նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. «Կոմունալ տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ-ին տրամադրել 
սուբսիդիա՝ ձեռք բերելու 
ծրագրով նախատեսված 
շինարարական նյութերը 

            

3, Վերանորոգել արտաքին 
ջրագծերը, ջրի ակունքները և 
հավաքման կետերը 

            

4. Կազմել, քննարկել և ընդունել 
աշխատանքների կատարման 
ավարտական ակտը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
Մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ը բնակչությանը  մատակարարվող խմելու ջրի տևողությունը 
ներկայիս օրական 1 ժամի փոխարեն հասցնել 6 ժամի: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքի գյուղական բոլոր 
բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 600.0     600.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 600.0     600.0 

 - Վարչական բյուջե 0.0     0.0 
 - Ֆոնդային բյուջե 600.0     600.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/ Ծրագրի ծախսերը Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 
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հ 2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 600.0     600.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 600.0     600.0 

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 
ծառայություն 

600.0     600.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ  ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

Այդ թվում` 

600.0     600.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 0.0     0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

600.0     600.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 600.0     600.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                     
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                       
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ 600.0     600.0 

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 17 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն  (ենթաոլորտ`Ջրամատակարարում) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի 
 ընթացիկ նորոգում 
 (Ծրագրի անվանումը) 

Աթանի, Ահնիձորի, Լորուտի, Մարցի, Շամուտի, Քարինջի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  6,726.8 հազար դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 126.8 հազ. դրամ, 2017թ.՝ 
2,100.0 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 1,500.0 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 1,500.0 հազ. 
դրամ, 2020թ.՝ 1,500.0 հազ. դրամ 

 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   
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Համայնքի բոլոր բնակավայրերի խմելու ջրի ջրամատակարարման ներբնակավայրային 
համակարգերը, կարգավորիչ ջրամբարներն ունեն ընթացիկ նորոգման կարիք: Ներքին ցանցերի 
մաշվածության պատճառով մեծ են ջրի կորուստները:  
  
Ծրագրի նպատակները   

Բարձրացնել համայնքի բնակչությանը խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության 
մատուցման մակարդակը:  
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  
  
1. Ներքին ջրագծերի  ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի 

նախապատրաստում 
2. Ջրամատակարարման ներբնակավայրային համակարգերի ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  
3. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում և հաստատում 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2016-2020թթ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Նախապատրաստել ջրագծերի 
ընթացիկ նորոգման 
աշխատանքների նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Իրականացնել և վերահսկել 
ջրամատակարարման  
ներբնակավայրային համակարգերի 
ընթացիկ նորոգման 
աշխատանքները 

            

3. Կազմել, քննարկել և ընդունել 
ջրամատակարարման  
ներբնակավայրային համակարգերի 
ընթացիկ նորոգման 
աշխատանքների կատարման 
ավարտական ակտերը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
• 2016-20թթ. ընթացքում համայնքում կվերանորոգվեն ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

ներբնակավայրային համակարգերի վթարային հատվածները 
• Ջրամատակարարման ներբնակավայրային համակարգերում կքչանան վթարային հատվածները 

և բնակավայրերի բնակիչները կունենան անխափան ջրամատակարարում: 

Կապը այլ ծրագրերի հետ 
Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Մարցի խմելու ջրի արտաքին 
ջրագծերի վերանորոգում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 126.8 2,100.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,726.8 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 126.8 2,100.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,726.8 
 - Վարչական բյուջե 126.8 2,100.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,726.8 
 - Ֆոնդային բյուջե 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



38 

 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       
 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 126.8 2,100.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,726.8 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 126.8 2,100.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,726.8 

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 
ծառայություն 

126.8 2,100.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,726.8 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

126.8 2,100.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,726.8 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 126.8 2,100.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,726.8 

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն                                                    

1.2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում                       

1.3 Տոկոսավճարներ       

1.4 Սուբսիդիաներ 126.8 2,100.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,726.8 
 - Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-ին 126.8 2,100.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,726.8 

 
- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) 
կազմակերպություններին 

      

1.5 Դրամաշնորհներ       

1.6 Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ       

1.7 Այլ ծախսեր       

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 
Ծրագիր 18 

Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Միջնակարգ  ընդհանուր կրթություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Թումանյան քաղաքի հանրակրթական դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 
(Ծրագրի  անվանումը) 

Թումանյանի  համայնքապետարան, ԲԱԽ 
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(Ծրագրի իրականացման համար համայնքի պատասխանատու ստորաբաժանումը) 
 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  110,000.0  հազար դրամ , այդ թվում 2017թ.՝ 110,000.0 հազ. դրամ                      
  
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը   
� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 

� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը                                                                                                                                                
Թումանյան   քաղաքի  միջնակարգ  դպրոցի  շենքը  կառուցվել  է  1974 թվականին£ Դպրոցի  2-րդ  
մասնաշենքը /հիմնական ուսումնական շենքը/ երկար տարիների  օգտագործումից հետո դարձել  է 
շահագործման ոչ պիտանի` պատերի սավաղը տեղ-տեղ քանդվել է, պատերի գույնը խամրել է, 
սանհանգույցը չի գործում, պատուհաններին ապակիներ չկան, դասարանների դռները և  
պատուհանները ենթակա են փոխարինման: 2015թ. մասնակի վերանորոգվել են միայն 
սանհանգույցները:  
 

Ծրագրի  նպատակները 
Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարելավվի դպրոցականների կրթության պայմանները, 
դպրոցի 2-րդ մասնաշենքը կստանա ժամանակակից տեսք և կապահովվի համապատասխան  
գույքով:   
 

Ծրագրի  միջոցառումները (խնդիրները) 
1. Դպրոցի ազբոշիֆրե տանիքը փոխարինել ցինկապատ թիթեղով: 
2. Դպրոցի փայտե դռները և պատուհանները փոխարինել մետաղապլաստե դռներով և 

պատուհաններով: 
3. Ամբողջովին վերանորոգել դպրոցի դասարանները, միջանցքները և սանհանգույցները:  
4. Ձեռք բերել ժամանակակից  գույք: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Ð/
Ñ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

Ամիսներ,  2016թ. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 

1. Ձեռք բերել ՀՀ կառավարության 
համաձայնությունը` ծրագիրը 
2017թ. պետական բյուջեի 
նախագծում ընդգրկելու համար 

            

    Ամիսներ , 2017թ.     
1. Մարզպետարանի հետ միասին 

պատվիրել  ծրագրի նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերը 

            

2. Մարզպետարանի հետ միասին 
կազմակերպել դպրոցի 
վերանորոգման շինարարական 
կազմակերպության ընտրության 
մրցույթը 

            

3. Աշխատանքների  իրականացում             
4. Աշխատանքների  վերահսկում             

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
• 2017 թվականին Թումանյան քաղաքում կգործի ժամանակակից դպրոցը, դպրոցահասակ  

երեխաները ուսումը կշարունակեն վերանորոգված, լուսավոր և հագեցած ժամանակակից 
գույքով լսարաններում: 
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• զգալիորեն կբարձրանա դպրոց հաճախող երեխաների և այնտեղ աշխատող աշխատակիցների 
կրթական և աշխատանքային պայմանները: 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
Ծրագրի իրականացումը կապ չունի այլ ծրագրերի հետ: 
 
Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  110,000.0    1110,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ  110,000.0    110,000.0 

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ  110,000.0    110,000.0 
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)  110,000.0    110,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  110,000.0    110,000.0 

9. Կրթություն  110,000.0    110,000.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

 110,000.0    110,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

 110,000.0    110,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում  110,000.0    110,000.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                110,000.0    110,000.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում   110,000.0    110,000.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
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  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       
 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 
 Ծրագիր 19 

Առողջապահություն 
(Ոլորտի անվանումը) 

Ահնիձորի բուժկետի վերանորոգում 
(Ծրագրի անվանումը) 

Ահնիձորի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր  արժեքը՝  4,000.0  հազար դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 4,000.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը  
Ահնիձոր գյուղի բուժկետն ընդհանրապես չի վերանորոգվել: Բնակիչների բուժսպասարկումը 
կատարվում է ոչ նորմալ պայմաններում: 

Ծրագրի նպատակները  
Բուժկետը դարձնել վերանորոգված և լուսավոր, որը կբարձրացնի բնակչությանը մատուցվող 
ծառայությունների որակը:  
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
Վերանորոգել բուժկետի տանիքը, սենյակները, փոխել դռները և պատուհանները:   
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 
 

Հ/հ Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2016թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Դիմել ՀՀ Լոռու մարզպետին` 
ծրագիրն ընդգրկելու «Մարզերի 
Համաչափ Զարգացում» ծրագրի 
շրջանակներում մարզում 
իրականացվող հրատապ ծրագրերի 
ցանկում 

            

 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2017թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Ծրագրի քննարկումից և 
հաստատումից հետո պատվիրել 
ծրագրի նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 
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2. Օժանդակել ՀՀ Լոռու 
մարզպետարանին՝ կազմակերպելու 
և անցկացնելու բուժկետի 
վերանորոգման շինարարական 
կազմակերպության ընտրության 
մրցույթը 

            

3. Իրականացնել և վերահսկել 
բուժկետի վերանորոգման 
շինարարական աշխատանքները 

            

 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
Ահնիձոր գյուղի բնակչությանը մատուցել ավելի որակյալ բժշկական ծառայություն:  
Կապը այլ ծրագրերի հետ 
Ծրագրի իրականացումը կապ չունի այլ ծրագրերի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  4,000.0    4,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ  4,000.0    4,000.0 

 - Պետական բյուջեից դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ  4,000.0    4,000.0 
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆ Ը ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)  4,000.0    4,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  4,000.0    4,000.0 

7. Առողջապահություն  4,000.0    4,000.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

 4,000.0    4,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ       
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Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

 4,000.0    4,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում  4,000.0    4,000.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                4,000.0    4,000.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում   4,000.0    4,000.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                       
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       
 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 
Ծրագիր 20 

