
 

 

 
ՀՀ տարածքային կառավարման 

և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարություն 

 

 

«ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 2015» 

ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ 
 

26-ը օգոստոսի, 2015թ. 

Երևան, Հայաստան 

 

ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ 

 

«Հայաստանի համայնքների միությունը» և ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ 

իրավիճակների նախարարությունը հայտարարում են հերթական «Լավագույն համայնք 

2015» մարցանակաբաշխության մասին։ 

 

2015  թվականի համար նախատեսված են հետևյալ անվանակարգերը. 

 

Անվանակարգեր 2015 թվականի համար 

«Լավագույն համայնք 2015» անվանակարգ 

 

«Լավագույն քաղաքային համայնք 2015»  

«Լավագույն գյուղական համայնք 2015» 

 

«Մաքուր համայնք 2015» անվանակարգ 

 

«Մաքուր համայնք 2015» (1-ին և 2-րդ մրցանակ) 

 

«Կանաչապատ համայնք 2015» անվանակարգ 

 

«Լավագույն կանաչապատ համայնք 2015» (1-ին և 2-րդ մրցանակ) 

 

«Մշակութային լավագույն համայնք 2015» անվանակարգ 

 

«Մշակութային լավագույն քաղաքային համայնք 2015» 

«Մշակութային լավագույն գյուղական համայնք 2015» 

 

«Համայնքային լավագույն կայք 2015» անվանակարգ 

 

«Համայնքային լավագույն կայք 2015» (քաղաքային) 

«Համայնքային լավագույն կայք 2015» (գյուղական) 

 

«Համայնքային կյանքի լավագույն լուսաբանում» անվանակարգ ԶԼՄ-ների համար 

 

«Համայնքային կյանքի լավագույն լուսաբանում 2015» (1-ին և 2-րդ մրցանակ) 

 



 

 

 
ՀՀ տարածքային կառավարման 

և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարություն 

 
 

«Լավագույն քաղաքացիական նախաձեռնություն» անվանակարգ համայնքային և մարզային ոչ-

պետական կազմակերպությունների համար 

 

«Լավագույն քաղաքացիական նախաձեռնություն 2015» (1-ին և 2-րդ մրցանակ) 

 

 

«Հայաստանի համայնքների միության» և ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ 

իրավիճակների նախարարութան կողմից համատեղ անցկացվող «Տարվա լավագույն համայնք» 

մրցանակաբաշխությունն ամենամյա է, ավանդական բնույթ ունի և կազմակերպվում է սկսած 2006 

թվականից։ 

 

Մրցանակաբաշխության արդյունքում կընտրվեն 2015թ. լավագույն գյուղական և քաղաքային 

մեկական համայնք, ինչպես նաև հաղթողներ վերը նշված մյուս անվանակարգերով։ 

 

Մրցանակաբաշխությանը ներկայացվող համայնքների թեկնածություն կարող են առաջադրել 

համայնքները (ինքնաառաջադրում), մարզպետարանները, այլ պետական մարմիններ, պաշտոնատար 

անձինք, հասարակական կազմակերպությունները և այլն։ 

 

Հավակնորդ համայնքի թեկնածությունն առաջադրելու համար անհրաժեշտ է «Հայաստանի 

համայնքների միությանը» և ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության աշխատակազմին ներկայացնել համապատասխան հայտ։ 
 

Հայտի ձևերը համայնքներին կուղարկվեն էլեկտրոնային փոստով մինչև սեպտեմբերի 5-ը։ 

 

Ժամանակացույց 
Մինչև հոկտեմբերի 5-ը 

ժամը 18.00-ն՝ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ 

Հոկտեմբերի 6-10-ը՝ Գնահատող հանձնաժողովի ձևավորում 

Հոկտեմբերի 10-18-ը՝ Գնահատող հանձախմբի կողմից կարճ ցուցակի ձևավորում 

հանձնաժողովի անդամների կողմից անհատական գնահատման 

թերթիկների հիման վրա (յուրաքանչյուր անվանակարգում 

առավելագույնը 5 թեկնածու) 

Հոկտեմբերի 20-ից առ 

նոյեմբերի 5-ը՝ 

Կարճ ցուցակի թեկնածուների կողմից գնահատող հանձնաժողովին 

լրացուցիչ պարզաբանումների ներկայացում, տվյալների ճշգրտության 

ստուգում, այցեր թեկնածու համայնքներ, թեկնածուների կողմից 3-

րոպեանոց վիդեոպրեզենտացիայի պատրաստում։ 

Նոյեմբերի 6-8-ը՝ Ըստ անվանակարգերի հաղթողների ընտրություն 

Նոյեմբեր 10 ՝ Պարգևատրման արարողություն 

 