Կրթություն (ենթաոլորտ`Նախադպրոցական կրթություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Մարցի վարչական ներկայացուցչի նստավայրի 2 սենյակների վերանորոգում՝            
մանկապարտեզի բացման համար  

(Ծրագրի անվանումը) 

Մարցի ԲԱԽ 
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  900.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 900.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ   � Գույքի ձեռքբերում 

� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
Մարց գյուղում չկա գործող մանկապարտեզ: Գյուղի երեխաները մանկապարտեզ չլինելու 
պատճառով չեն ստանում նախադպրոցական  կրթություն: Ներկայումս լուծարված նախկին 
գյուղապետարանի շենքում ազատվել են աշխատասենյակներ, որոնք հնարավոր է վերանորոգել և  
բացել մանկապարտեզ: 
 

Ծրագրի նպատակները 
Ապահովել Մարցի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության մատուցման հանրային 
ծառայությունների հասանելիությունը և որակը  
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
Վերանորոգել նախկին գյուղապետարանի ազատ մնացած 2 աշխատասենյակները և Մարց գյուղում 
բացել մանկապարտեզ, որտեղ 20 երեխա կստանան նախադպրոցական կրթություն  
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 
 

Հ/հ Ծրագրի իրականացման քայլերը / 2016թ., Ամիսներ 
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գործողությունները 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Համայնքի 2017թ. բյուջեում 

նախատեսել 900.0 հազ. դրամ գումար՝ 
Մարցի նախկին գյուղապետարանի 
ազատ մնացած 2 սենյակները 
վերանորոգելու և գյուղում 
մանկապարտեզ բացելու համար 

            

 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2017թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Պատվիրել և ստանալ նախկին 
գյուղապետարանի 2 սենյակների 
նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Կազմակերպել և անցկացնել 2 
սենյակների վերանորոգման համար 
շինարարական կազմակերպության 
ընտրության մրցույթը 

            

3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. 
Կազմակերպության հետ 

            

4. Իրականացնել և վերահսկել 
շինարարական աշխատանքները 

            

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել 
վերանորոգման աշխատանքների 
կատարման ավարտական ակտը 

            

  
Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
2017թ. երկրորդ կիսամյակում Մարց գյուղում կբացվի մանկապարտեզը և 20 երեխա կստանան  
նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորություն:  
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ 
Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում «Համայնքում (Թումանյան, Լորուտ, 
Քարինջ, Մարց) նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  900.0    900.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր  900.0    900.0 

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե  900.0    900.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       
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8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)  900.0    900.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  900.0    900.0 

9. Կրթություն  900.0    900.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

 900.0    900.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

 900.0    900.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում  900.0    900.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                900.0    900.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում   900.0    900.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 
Ծրագիր 21 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 
(Ոլորտի անվանումը) 

Աթանի նախկին մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում՝ վարչական ներկայացուցչի 
նստավայր, հանդիսությունների սրահ, բուժակմանկաբարձական կետ օգտագործելու համար  

(Ծրագրի անվանումը) 

Աթանի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 
Ծրագրի  ընդհանուր  արժեքը՝  20,000.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 20,000.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
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� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 

Աթան գյուղի մանկապարտեզը չի գործում և մանկապարտեզի շենքը երկար ժամանակ չի 
օգտագործվել: Շենքը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում: Այս ծրագիրը ներկայացվել է Լոռու 
մարզպետարան` ընդգրկելու «Մարզերի Համաչափ Զարգացում» ծրագրի շրջանակներում  մարզում 
իրականացվող ծրագրերի ցանկում:   

Ծրագրի  նպատակները  

Հիմնանորոգել Աթան գյուղի մանկապարտեզի շենքը և այն օգտագործել որպես վարչական 
ներկայացուցչի նստավայր, հանդիսություններ սրահ, բուժակմանկաբարձական կետ: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
1. Լոռու մարզպետարանի հետ պատվիրել և նախապատրաստել նախկին  մանկապարտեզի շենքի     

նորոգման  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

2. Լոռու մարզպետարանի հետ անցկացնել նախկին մանկապարտեզի շենքի նորոգման  
    շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը: 
3. Կնքել պայմանագիր  մրցույթում հաղթող շին.կազմակերպության հետ: 
4. Վերահսկել  նախկին  մանկապարտեզի շենքի նորոգման  շինարարական աշխատանքները: 
5. Կազմել, քննարկել և ընդունել վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական  
    ակտը։ 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2016թ. Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Լոռու մարզպետարանի հետ 
պատվիրել և 
նախապատրաստել նախկին  
մանկապարտեզի շենքի 
նորոգման  նախագծա-
նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Լոռու մարզպետարանի հետ 
անցկացնել նախկին  
մանկապարտեզի շենքի 
նորոգման շինարարական 
կազմակերպության 
ընտրության մրցույթը 

            

3. Կնքել պայմանագիր  
մրցույթում հաղթող շին. 
կազմակերպության հետ 

            

4. Վերահսկել նախկին  
մանկապարտեզի շենքի 
նորոգման շինարարական 
աշխատանքները 

            

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել 
վերանորոգման 
աշխատանքների կատարման 
ավարտական ակտը 

            

 

Ծրագրի  ակնկալվող  արդյունքները 
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• Աթան գյուղը կունենա բնակչության համար հարմարավետ սպասարկման կենտրոն,  
կահավորված բուժկետ, ինչպես նաև միջոցառումների համար բարեկարգված 
հանդիսությունների սրահ: 

• Գյուղում կբարելավվի բնակչության բուժսպասարկման որակը, բնակչության համար կստեղծվեն 
հարմարավետ պայմաններ մշակութային միջոցառումների կազմակերպման և ՏԻՄ-երի կողմից 
մատուցվող ծառայությունների մակարդակի բարձրացման համար: 

Կապը այլ ծրագրերի հետ 
Ծրագրի իրականացումն կապի մեջ է գտնվում «Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

 
բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/h Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)  20,000.0    20,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  20,000.0    20,000.0 
1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  20,000.0    20,000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

Այդ թվում` 

 20,000.0    20,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

 20,000.0    20,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում  20,000.0    20,000.0 

Հ
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆ Ը ԾՐԱԳՐԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  20,000.0    20,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ  20,000.0    20,000.0 

 - Պետական բյուջեից  այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ  20,000.0    20,000.0 
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթեր իթողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       
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 Շենքեր և շինություններ, որից                                             20,000.0    20,000.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  
- Շենքեր և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  

 20,000.0    20,000.0 

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                   
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 
Ծրագիր 22 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 
(Ոլորտի անվանումը) 

Մարցի նախկին գյուղապետարանի շենքի կապիտալ վերանորոգում, 
ջրամատակարարման ապահովում, գազաֆիկացում, գույքի ձեռք բերում և բնակավայրային 

կենտրոնի ստեղծում  
(Ծրագրի անվանումը) 

Մարցի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի  ընդհանուր  արժեքը՝   12,000.0 հազար  դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 12,000.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
Մարց գյուղի նախկին գյուղապետարանի շենքի մի մասը գտնվում  է անբարեկարգ  և վթարային 
վիճակում: Նշված մասում գործում է բուժկետը, հանդիսությունների սրահը: Սույն ծրագիրը 
ներկայացվել է Լոռու մարզպետարան` ընդգրկելու «Մարզերի Համաչափ Զարգացում» ծրագրի 
շրջանակներում մարզում իրականացվող ծրագրերի ցանկում:   

Ծրագրի նպատակները 
Մարց գյուղում բարելավել  բնակիչների  բուժսպասարկման որակը, ստեղծել հարմարավետ 
պայմաններ  միջոցառումների կազմակերպման համար: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

Վերանորոգել Մարց գյուղի  նախկին  գյուղապետարանի շենքի վթարային մասը, ապահովել 
մշտական ջրով, գազաֆիկացնել և ձեռք բերել համապատասխան  գույք: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2017թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1. Լոռու մարզպետարանի հետ 
պատվիրել և 
նախապատրաստել  բուժկետի 
և հանդիսությունների սրահի  
նորոգման  նախագծա-
նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Լոռու մարզպետարանի   հետ 
անցկացնել բուժկետի և 
հանդիսությունների սրահի  
նորոգման  շինարարական 
կազմակերպության 
ընտրության մրցույթը 

            

3 Կնքել պայմանագիր  
մրցույթում հաղթող շին. 
կազմակերպության հետ 

            

4. Վերահսկել  բուժկետի և 
հանդիսությունների սրահի  
նորոգման  շինարարական 
աշխատանքները 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները 
Գյուղը կունենա հարմարավետ և կահավորված բուժկետ, ինչպես նաև միջոցառումների համար 
կահավորված և բարեկարգված հանդիսությունների սրահ: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
Ծրագրի իրականացումը կապի մեջ է գտնվում «Համայնքապետարանի աշխատակազմի 
պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում» ծրագրի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  12,000.0    12,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչականբյուջե       
 - Ֆոնդայինբյուջե       

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ  12,000.0    12,000.0 

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ  12,000.0    12,000.0 
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/ Ծրագրի ծախսերը Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 
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հ 2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)  12,000.0    12,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  12,000.0    12,000.0 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  12,000.0    12,000.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդթվում` 

 12,000.0    12,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐԻԳԾՈՎԾԱԽՍԵՐ, 
այդթվում` 

 12,000.0    12,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում  12,000.0    12,000.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                12,000.0    12,000.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում   12,000.0    12,000.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                       
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       
 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 
Ծրագիր 23 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 
(Ոլորտի անվանումը) 

Քարինջի բնակավայրային  նոր կենտրոնի կառուցում  
(Ծրագրի անվանումը) 

Քարինջի ԲԱԽ 
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  20,000.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 20,000.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 

� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
Քարինջ բնակավայրի վարչական ներկայացուցիչի նստավայրը, գրադարանը, բուժկետը և 
<Հայփոստի> բաժանմունքը՝ չունենալով առանձին շենքեր, ժամանակավորապես տեղակայված են 
բնակավայրի մանկապարտեզի շենքում, որի պայմանները չեն համապատասխանում նշված 
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հիմնարկների գործունեության բնույթին և պահանջներին: Գյուղում չկա նաև մշակույթի տուն, որի 
պատճառով բնակչության մշակութային կյանքը, կարելի է ասել, սառեցված վիճակում է: 
Բնակավայրի կենտրոնում անհրաժեշտ է կառուցել բնակավայրային նոր կենտրոն, որտեղ 
հնարավոր կլիներ տեղափոխել վերոնշյալ հիմնարկները, ինչպես նաև ստեղծել մշակութային 
տարբեր խմբեր ու խմբակներ, կազմակերպել և անցկացնել հասարակական և մշակութային 
տարբեր բնույթի հանրային ծառայություններ ու միջոցառումներ: 

 

Ծրագրի նպատակները  
Բարձրացնել բնակավայրի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման մակարդակը, 
ակտիվացնել համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը, 
աշխուժացնել համայնքի հասարակական և մշակութային կյանքը: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները)  

1. Ձեռք բերել «Հայաստանի մանուկների հիմնադրամ» կազմակերպության համաձայնությունը՝  
ֆինանսավորելու  ծրագիրը: 

2. Համայնքի կողմից պատվիրել և ստանալ բնակավայրային նոր կենտրոնի կառուցման 
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

3. Համայնքի ավագանու կողմից կայացնել որոշում հողհատկացման մասին՝ բնակավայրային նոր 
կենտրոն կառուցելու համար: 

4. «Հայաստանի մանուկների հիմնադրամ» կազմակերպության հետ կազմակերպել մրցույթ՝ 
բնակավայրային կենտրոնի կառուցման շինարարական կազմակերպությունն ընտրելու համար: 

5. Վերահսկել բնակավայրային նոր կենտրոնի կառուցումը և հանձնումը համայնքի հաշվեկշռին: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2017թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Ծրագիրը ներկայացնել  
«Հայաստանի մանուկների 
հիմնադրամ» կազմակերպության 
քննարկմանը և հավանությանը 

            

2. Ծրագրի հաստատումից հետո 
պատվիրել ծրագրի նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերը 

            

3. «Հայաստանի մանուկների 
հիմնադրամ» կազմակերպության 
հետ համատեղ կազմակերպել և 
անցկացնել բնակավայրային նոր 
կենտրոնի կառուցման 
շինարարական կազմակերպության 
ընտրության մրցույթը 

            

4. Իրականացնել և վերահսկել 
բնակավայրային  նոր կենտրոնի 
կառուցման շինարարական 
աշխատանքները 

            

5. Բնակավայրային նոր կենտրոնը 
հանձնել համայնքի հաշվեկշռին 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
1. բնակավայրում կկառուցվի նոր կենտրոն, որտեղ հնարավոր կլինի տեղափոխել գյուղի          
     վարչական ներկայացուցիչի նստավայրը, գրադարանը և «Հայփոստի» բաժանմունքը, 
2.  բնակավայրային  նոր  կենտրոնում կստեղծվեն և կգործեն մշակութային տարբեր խմբեր ու     

խմբակներ՝  երեխաների, երիտասարդների և մեծահասակների ներգրավմամբ, 
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3. բնակավայրային նոր կենտրոնում կկազմակերպվեն և կանցկացվեն հասարակական և 
մշակութային տարբեր բնույթի հանրային ծառայություններ ու միջոցառումներ, 

4. կբարձրանա բնակավայրի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման 
մակարդակը,  

5. կբարելավվի բնակավայրի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը, 
6. կաշխուժանա բնակավայրի հասարակական և մշակութային կյանքը: 

 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
Բնակավայրային նոր կենտրոնի կառուցման ծրագիրն անմիջական կապի մեջ է գտնվում Քարինջի 
մանկապարտեզի պայմանների ընդլայնման և բարելավման ծրագրի հետ: Բնակավայրային նոր 
կենտրոնի կառուցումից հետո այդտեղ կտեղափոխվեն գյուղի վարչական ներկայացուցչի 
նստավայրը, գրադարանը և «Հայփոստի» բաժանմունքը, հնարավորություն կստեղծվի 
իրականացնելու գյուղի մանկապարտեզի ընդլայնման և բարելավման ծրագիրն ավելի մեծ 
տարածքում՝ ներգրավելով ավելի շատ թվով երեխաների:  
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  20,000.0    20,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր  1,000.0    1,000.0 

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե  1,000.0    1,000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ  19,000.0    19,000.0 

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից  19,000.0    19,000.0 

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 
բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)  20,000.0    20,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  20,000.0    20,000.0 

1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  20,000.0    20,000.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

 20,000.0    20,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 
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Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

 20,000.0    20,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում  20,000.0    20,000.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                20,000.0    20,000.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում   20,000.0    20,000.0 
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

Ծրագիր 24 

Հանգիստ,մշակույթ,կրոն (Ենթաոլորտ` Հանգստի և սպորտի ծառայություններ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Թումանյան քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում 
(Ծրագրի անվանումը)  

Թումանյանի համայնքապետարան, ԲԱԽ 
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  960.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2017թ.՝ 960.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ   � Գույքի ձեռքբերում 

� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
Թումանյան քաղաքի մարզադաշտը կառուցվել է 1984թ.։ Մարզադաշտի կողքով անցնող 
սելավատարը ամբողջովին լցվել է կեղտով և տիղմով: Հորդառատ անձրևների  ժամանակ 
սելավաջրերը թափվում են մարզադաշտ: Մարզադաշտում կառուցված հուշաղբյուրի 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը ամբողջովին ենթակա են փոխման:  
 

Ծրագրի նպատակները 
• Մարզադաշտը զերծ պահել սելավաջրերից:  

• Մարզադաշտը դարձնել համայնքի երիտասարդության առողջության պահպանման կենտրոն և 

ժամանցի վայր:  

• Մարզադաշտում կազմակերպել տարբեր մարզաձևերի մրցումներ: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
1. Կառուցել 80 մ երկարությամբ նոր սելավատար  

2. Կառուցել 37 գծմ երկարությամբ նոր ջրագիծ  և  60 մ երկարությամբ ջրահեռացման համակարգ 

3. Ներկել դարպասաձողերը և բասկետբոլի վահանակները: 
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Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2017թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. «Թումանյան համայնքի կոմունալ 
տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին 
սուբսիդիայի հատկացում համայնքի 
բյուջեից 

            

2. Մարզադաշտի վերանորոգման 
աշխատանքների նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի 
պատվիրում  

            

3. Վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացում և վերահսկում 

            

4. Աշխատանքների կատարման 
ավարտական ակտերի կազմում և 
հաստատում 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
• Մարզադաշտը զերծ կմնա սելավաջրերից  

• Մարզադաշտում կկազմակերպվեն սպորտային տարբեր միջոցառումներ  

• Մարզադաշտը կդառնա համայնքի երիտասարդության առողջության  պահպանման կենտրոն և 

ժամանցի վայր 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
Ծրագրի իրականացումը կապ չունի այլ ծրագրերի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  960.0    960.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր  960.0    960.0 

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե  960.0    960.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
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 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)  960.0    960.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  960.0    960.0 

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն  960.0    960.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

 960.0    960.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  0.0    0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

 960.0    960.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում  960.0    960.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                960.0    960.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում   800.0    800.0 
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում   160.0    160.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 
Ծրագիր 25 

Հանգիստ,մշակույթ և կրոն (Ենթաոլորտ` Հանգստի և սպորտի ծառայություններ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Լորուտի և Ահնիձորի հանդիսությունների սրահների վերանորոգում,կոմունալ համակարգերի  
անցկացում 

(Ծրագրի անվանումը) 

Լորուտի և Ահնիձորի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  2,400.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2017թ. Լորուտ՝ 600.0 հազ. դրամ, 2019թ. 
Ահնիձոր՝ 1,800.0 հազ. դրամ 

 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    �Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը  
Լորուտ և Ահնիձոր գյուղերում գտնվող հանդիսությունների սրահները , որտեղ  բնակչությունն անց 
է կացնում մշակութային տարբեր միջոցառումներ և հանդիսություններ, գտնվում են անմխիթար 
վիճակում, տանիքից անձրևները թափվում են սենյակները, պատերի հարդարանքը տեղ-տեղ 
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քանդվել է, չկա ջրամատակարարման, ջրահեռացման, գազամատակարարման և 
էկեկտրամատակարարման  համակարգեր: 
   
Ծրագրի նպատակները  
Ապահովել համայնքի ՏԻՄ-երի կողմից Լորուտի և Ահնիձորի բնակչությանը մատուցվող՝ հանգստի 
և մշակութային հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
Լորուտում՝ 
1. Վերանորոգել 70 գծմ երկարությամբ տանիքի ջրհորդան ցինկապատ թիթեղով  

2. Կառուցել նոր ջրագիծ, գազամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր  

3. Սավաղել 35 քմ մակերեսով գաջե սավաղով և ներկել լատեքսով 240 քմ մակերեսով պատ և 

առաստաղ:  

Ահնիձորում՝ 
1. Համայնքի կողմից պատվիրել  և ստանալ դպրոցի հին շենքի նորոգման աշխատանքների 

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը 
2. Կազմակերպել դպրոցի հին շենքի նորոգման աշխատանքների շինարարական 

կազմակերպության ընտրության մրցույթը: 
3. Վերահսկել շինարարական աշխատանքների կատարումը: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողություննեը 

Լորուտ, 2017թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Պատվիրել  
հանդիսությունների սրահի 
վերանորոգման 
աշխատանքների նախագծա-
նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Սուբսիդիա տրամադրել 
համայնքի կոմունալ 
տնտեսությանը 
շինարարական նյութերի 
ձեռքբերման և 
աշխատանքների կատարման 
համար 

            

3. Վերահսկել շինարարական 
աշխատանքների ընթացքը: 

            

 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

Ահնիձոր, 2019թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Պատվիրել  դպրոցի հին շենքի 
նորոգման  աշխատանքների 
նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Կազմակերպել դպրոցի հին 
շենքի նորոգման  
աշխատանքների 
շինարարական 
կազմակերպության 
ընտրության մրցույթը 
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3. Կնքել պայմանագիր հաղթող 
շինարարական 
կազմակերպության հետ 

            

4. Վերահսկել շինարարական 
աշխատանքների կատարումը 

            

5. Կազմել, քննարկել և ընդունել 
շենքի և տանիքի 
վերանորոգման 
աշխատանքների կատարման 
ավարտական ակտը 

            

 
Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
Գյուղերը կունենան վերանորոգված և կոմունալ (գազ, ջուր և լույս) պայմաններով ապահովված 
հանդիսությունների սրահներ, որտեղ բնակչությունը կանցկացնի իր հանդիսությունները և 
մշակույթաին միջոցառումները:  
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
Ծրագրի իրականացումը կապ չունի այլ ծրագրերի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  600.0  1,800.0  2,400.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր  600.0  1,800.0  2,400.0 

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե  600.0  1,800.0  2,400.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       
 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածիներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրիծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԻԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)  600.0  1,800.0  2,400.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ  0.0  0.0  0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆԲՅՈՒՋԵԻԾԱԽՍԵՐ  600.0  1,800.0  2,400.0 

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն  600.0  1,800.0  2,400.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
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 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  
այդ թվում` 

 600.0  1,800.0  2,400.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  0.0  0.0  0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

 600.0  1,800.0  2,400.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում  600.0  1,800.0  2,400.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                600.0  1,800.0  2,400.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում   600.0  1,800.0  2,400.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                       

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 26 

Հանգիստ,մշակույթ և կրոն (Հանգստի և սպորտի ծառայություններ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Թումանյան քաղաքի 2-րդ և 3-րդ թաղամասերում, համայնքի բոլոր բնակավայրերում 
խաղահրապարակների կառուցում 

 (Ծրագրի անվանումը) 

բոլոր ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   10,000.0 հազար  դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 5,000.0 հազ. դրամ, 2020թ.՝ 
5,000.0 հազ. դրամ 

 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում     � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
Թումանյան համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերում երեխաների համար կառուցված  չեն  
խաղահրապարակներ: Համայնքի կողմից կազմակերպել դոնոր կազմակերպությունների հետ 
հանդիպումներ՝ քննարկելով խաղահրապարակների կառուցման ֆինանսական խնդիրները:  

Ծրագրի նպատակները  
Կառուցել համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերում երեխաների համար խաղային 
պարագաներով հագեցած ժամանակակից խաղահրապարակներ:  
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
Յուրաքանչյուր բնակավայրում կառուցել 1 խաղահրապարակ՝ տեղադրելով տարբեր 
խաղամիջոցներ (սահուղիներ, ճոճանակներ, խաղածածկոցներ և այլն): 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
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Հ/
հ 

Ծրագրիիրականացմանքայլեր
ը / գործողությունները 

2019-2020թթ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Ձեռք բերել դոնոր 
կազմակերպությունների հետ 
համաձայնություն՝ համայնքի 
հետ համաֆինանսավորելու 
ծրագիրը 

            

2. Պատվիրել  
խաղահրապարակների 
կառուցման աշխատանքների 
նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

 Կազմակերպել 
խաղահրապարակների 
կառուցման շինարարական 
կազմակերպության 
ընտրության մրցույթը 

            

3. Կնքել պայմանագիր հաղթող 
շին. կազմակերպության հետ և 
իրականացնել ծրագրային 
աշխատանքները: 

            

4. Վերահսկել շինարարական 
աշխատանքների ընթացքը: 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
Բնակավայրերում կկառուցվեն խաղամիջոցներով հագեցած խաղահրապարակներ, որտեղ իրենց 
հանգիստը կանցկացնեն երեխաները և բնակչությունը:  
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
Ծրագրի իրականացումը կապի մեջ է գտնվում Հանգստի և սպորտի ծառայությունների 
ենթաոլորտի մյուս ծրագրերի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
 Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    5,000.0 5,000.0 10,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր    500.0 500.0 1,000.0 

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե    500.0 500.0 1,000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ    4,500.0 4,500.0 9,000.0 

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից    4,500.0 4,500.0 9,000.0 

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       
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բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)    5,000.0 5,000.0 10,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ    0.0 0.0 0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ    5,000.0 5,000.0 10,000.0 

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն    5000.0 5000.0 10000.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

Այդ թվում` 

   5,000.0 5,000.0 10,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ    0.0 0.0 0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

   5,000.0 5,000.0 10,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում    5,000.0 5,000.0 10,000.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                  5,000.0 5,000.0 10,000.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում     5,000.0 5,000.0 10,000.0 
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                       
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       
 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

Ծրագիր 27 

Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Վառելիք և էներգետիկա) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Քարինջում գազամատակարարման ներբնակավայրային համակարգի անցկացում, Մարցի 
գազամատակարարման ներբնակավայրային համակարգի ընդլայնում 

 (Ծրագրի անվանումը) 

Քարինջի և Մարցի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   23,000.0 հազար  դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 18,000.0 հազ. դրամ՝ Քարինջ, 
5,000.0 հազ. դրամ՝ Մարց 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում     � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
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Ծրագիր 28 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն (ենթաոլորտ՝ Համայնքային 
զարգացում) 

(Ոլորտի անվանումը) 

Թումանյան քաղաքի հրապարակի բարեկարգում և ջրավազանի վերանորոգում 
(Ծրագրի անվանումը) 

Թումանյանի համայնքապետարան, ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   800.0 հազ.  դրամ,  այդ թվում 2018թ.՝ 800.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
Թումանյան քաղաքի հրապարակը մասնակի վերանորոգվել է 2011թ. «Վարձատրվող 
հասարակական աշխատանքներ» ծրագրի շրջանակներում: Երկար շահագործումից հետո, 
հրապարակի ջրավազանի արտաքին պատերի սալիկները և փայտե նստարանները դարձել են ոչ   
պիտանի շահագործման համար: Սալիկները տեղ-տեղ կոտրվել և թափվել են, իսկ նստարանների 
փայտե մասերը քայքայվել են: 

Ծրագրի նպատակները  
Բարեկարգել Թումանյան քաղաքի հրապարակը՝ դարձնելով այն բնակչության, քաղաք այցելող 
հյուրերի և զբոսաշրջիկների համար գրավիչ: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
• Վերանորոգել ջրավազանի 14 քմ պատերը բազալտե սալիկներով, նորոգել ջրավազանը սնող 

ջրագիծը, 

• Փոխել հրապարակի 7 հատ նստարանները և տնկել դեկորատիվ թփեր ու ծառեր:   

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2018թ.,Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Պատվիրել   քաղաքի 
հրապարակի բարեկարգման 
աշխատանքների նախագծա-
նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Կոմունալ տնտեսությանը 
տրամադրել սուբսիդիա՝ ձեռք 
բերելու անհրաժեշտ 
քանակությամբ 
շինարարական նյութեր 

            

 Կոմունալ տնտեսության 
աշխատողների միջոցով 
իրականացնել քաղաքի 
հրապարակի բարեկարգման 
աշխատանքները 
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
Քաղաքի հրապարակը դարձնել գրավիչ բնակչության, քաղաք այցելող հյուրերի և 
զբոսաշրջիկների համար: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
Ծրագրի իրականացումը կապի մեջ է գտնվում «Թումանյան քաղաքի և Մարցի փողոցների 
արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնում, հենասյուների ներկում» և «Թումանյան 
քաղաքի կամուրջների վերանորոգում» ծրագրերի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
Հ/
հ 

Ծրագրիֆինանսավորմանաղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   800.0   800.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր   800.0   800.0 

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե   800.0   800.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)   800.0   800.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   0.0   0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   800.0   800.0 

8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն   800.0   800.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

  800.0   800.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ   0.0   0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ,  այդթվում` 

  800.0   800.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում   800.0   800.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                 800.0   800.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
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  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում    800.0   800.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                       

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 
Ծրագիր 29 

Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Նախադպրոցական կրթություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Քարինջի վարչական ներկայացուցչի նստավայրի և մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման 
համակարգի անցկացում 

 (Ծրագրի անվանումը) 

Քարինջի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  5,000.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2018թ.՝ 2,500.0 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 2,500.0 
հազ. դրամ 

 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը   
Քարինջի վարչական ներկայացուցչի նստավայրը և մանկապարտեզի շենքի ջեռուցումը 
կատարվում է վառելափայտի վառարանների միջոցով, որոնք հատկապես նախադպրոցական 
կրթության ոլորտում չեն բավարարում սահմանված սանիտարական նորմերին, բացասական 
ազդեցություն են թողնում մանկապարտեզի երեխաների և աշխատողների առողջության և 
անվտանգության վրա: 

Ծրագրի նպատակները  

Բարելավել Քարինջի վարչական ներկայացուցչի նստավայրում և մանկապարտեզում 
բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունները ձմռան ամիսներին: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
• Ձեռք բերել ջեռուցման լոկալ կաթսա, խողովակներ և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ 

• Տեղադրել ջեռուցման համակարգը 

• Փորձարկել ջեռուցման համակարգի աշխատանքը 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2018-2019թթ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1. Պատվիրել և պատրաստել  
Քարինջի վարչական 
ներկայացուցչի նստավայրի և  
մանկապարտեզի շենքի 
ջեռուցման նախագծա-
նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Կնքել պայմանագիր 
«Հայգազարդ» ՓԲԸ-ան  հետ և 
իրականացնել 
աշխատանքները 

            

3. Վերահսկել  և փորձարկել 
ջեռուցման համակարգի 
աշխատանքները 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
• 2019թ. երկրորդ կիսամյակից  կգործի  ջեռուցման համակարգով հագեցած Քարինջի վարչական 