Առաջադրումներն ու կից տրվող նյութերը պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային փոստով 

best@caa.am և a.giloyan@mta.gov.am հասցեներով կամ փակ ծրարներով (հայտը և նյութերը 

կցելով նաև էլեկտրոնային կրիչի վրա)£ 

 
 

mailto:best@caa.am
mailto:a.giloyan@mta.gov.am


 

 

 
ՀՀ տարածքային կառավարման 

և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարություն 

 

Հայտերը կգնահատվեն և մրցանակակիրները կորոշվեն «Հայաստանի համայնքների 

միության» հանրապետական խորհրդի անդամներից (ովքեր որպես թեկնածու չեն 

մասնակցում մրցանակաբաշխությանը), ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ 

իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչներից և խորհրդակցական ձայնի 

իրավունքով հրավիրված փորձագետներից կազմված մրցանակաբաշխության 

հանձնաժողովի կողմից։ 

 

Գնահատող հանձնաժողով (15 անդամ) 

 Գնահատող հանձնաժողովը կազմաված է Միության խորհրդի 12 անդամից  

(յուրաքանչյուր մարզից 1 ներկայացուցիչ, գործադիր տնօրեն, նախագահ) 

 Տարածքային կառավարման նախարարության 3 ներկայացուցիչներից 

 Խորհրդակցական ձայնի իրավունքով ներգրավված փորձագետներից 

 
 

Թեկածուների առաջադրման վերջնաժամկետը 2015 թվականի հոկտեմբերի 5-ն է (ներառյալ)։  
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Վերջնաժամկետից ուշ ստացված հայտերը չեն ընդունվում։ 
 

Մրցանակաների հանձնման արարողությունը տեղի կունենա 2015 թվական նոյեմբերի 10-ին։ 

 
 

Հայտերի ներկայացման փոստային հասցեները։ 
 

Հայաստանի համայնքների  

միություն 

 

 

0025, Երևան, Հայաստան 

Չարենցի 1, 2-րդ հարկ 

Հեռ.՝ 010574501 

best@caa.am 

info@caa.am 

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և 

արտակարգ իրավիճակների 

նախարարություն 

 

0010, Երևան, Հայաստան 

Կառավարության շենք 2 

Հեռ.՝ +37410511342 

 

a.giloyan@mta.gov.am  

 

 

mailto:best@caa.am
mailto:info@caa.am
mailto:a.giloyan@mta.gov.am


 

«ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 2015» 

ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 

Անվանակարգեր 2015 թվականի համար 

«Լավագույն համայնք 2015» անվանակարգ  (լրացվում է հայտի ձև I-ը) 

 

«Լավագույն քաղաքային համայնք 2015»  

«Լավագույն գյուղական համայնք 2015» 

 

«Մաքուր համայնք 2015» անվանակարգ (լրացվում է հայտի ձև II-ը) 

 

«Մաքուր համայնք 2015» (1-ին և 2-րդ մրցանակ) 

 

«Կանաչապատ համայնք 2015» անվանակարգ (լրացվում է հայտի ձև III-ը) 

 

«Լավագույն կանաչապատ համայնք 2015» (1-ին և 2-րդ մրցանակ) 

 

«Մշակութային լավագույն համայնք 2015» անվանակարգ (լրացվում է հայտի ձև IV-ը) 

 

«Մշակութային լավագույն քաղաքային համայնք 2015» 

«Մշակութային լավագույն գյուղական համայնք 2015» 

 

«Համայնքային լավագույն կայք 2015» անվանակարգ (լրացվում է հայտի ձև V-ը) 

 

«Համայնքային լավագույն կայք 2015» (քաղաքային) 

«Համայնքային լավագույն կայք 2015» (գյուղական) 

 

«Համայնքային կյանքի լավագույն լուսաբանում» անվանակարգ ԶԼՄ-ների համար (լրացվում է  ձև VI-ը) 

 

«Համայնքային կյանքի լավագույն լուսաբանում 2015» (1-ին և 2-րդ մրցանակ) 

 

 

«Լավագույն քաղաքացիական նախաձեռնություն» անվանակարգ համայնքային և մարզային ոչ-պետական 

կազմակերպությունների համար (լրացվում է հայտի ձև VII-ը) 

 

«Լավագույն քաղաքացիական նախաձեռնություն 2015» (1-ին և 2-րդ մրցանակ) 

 



 

 

Հայտի ձև I 
 

«ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ (ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ) ՀԱՄԱՅՆՔ-2015» 
 

 ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

 

 

Մարզը ………………………………    
 

Համայնքը ……………………………………….. 
 