ներկայացուցչի նստավայրը և մանկապարտեզը: 

• Կբարելավվի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը 

• Կբարելավվի մանկապարտեզ հաճախող երեխաների և աշխատողների պայմանները ձմռան 

ամիսներին,  

• կնվազեն երեխաների հիվանդանալու դեպքերը և բացակայությունները մանկապարտեզից 

 

 Կապը այլ ծրագրերի հետ   
Այս ծրագիրն անմիջական կապի մեջ է «Համայնքում (Թումանյան, Լորուտ, Քարինջ, Մարց) 
նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում» ծրագրի հետ։ 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   2,500.0 2,500.0  5,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր   2,500.0 2,500.0  5,000.0 

 - Վարչական բյուջե       

 - Ֆոնդային բյուջե   2,500.0 2,500.0  5,000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       

 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/ Ծրագրի ծախսերը Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 
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հ 2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)   2,500.0 2,500.0  5,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   0.0 0.0  0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   2,500.0 2,500.0  5,000.0 

9. Կրթություն   2,500.0 2,500.0  5,000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

  2,500.0 2,500.0  5,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ   0.0 0.0  0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

  2,500.0 2,500.0  5,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում   2,500.0 2,500.0  5,000.0 

 Շենքեր և շինություններ, որից                                                     

  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ   2,500.0 2,500.0  5,000.0 

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 

Ծրագիր 30 

Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Ճանապարհային տնտեսություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Թումանյան քաղաքի կամուրջների վերանորոգում 
(Ծրագրի անվանումը) 

Թումանյանի համայնքապետարան, ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը   2,400.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 2,400.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    �Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
Թումանյան քաղաք մուտք գործող 2 կամուրջները մասնակի վերանորոգվել են 2006թ. –ին: 
Վերանորոգումից հետո կամուրջների երկաթե ցանկապատերը տեղ-տեղ զոդումից պոկվել են, 
գունաթափվել, իսկ կամուրջների ասֆալբետոնե ծածկույթները քանդվել են՝ առաջացնելով փոսեր:  

Ծրագրի նպատակները 
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Վերանորոգել քաղաք մուտք գործող 2 կամուրջները՝ դարձնելով դրանք անվտանգ բնակչության և 
տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
• Վերանորոգել և յուղաներկել 40 և 59 գծմ երկարությամբ կամուրջների երկաթե ճաղերը։ 

• Ասֆալտապատել կամուրջների վրա առաջացած փոսերը: 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2019թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Պատվիրել կամուրջների 
վերանորոգման 
աշխատանքների նախագծա-
նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Կազմակերպել կամուրջների 
վերանորոգման 
շինարարական 
կազմակերպության 
ընտրության մրցույթը 

            

3. Կնքել պայմանագիր հաղթող 
շին. Կազմակերպության հետ 

            

4. Վերահսկել շինարարական 
աշխատանքների ընթացքը: 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները 
Քաղաքի կամուրջները դարձել են անվտանգ բնակչության և տրանսպորտային միջոցների 
երթևեկության համար: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
Ծրագիրը կապված է «Աթանի 2-րդ փողոցի բարեկարգում, Թումանյան քաղաքի փողոցների 
բարեկարգում և ասֆալտապատում» և «Թումանյան քաղաքի փողոցների փոսային նորոգում»  
ծրագրերի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    2,400.0  2,400.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր    2,400.0  2,400.0 

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե    2,400.0  2,400.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
 - ՀՀ այ լհամայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       
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7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրիծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)    2,400.0  2,400.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ    0.0  0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ    2,400.0  2,400.0 

4. Տնտեսական հարաբերություններ    2,400.0  2,400.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

Այդ թվում` 

   2,400.0  2,400.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`    0.0  0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

   2,400.0  2,400.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում    2,400.0  2,400.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                  2,400.0  2,400.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում     2,400.0  2,400.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                       
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       
 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

 
Ծրագիր 31 

Առողջապահություն 
(Ոլորտի անվանումը) 

«Թումանյան քաղաքի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ  շենքի հիմնանորոգում 
(Ծրագրի անվանումը) 

«Թումանյան քաղաքի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ , Թումանյանի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 
Ծրագրի ընդհանուր  արժեքը՝  2,800.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2020թ.՝ 2,800.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    �Այլ 
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Ծրագիր 32 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն (ենթաոլորտ՝ Փողոցների 
լուսավորում) 

 (Ոլորտի անվանումը) 

Թումանյան քաղաքի և Մարցի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնում, 
հենասյուների ներկում  

(Ծրագրի անվանումը) 

Թումանյանի համայնքապետարան, Թումանյանի և Մարցի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  2,200.0 հազ. դրամ, այդ թվում  2017-20թթ.՝ տարեկան 550.0 հազ. դրամ              
  
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը     
� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ   � Գույքի ձեռքբերում 
� Վերանորոգում     � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում       � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
Թումանյան քաղաքի 2-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 14-րդ, 16-րդ և 17-րդ փողոցները չունեն փողոցային 
լուսավորության համակարգ։ Մարց գյուղում կենտրոնական փողոցի արտաքին լուսավորության 
համակարգը կառուցվել է  2015թ.-ին, իսկ մնացած փողոցներում այն բացակայում է։ Այս 
իրավիճակը որոշակի վտանգ, անհարմություններ ու դժվարություններ է առաջացնում երեկոյան 
ժամերին հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների համար: 
Թումանյան քաղաքի  կենտրոնական, 3-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ և 15-րդ  փողոցների 
արտաքին լուսավորության համակարգի հենասյունները կառուցվել են 2013-2015թթ. ընթացքում: 
Հենասյունները տեղացած անձրևներից և ձյունից ամբողջովին գունաթափվել են, ենթարկվել 
մթնոլորտային կոռոզիայի: 
   
Ծրագրի  նպատակները 
• Բարձրացնել Թումանյան քաղաքի և Մարց գյուղի փողոցներով երթևեկության անվտանգության 

մակարդակը:  

• Փողոցները դարձնել լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ համայնքի բնակիչների, հյուրերի, 

տրանսպորտային միջոցների և զբոսաշրջիկների համար: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

• Պատվիրել և պատրաստել Թումանյանի ներբնակավայրային կենտրոնական փողոցներում 

լուսավորության համակարգի ընդլայնման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը՝ նախատեսելով  18 մետաղյա հենասյուներ՝ 4.5 մ բարձրությամբ, 100 մմ 

տրամագծով, իրարից 35 մ հեռավորությամբ, յուրաքանչյուր հենասյան վրա՝ 1 լուսային 

սարքավորում և էլեկտրահաղորդալարեր  10 մմ հաստությամբ: 

• Պատվիրել և պատրաստել Թումանյան քաղաքի կենտրոնական, 3-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 11-րդ, 12-

րդ, 13-րդ և 15-րդ  փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի հենասյունների ներկման 

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

• Մինչև 2018 թվականի հուլիսի 1-ը ավարտել փողոցների արտաքին լուսավորության 
հենասյունների ներկման աշխատանքները: 

• Պատվիրել և պատրաստել Մարցի ներբնակավայրային կենտրոնական փողոցներում 
լուսավորության համակարգի ընդլայնման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը՝ նախատեսելով 15 մետաղյա հենասյուներ՝ 4.5 մ բարձրությամբ, 80 մմ 
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տրամագծով, իրարից 35 մ հեռավորությամբ, յուրաքանչյուր հենասյան վրա՝ 1 լուսային 
սարքավորում և էլեկտրահաղորդալարեր 10 մմ հաստությամբ: 

• Համայնքում 2017-19թթ. ընթացքում կառուցել մոտ 1155 մետր երկարությամբ լուսավորման 

ցանց, որի արդյունքում կլուսավորվի Թումանյան քաղաքի և Մարց գյուղի փողոցների մի մասը: 

• Լուսավորության համակարգի ընդլայնումից հետո հետագա տարիներին համայնքի բյուջեում 

նախատեսել համապատասխան ընթացիկ ծախսեր՝ փողոցների լուսավորության ապահովման 

համար:  
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2017-20թթ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Պատվիրել և պատրաստել 
ներբնակավայրային փողոցների 
արտաքին լուսավորության 
համակարգի անցկացման և 
հենասյուների ներկման 
աշխատանքների նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերը 

            

2. Լիցենզավորված  կազմակերպության 
հետ կնքել պայմանագիր և 
իրականացնել աշխատանքները  

            

3. «Թումանյան համայնքի կոմունալ 
տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին համայնքի 
բյուջեից տրամադրել սուբսիդիա,  
համաձայն նախահաշվի՝  ներկելու  
լուսավորության  հենասյունները 

            

4. Կազմել, քննարկել և ընդունել 
աշխատանքների կատարման 
ավարտական ակտերը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
 

• 2016-2020թթ. –ի ընթացքում  ավարտել Թումանյան քաղաքի ներբնակավայրային 2-րդ, 9-րդ, 10-

րդ, 14-րդ, 16-րդ և 17-րդ և Մարց գյուղի կենտրոնական փողոցներում արտաքին  լուսավորության 

համակարգի  անցկացման աշխատանքները։ 

• Կբարելավվի համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի հենասյունների արտաքին 

տեսքը, հենասյունները չեն ենթարկվի կոռոզիայի: 

• Վերոնշյալ փողոցները դարձնել լուսավոր, անվտանգ ու գեղեցիկ՝ բնակիչների ու 

տրանսպորտային միջոցների, հյուրնկալվող զբոսաշրջիկների համար: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
Ծրագիրը կապված է համայնքի Թումանյան և Մարց բնակավայրերում իրականացվող այլ 
ծրագրերի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/հ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
 Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  550.0 550.0 550.0 550.0 2,200.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր       

 - Վարչական բյուջե       
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 - Ֆոնդային բյուջե  550.0 550.0 550.0 550.0 2,200.0 
2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
 Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)  550.0 550.0 550.0 550.0 2,200.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ  550.0 550.0 550.0 550.0 2,200.0 

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 
ծառայություն 

      

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
 Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

 550.0 550.0 550.0 550.0 2,200.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

 550.0 550.0 550.0 550.0 2,200.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում  550.0 550.0 550.0 550.0 2,200.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                     
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ  550.0 550.0 550.0 550.0 2,200.0 

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       
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Ծրագիր 33 

Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն) 
 (Ոլորտի անվանումը) 

Քարինջի միջնակարգ դպրոցի շենքի ընթացիկ նորոգում, ներքին հարդարում, դուռ-
պատուհանների, սանհանգույցների փոխարինում և ջեռուցման համակարգի անցկացում  

(Ծրագրի անվանումը) 

Քարինջի ԲԱԽ, միջնակարգ դպրոց 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  6,000.0 հազ. դրամ, այդ թվում  2018թ.՝ 6,000.0 հազ. դրամ                                 
  
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը     

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ   � Գույքի ձեռքբերում 
� Վերանորոգում     � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում       � Նորը    � Այլ 
 

 

Ծրագիր 34 

Տնտեսական հարաբություններ (ենթաոլորտ՝ Գյուղատնտեսություն) 
 (Ոլորտի անվանումը) 

Մարցում կաթի մթերման և վերամշակման կետի ստեղծում 
(Ծրագրի անվանումը) 

Մարցի ԲԱԽ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  13,500.0 հազ. դրամ, այդ թվում  2019թ.՝ 13,500.0 հազ. դրամ                                 
  
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը     

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ   � Գույքի ձեռքբերում 
� Վերանորոգում     � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում       � Նորը    � Այլ 
 

 

Ծրագիր 35 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն (ենթաոլորտ՝ Բնակարանային 
շինարարություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Թումանյան քաղաքի 2-րդ փողոցի  թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի  
տանիքի ներկում 

(Ծրագրի անվանումը)  

Թումանյանի ԲԱԽ 
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  900.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 900.0 հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
�Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    �Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
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Թումանյան քաղաքի 2-րդ փողոցի թիվ 8 բազմաբնակարան շենքը կառուցվել է 1950թ.-ին, տանիքը 
վերանորոգվել է 2006թ.-ին ալիքավոր ցինկապատ թիթեղով: Երկար տարիների ընթացքում 
հորդառատ անձրևների և ուժեղ քամիների հետևանքով տանիքի ծածկը դարձել է շահագործման 
համար ոչ պիտանի: Տանիքի ծածկը ամբողջովին ենթարկվել է կոռոզիայի և ենթակա է ներկման: 
 

Ծրագրի նպատակը 
Երկարացնել քաղաքի 2-րդ փողոցի թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի օգտագործման 

ժամկետը: 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
• Ներկել  քաղաքի 2-րդ փողոցի թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի  1150 քմ  մակերեսով  տանիքի 

ծածկը: 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2019., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Պատվիրել և նախապատրաստել 
տանիքի ծածկի ներկման   
նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Կնքել լիցենզավորված 
շինարարական կազմակերպության 
հետ պայմանագիր 

            

3. Իրականացնել և վերահսկել 
շինարարական աշխատանքները 

            

4. Կազմել, քննարկել և ընդունել շենքի 
տանիքի ներկման աշխատանքների 
կատարման ավարտական ակտը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
Կերկարացվի քաղաքի 2-րդ փողոցի թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի ծածկի   
օգտագործման ժամկետը: 
 

Կապը այլ ծրագրերի հետ 
Ծրագիրը կապված է չէ այլ ծրագրերի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    900.0  900.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր    900.0  900.0 

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե    900.0  900.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       
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6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)    900.0  900.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ    0.0  0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ    900.0  900.0 

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 
ծառայություն 

   900.0  900.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

   900.0  900.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`    0.0  0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

   900.0  900.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում    900.0  900.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                  900.0  900.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում     900.0  900.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       
 - հող       

 

Ծրագիր 36 

Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Ճանապարհային տրանսպորտ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Ահնիձորից և Աթանից արոտավայրեր տանող հանդամիջյան ճանապարհների նորոգում 
(Ծրագրի անվանումը) 

Ահնիձորի և Աթանի ԲԱԽ-եր 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 
Ծրագրի ընդհանուր  արժեքը՝  700.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 200.0 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 500.0 

հազ. դրամ 
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 
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� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը  
Ահնիձոր գյուղի «Գյազ» կոչվող հանդամաս գնացող ճանապարհը և Աթան գյուղի արոտավայրեր 
տանող հանդամիջյան ճանապարհները տեղացած հորդառատ անձրևներից և սելավներից դարձել է 
անանցանելի: Դժվարացել է բնակչության, մեքենաների և անասունների տեղափոխությունը  դեպի  
հանդամասեր: 

Ծրագրի նպատակները  

• Բարեկարգել Ահնիձոր և Աթան գյուղերի արոտավայրեր տանող ճանապարհները, դրանք 

դարձնել անցանելի գյուղացիների  և մեքենաների համար: 

• Անասնապահության զարգացման համար 2 գյուղերում ստեղծել բարենպաստ պայմաններ: 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
1. Կազմել արոտավայրեր տանող ճանապարհների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը: 
2. Ճանապարհների վերանորոգման համար կնքել պայմանագիր համապատասխան տեխնիկա 

ունեցող մասնավոր անձի հետ: 
3. Վերահսկել ճանապարհների նորոգման աշխատանքները:   

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2016թ., 2018թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Կազմել ճանապարհների 
վերանորոգման նախագծա-
նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Ճանապարհների 
վերանորոգման համար կնքել 
պայմանագիր  տեխնիկա 
ունեցող մասնավոր անձի հետ   

            

3. Վերահսկել ճանապարհների  
նորոգման աշխատանքները 

            

4. Կազմել, քննարկել և ընդունել 
աշխատանքների կատարման 
ավարտական ակտը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները 

• կվերանորոգվի «Գյազ» կոչվող հանդամաս տանող 13 կմ երկարությամբ ճանապարհը, 
• կվերանորոգվեն Աթան գյուղի արոտավայրեր տանող հանդամիջյան 14 կմ երկարությամբ 

ճանապարհները, 
• Ահնիձոր և Աթան գյուղերի բնակիչներն առանց խոչընդոտների, ժամանակին կտեղափոխվեն  

հանդամաս, ճանապարհին չեն ունենա հավելյալ վառելիքի կորուստ, ինչպես նաև ճանապարհի 
պատճառով չեն կատարի մեքենաների և տեխնիկայի անսարքությունների վերացման ավելորդ 
ծախսեր, 

• անասնապահության զարգացման համար 2 գյուղերում կստեղծվեն բարենպաստ պայմաններ: 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
Ծրագրի իրականացումն անմիջական կապի մեջ է գտնվում Ահնիձորում և Աթանում 
իրականացվող այլ ծրագրերի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
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Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 200.0  500.0   700.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 200.0  500.0   700.0 

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե 200.0  500.0   700.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչությաններդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 200.0  500.0   700.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0  0.0   0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 200.0  500.0   700.0 

4. Տնտեսական հարաբերություններ 200.0  500.0   700.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

Այդ թվում` 

200.0  500.0   700.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 0.0  0.0   0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

200.0  500.0   700.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 200.0  500.0   700.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                               200.0  500.0   700.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        

  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        

  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  200.0  500.0   700.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                       

  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        

  - Վարչական սարքավորումներ        

  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        

 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       

1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       

1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       

 - այլ չարտադրված ակտիվներ       
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Ծրագիր 37 

Հանգիստ, մշակույթ, կրոն (ենթաոլորտ՝ Հանգստի և սպորտի ծառայություններ) 
 (Ոլորտի անվանումը) 

Լորուտի դպրոցի ուսուցչի տան վերակառուցում մարզադահլիճի և խաղասենյակի  
(Ծրագրի անվանումը) 

Լորուտի ԲԱԽ, միջնակարգ դպրոց 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  15,000.0 հազ. դրամ, այդ թվում  2018թ.՝ 7,500.0 հազ. դրամ, 2019թ.՝   
7,500.0 հազ. դրամ                              

  
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը     

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ   � Գույքի ձեռքբերում 
� Վերանորոգում     � Վերականգնում     � Ընդլայնում    � Փոխարինում       � Նորը    � Այլ 
 

 

Ծրագիր 38 

Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Միջնակարգ  ընդհանուր կրթություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Աթանի դպրոցի տանիքի վերանորոգում և մարզահրապարակի կառուցում  
  (Ծրագրի  անվանումը) 

Աթանի  ԲԱԽ 
 (Ծրագրի իրականացման համար համայնքի պատասխանատու ստորաբաժանումը) 

 
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝    2,500.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2018թ.՝ 2,500.0 հազ. դրամ      
  
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը         
� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ 

� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում  � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը  
Աթան գյուղի միջնակարգ դպրոցի ասբեստացեմենտե տանիքը գտնվում է անմխիթար վիճակում, 
տեղացած կարկուտից տանիքի վրա առաջացել են անցքեր և ճաքեր, որոնց միջոցով  անձրևների 
ժամանակ անձրևաջրերը թափվում են դասասենյակները: Տանիքի փայտե կառուցվածքների մի 
մասը փչացել է: Դպրոցը չունի մարզահրապարակ, որը խանգարում է երեխաների ֆիզիկական 
դաստիարակության զարգացմանը: 
 

Ծրագրի  նպատակները      
• Դպրոցի շենքի տանիքը բերել բարեկարգ վիճակի և երկարացնել դրա օգտագործման 

պիտանելիության ժամկետը՝ այն դարձնելով հարմարվետ աշակերտների կրթության 
կազմակերպման համար: 

• Բարելավել երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության ծառայության մատուցման 
պայմանները: 

 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

1. ՀՀ Լոռու մարզպետարանի և Աթանի դպրոցական խորհրդի հետ քննարկել ծրագրի 
իրականացման համար դպրոցի կողմից ներդրվող գումարի հարցը: 
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2. Համայնքի կողմից պատվիրել և ստանալ շենքի տանիքի վերանորոգման և մարզահրապարակի 
կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 

3. Կազմակերպել և իրականացնել մրցույթ՝ դպրոցի շենքի տանիքի վերանորոգման և 
մարզահրապարակի կառուցման շինարարական կազմակերպությունն ընտրելու համար: 

4. Վերահսկել Աթանի դպրոցի շենքի տանիքի վերանորոգումն ու մարզահրապարակի 
կառուցումը և հանձնումը դպրոցի հաշվեկշիռ:  

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 
   

Ð/
Ñ 
 
 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

Ամիսներ,  2018թ. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 

1. Ծրագիրը ներկայացնել ՀՀ Լոռու 
մարզպետարանի և Աթանի 
դպրոցական խորհրդի 
քննարկմանը և հավանությանը 

            

2. Պատվիրել և ստանալ շենքի 
տանիքի վերանորոգման և 
մարզահրապարակի կառուցման 
նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

3. Մարզպետարանի հետ միասին 
կազմակերպել դպրոցի շենքի 
տանիքի վերանորոգման և 
մարզահրապարակի կառուցման 
շինարարության կազմակերպու-
թյան ընտրության մրցույթը 

   
 

         

4. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. 
Կազմակերպության հետ 

            

5. Իրականացնել և վերահսկել 
շինարարական աշխատանքները 

            

6. Կազմել, քննարկել և ընդունել 
դպրոցի շենքի տանիքի 
վերանորոգման և 
մարզահրապարակի կառուցման 
շինարարության աշխատանքների 
կատարման ավարտական ակտը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
• 2018թ.-ին դպրոցի շենքը կբերվի բարեկարգ վիճակի և զգալիորեն կբարելավվեն 

դպրոցականների կրթության և դաստիարակության ծառայության մատուցման շենքային 
պայմանները: 

• Մարզահրապարակում կկազմակերպվեն և կանցկացվեն տարբեր բնույթի մարզական 
միջոցառումներ:   

Կապը այլ ծրագրերի հետ   
Ծրագիրը կապված է Աթանում իրականացվող այլ ծրագրերի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   2,500.0   2,500.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր   500.0   500.0 
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 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե   500.0   500.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ   2,000.0   2,000.0 

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)   2,500.0   2,500.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   0.0   0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ   2,500.0   2,500.0 

9. Կրթություն   2500.0   2500.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

  2,500.0   2,500.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ   0.0   0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

  2,500.0   2,500.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում   2,500.0   2,500.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                 2,500.0   2,500.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում    2,500.0   2,500.0 
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       
 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       
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Ծրագիր 39 

Կրթություն (ենթաոլորտ՝ Միջնակարգ  ընդհանուր կրթություն) 
(Ոլորտի անվանումը) 

 

Մարցի և Շամուտի դպրոցների համար լաբորատոր սարքավորումների և մարզագույքի 
ձեռքբերում 

(Ծրագրի անվանումը) 

Մարցի և Շամուտի ԲԱԽ-եր, դպրոցներ 
 (Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը ՝  2,300.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 2,000.0 հազ. դրամ, 2020թ.՝ 300.0 
հազ. դրամ 

 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
 

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ   � Գույքի ձեռքբերում  
� Վերանորոգում    � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    �Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
Մարց և Շամուտ գյուղերի դպրոցներում բնագիտական առարկաների դասերն անցկացվում են 
առանց լաբորատոր սարքավորումների, իսկ ֆիզկուլտուրայի դասերը անցնում են հնամաշ 
մարզագույքով: Դպրոցները չեն կարողանում իրենց հատկացված ֆինանսական միջոցների 
սահմաններում ձեռքբերել ժամանակակից լաբորատոր սարքավորումներ և մարզագույք: 

Ծրագրի նպատակները 

Աջակցել Մարց և Շամուտ գյուղերի դպրոցներին՝ ձեռք բերելու անհրաժեշտ լաբորատոր 
սարքավորումներ և դպրոցական մարզագույք: 
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
1. Ծրագրի իրականացման համար դիմել ՀՀ Լոռու մարզպետին՝ Մարցի դպրոցի համար 

լաբորատոր սարքավորումներ և մարզագույք ձեռքբերելու խնդիրը մարզի 2019թ. հրատապ 
ծրագրերի ցանկում ընդգրկելու համար, և համայնքի 2020թ. բյուջեում նախատեսել 300.0 հազար 
դրամ գումար՝ Շամուտի դպրոցի մարզագույքի ձեռքբերման համար: 

2. Կնքել պայմանագիր մասնագիտացված խանութ-սրահների հետ, Մարցի և Շամուտի դպրոցների 
համար ձեռքբերել համապատասխան գույք՝ լաբորատոր սարքավորումներ և մարզագույք 
/ֆուտբոլի, վոլեյբոլի և բասկետբոլի գնդակներ և ցանցեր, թիմային մարզահագուստ/: 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 
Ð/
Ñ 
 
 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

Ամիսներ  2019թ. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 

1. Դիմել ՀՀ Լոռու մարզպետին՝ 
Մարցի դպրոցի համար 
լաբորատոր սարքավորումներ և 
մարզագույք ձեռքբերելու խնդիրը 
մարզի 2019թ. հրատապ 
ծրագրերի ցանկում ընդգրկելու 
համար 

           
 

 

2. Կնքել պայմանագիր 
մասնագիտացված խանութ-
սրահի հետ և ձեռքբերել 
համապատասխան գույք 
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3. Ձեռքբերված գույքը ընդունման-
հանձնման ակտով հանձնել 
Մարցի դպրոցին 

            

4. Համայնքի 2020թ. բյուջեում 
նախատեսել 300.0 հազար դրամ 
գումար՝ Շամուտի դպրոցի 
մարզագույքի ձեռքբերման համար 

            

    Ամիսներ  2020թ.     
1. Կնքել պայմանագիր 

մասնագիտացված խանութ-
սրահի հետ և ձեռքբերել 
համապատասխան գույք 

            

2. Ձեռքբերված գույքը ընդունման-
հանձնման ակտով հանձնել 
դպրոցին 

            

 
Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
 

• ձեռք բերված լաբորատոր սարքավորումները և մարզագույքը կծառայեն դպրոցների 
աշակերտներին, ինչպես նաև բնագիտական առարկաներով և սպորտով հետաքրքրվող և 
զբաղվող երիտասարդներին,  

• գյուղերում մարզական կյանքի ակտիվացում:  

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
 Ծրագիրը կապված է Մարցում և Շամուտում իրականացվող այլ ծրագրերի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 

Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման  աղբյուրները 
Կանխատեսվող 

ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    2,000.0 300.0 2,300.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր     300.0 300.0 

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե     300.0 300.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       

 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ    2,000.0  2,000.0 
 - Պետական բյուջեից դոտացիաներ       

 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ    2,000.0  2,000.0 
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչությաններդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)    2,000.0 300.0 2,300.0 
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Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ     0.0 0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ    2,000.0 300.0 2,300.0 

9. Կրթություն    2,000.0 300.0 2,300.0 
 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  

Հ/հ Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸԾՐԱԳՐԻԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդթվում` 

   2,000.0 300.0 2,300.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ     0.0 0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

   2,000.0 300.0 2,300.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում    2,000.0 300.0 2,300.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                     
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                    2,000.0  2,000.0 
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ     2,000.0  2,000.0 
 Այլ հիմնական միջոցներ     300.0 300.0 

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       

 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 

Ծրագիր 40 

Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Ճանապարհային տրանսպորտ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Աթան գյուղի 2-րդ փողոցի բարեկարգում, 
Թումանյան քաղաքի  փողոցների  բարեկարգում և ասֆալտապատում  

(Ծրագրի անվանումը)  

Աթանի, Թումանյանի ԲԱԽ-եր 
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  2,850.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2016թ.՝ 250.0 հազ. դրամ, 2018թ.՝ 1,300.0 
հազ. դրամ, , 2019թ.՝ 1,300.0 հազ. դրամ  

 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում   � Ընթացիկ աշխատանքներ 

� Վերանորոգում    � Վերականգնում    � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը 
Աթան գյուղի 245 մ երկարությամբ 2-րդ փողոցը  հորդառատ անձրևներից և սելավներից դարձել է 
անանցանելի տրանսպորտի և բնակչության համար:  
Թումանյան քաղաքի փողոցների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 27,5 կմ, որից 
ասֆալտաբետոնե ծածկույթով՝ 7,2 կմ, իսկ հողային`20,3 կմ: Համայնքի ուժերով կատարվել է 
ասֆալտբետոնե ծածկույթով 2,6 կմ փողոցների փոսային նորոգումներ, իսկ 2014թ. պետական 
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բյուջեից հատկացված ֆինանսական միջոցներով բարեկարգվել է քաղաքի 8-րդ փողոցը /250 գծմ/: 
Մնացած 4,6 կմ-ոց ասֆալտբետոնե և հողային ծածկույթներով փողոցները նույնպես կարիք ունեն 
լուրջ վերանորոգման ու բարեկարգման:  
Թումանյան քաղաքում շահագործվում են 168 մարդատար և 18 բեռնատար մասնավոր 
ավտոմեքենաներ, որոնք մշտապես երթևեկում են ներքաղաքային անբարեկարգ փողոցներով, 
ժամանակի ընթացքում շարքից դուրս են գալիս և դառնում շահագործման համար ոչ պիտանի: 
Անբարեկարգ փողոցները ստեղծում են լրացուցիչ դժվարություններ ու անհարմարություններ նաև 
հետիոտների համար: 
 

Ծրագրի նպատակները 
Աթան գյուղի 2-րդ և Թումանյան քաղաքի կենտրոնական փողոցները բերել բարեկարգ վիճակի՝ 
վերացնելով փողոցների ջրափոսերը և դրանք դարձնելով անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների 
և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին:  
 

Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 
1. Կազմել Աթանի 2-րդ փողոցի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 
2. Փողոցի վերանորոգման համար կնքել պայմանագիր համապատասխամ տեխնիկա ունեցող  

մասնավոր անձի հետ։ 
3.  Վերահսկել ճանապարհի  նորոգման աշխատանքները:   
4. Թումանյան քաղաքի կենտրոնական փողոցի 120 քմ հատվածի ասֆալտապատման,  հողային, 

խճապատման և բարեկարգման աշխատանքներն իրականացնել 2018թ. ընթացքում: 
5. Քաղաքի 400 մ երկարությամբ բնահողային ծածկույթով  փողոցները բարեկարգել 2019թ. 

ընթացքում: 
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման 
քայլերը / գործողությունները 

2016թ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Կազմել Աթանի 2-րդ փողոցի 
վերանորոգման նախագծա-
նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Փողոցի վերանորոգման 
համար կնքել պայմանագիր  
տեխնիկա ունեցող մասնավոր 
անձի հետ   

            

3. Վերահսկել փողոցի  
նորոգման աշխատանքները 

            

4. Կազմել, քննարկել և ընդունել 
աշխատանքների կատարման 
ավարտական ակտը 

            

 
 

Հ/
հ 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

2018-19թթ., Ամիսներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Պատվիրել քաղաքի փողոցների 
վերանորոգման աշխատանքների 
նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Քաղաքի  կենտրոնական փողոցի 120 
քմ  հատվածը ասֆալտապատել, իսկ 
400 մ-ոց հատվածում իրականացնել 
հողային, խճապատման և 
բարեկարգման աշխատանքներ 
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3. Ընդունել քաղաքի փողոցների 
ասֆալտապատման, վերանորոգման 
և բարեկարգման աշխատանքների 
կատարման ավարտական ակտերը 

            

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
• Աթան գյուղի 2-րդ փողոցը կբարեկարգվի, կդառնա անցանելի բնակչության և տրանսպորտի 

համար: 
• 2018թ. ընթացքում համայնքում ասֆալտապատել կենտրոնական փողոցի 120 քմ  հատվածը։ 
• 2019թ. ընթացքում վերանորոգել 400 մ երկարությամբ ներքաղաքային  հողային ծածկույթով  

փողոցներ: 
• Քաղաքի նշյալ փողոցներում կվերանան ջրափոսերը, դրանք կդառնան անցանելի ու 

հարմարավետ ինչպես տրանսպորտային միջոցների, այնպես էլ հետիոտների երթևեկության 
համար՝ տարվա բոլոր եղանակներին: 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
Ծրագիրը կապված է Աթանում և Թումանյան քաղաքում ճանապարհային տրանսպորտի 
ենթաոլորտում իրականացվող այլ ծրագրերի հետ: 

 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 250.0  1,300.0 1,300.0  2,850.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր 250.0  1,300.0 1,300.0  2,850.0 

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե 250.0  1,300.0 1,300.0  2,850.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ) 250.0  1,300.0 1,300.0  2,850.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 0.0  0.0 0.0  0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ 250.0  1,300.0 1,300.0  2,850.0 
4. Տնտեսական հարաբերություններ 250.0  1,300.0 1,300.0  2,850.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
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 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  
այդ թվում` 

250.0  1,300.0 1,300.0  2,850.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 0.0  0.0 0.0  0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

250.0  1,300.0 1,300.0  2,850.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում 250.0  1,300.0 1,300.0  2,850.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                     
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում        
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ 250.0  1,300.0 1,300.0  2,850.0 

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       
 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 
 

Ծրագիր 41 

Տնտեսական հարաբերություններ (ենթաոլորտ՝ Ճանապարհային տրանսպորտ) 
(Ոլորտի անվանումը) 

Աթանի դպրոց տանող ճանապարհի կամրջի վերակառուցում  
(Ծրագրի անվանումը)  

Աթանի ԲԱԽ, դպրոց 
(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը) 

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  15,000.0 հազ.  դրամ, այդ թվում 2020թ.՝ 15,000.0 հազ. դրամ  
 

Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը 
  

� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում   � Ընթացիկ աշխատանքներ 

� Վերանորոգում    � Վերականգնում    � Ընդլայնում     � Փոխարինում    � Նորը    � Այլ 
 

 

Ծրագիր 42 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն (ենթաոլորտ՝ Բնակարանային 
շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)) 

(Ոլորտի անվանումը) 

Մարցի և Լորուտի գերեզմանատների ցանկապատերի վերանորոգում 
(Ծրագրի  անվանումը) 

Մարցի, Լորուտի ԲԱԽ-եր 
(Ծրագրի իրականացման համար համայնքի պատասխանատու ստորաբաժանումը) 

                                                                                
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝  1,000.0 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 500.0 հազ. դրամ, 2020թ.՝ 500.0 հազ. դրամ  
  
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը         
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� Ծառայությունների մատուցում    � Սպասարկում    � Ընթացիկ աշխատանքներ   � Գույքի ձեռքբերում 

� Վերանորոգում     � Վերականգնում     � Ընդլայնում     � Փոխարինում       � Նորը    � Այլ 
 

Ծրագրի հիմնավորումը  
Մարց և Լորուտ գյուղերի գերեզմանատները ցանկապատվել են 15-20 տարի առաջ: Երկար 
տարիների ընթացքում ցանկապատերի մի մասը ենթարկվել է կոռոզիայի և քայքայվել, առաջացել 
են բացվածքներ, որտեղով անասունները անարգել մուտք են գործում գերեզմանատներ: 
 

Ծրագրի  նպատակը  
Բարեկարգել և վերականգնել Մարցի և Լորուտի գերեզմանատների ցանկապատերը, որոնք 
կխոչընդոտեն  անասունների  անարգել մուտքը  գերեզմանատներ: 
    
Ծրագրի միջոցառումները (խնդիրները) 

1. Համայնքի 2019-20թթ. բյուջեներում նախատեսել 500.0 հազարական դրամ գումար՝ Մարց և 
Լորուտ գյուղերի գերեզմանատների ցանկապատերի վերանորոգման համար: 

2. Վերականգնել Մարցի և Լորուտի գերեզմանատների ցանկապատերի վնասված մասերը և 
խոչընդոտել անասունների մուտքը գերեզմանատների տարածք: 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը  
 
Ð/
Ñ 
 
 

Ծրագրի իրականացման քայլերը / 
գործողությունները 

Ամիսներ,  2018-19թթ. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 

1. Համայնքի 2019-20թթ. 
բյուջեներում նախատեսել 500.0 
հազարական դրամ գումար՝ 
Մարցի և Լորուտի գերեզմանա-
տների ցանկապատերի 
վերանորոգման համար 

           
 

 

    Ամիսներ,  2019-20թթ.     
1. Պատվիրել Մարցի կամ Լորուտի 

գերեզմանատան ցանկապատերի 
վնասված մասերի 
վերականգնման աշխատանքների 
նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը 

            

2. Կոմունալ տնտեսությանը 
տրամադրել սուբսիդիա՝ ձեռք 
բերելու անհրաժեշտ 
քանակությամբ շինարարական 
նյութեր 

            

3. Կոմունալ տնտեսության 
աշխատողների միջոցով 
վերանորոգել Մարցի կամ 
Լորուտի գերեզմանատան  
ցանկապատերի վնասված 
մասերը 

            

4. Կազմել, քննարկել և ընդունել 
գերեզմանատան ցանկապատերի 
վերանորոգման աշխատանքների 
կատարման ավարտական ակտը 
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Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները  
• կվերանորոգվեն Մարցի և Լորուտի գերեզմանատների ցանկապատերը, կբարեկարգվեն դրանց 

տարածքները, 

• կբարելավվի համայնքի բնակչության և ՏԻՄ-երի փոխվստահության մակարդակը: 

Կապը այլ ծրագրերի հետ  
 Ծրագիրը կապված է Մարցում և Լորուտում իրականացվող այլ ծրագրերի հետ: 
 

Ծրագրի բյուջեն 
 

ա/ ծրագրի եկամուտները 
Հ/
հ 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    500.0 500.0 1,000.0 

1. Համայնքի բյուջեի մուտքեր    500.0 500.0 1,000.0 

 - Վարչական բյուջե       
 - Ֆոնդային բյուջե    500.0 500.0 1,000.0 

2. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Այլ պետությունների համայնքներից       
 - Միջազգային կազմակերպություններից       

3. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ       

 - Պետական բյուջեից այլ դոտացիաներ       
 - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ       
 - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ       

4. Պետական բյուջեից վարկ       

5. Առևտրային բանկից վարկ       

6. Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից       

7. Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ       

8. Բնակչության ներդրումներ       

9. Այլ       

 

բ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման 
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)    500.0 500.0 1,000.0 

Ա. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ    0.0 0.0 0.0 

Բ. ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ    500.0 500.0 1,000.0 

6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 
ծառայություն 

   500.0 500.0 1,000.0 

 

գ/  ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  
Հ/
հ 

Ծրագրի ծախսերը 
Կանխատեսվող ժամանակահատվածը 

2016 2017 2018 2019 2020 Ընդամենը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),  

այդ թվում` 

   500.0 500.0 1,000.0 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ    0.0 0.0 0.0 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 

   500.0 500.0 1,000.0 

1.1 Հիմնական միջոցներ, այդ թվում    500.0 500.0 1,000.0 
 Շենքեր և շինություններ, որից                                                  500.0 500.0 1,000.0 
  - Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում        
  - Շենքեր և շինությունների կառուցում        
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  - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում     500.0 500.0 1,000.0 
 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                      
  - Տրանսպորտային սարքավորումներ        
  - Վարչական սարքավորումներ        
  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ        
 Այլ հիմնական միջոցներ       

1.2 Պաշարներ       
1.3 Բարձրարժեք ակտիվներ       
1.4 Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում       
 - հող       
 - այլ չարտադրված ակտիվներ       

 