Համայնքի ղեկավարի անուն, ազգանունը …….………………………………………… 

 

ՀԱՅՏԻ ՆԱԽԱԲԱՆ 

Մինչև 100 բառի շրջանակներում նկարագրեք ու հիմնավորեք՝ ինչո՞ւ է հատկապես Ձեր 
համայնքը արժանի այս անվանակարգով մրցանակաբաշխությանը։ 
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 Բովանդակությունը  

1. Ընդհանուր տեղեկություններ 

համայնքի մասին 

Նկարագրե'ք առացելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում 
 

2. 2014-2015թթ. համայնքում 

բյուջեավարման ոլորտում 

արձանագրված հաջողությունները 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում։ Պետք է ներառի քանակական 
ցուցանիշներ, համեմատական նախորդ 
տարիների հետ, բյուջեի ընդհանրացված 
կառուցվածքը, կատարողական ցուցանիշներ և 
այլն։ 
 

3. 2014-2015թթ. համայնքում 

համայնքային 

ենթակառուցվածքների 

բարելավմանն ուղղված 

արձանագրված հիմնական 

հաջողությունները 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում, արդյունքները պետք է լինեն 
չափելի ու գնահատելի։ 
 
 
 

 

4. 2014-2015թթ. համայնքում 

բնակչությանը մատուցվող 

ծառայությունների, սոցիալական 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում։ Պետք է ներառի քանակական 
ցուցանիշներ։ Արդյունքները պետք է լինեն 



 

քաղաքականության ոլորտում 

իրականացված գործունեության 

արդյունքները 

չափելի ու գնահատելի։ 
 

 

 

5. 2014-2015թթ. համայնքում տեղական 

ինքնակառավարմանը բնակչության, 

բնակչության առանձին խմբերի, 

երիտասարդների, կանանց 

ներգրավմանն ուղղված, տեղական 

ժողովրդավարության զարգացմանն 

ուղղված գործունեության 

արդյունքները 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում, արդյունքները պետք է լինեն 
չափելի ու գնահատելի։ 
 
 
 
 
 
 

6. 2014-2015թթ. համայնքի արտաքին 

կապերի, միջազգային, 

միջհամայնքային կապերի 

զարգացմանն ուղղված 

գործունեության արդյունքները, 

Հայաստանի համայնքների միության 

աշխատանքներին մասնակցությունը 

և այլն 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում, արդյունքները պետք է լինեն 
չափելի ու գնահատելի։ 
 

 

Հայտին կից ուղարկվող անհրաժեշտ փասթաթղթեր՝ 

1. Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի պատճեն 

2. Համայնքի զարգացման երկարաժամկետ կամ ոլորտային այլ ծրագրեր 

(առկայության դերքում)։ 

3. Համայնքում 2015 թվականին իրականացված կամ ընթացող ծրագրերի ցանկ 

հետևյալ ֆորմատով. 

 
հ/հ Ծրագրի 

անունը 

Ավարտված/ 

ցնթացիկ 

Ֆինանսավորումը 

 

Արդյունքները 

համառոտ 

Համայնքի 

բյուջեից 

պետբյուջեից Այլ դոնորներից՝ 

նշել 

1       

2       

..       

…       

…       

 

4. Մինչև 10 հատ լուսանկարներ (առկայության դերքում) 

5. Մինչև 5 րոպե տևողությամբ տեսանյութ (առկայության դեպքում) 

 

Հայտը ներկայացնող անձը (կազմակերպությունը) և կոնտակտային տվյալները 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ամսաթիվ ………………..   Ստորագրություն……………………….. 
 

Հայտերն ու ÏÇó ïñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý էլեկտրոնային 

փոստով (best@caa.am և a.giloyan@mta.gov.am ) կամ ÷³Ï Íñ³ñÝ»ñáí 

(կցելով հայտը էլեկտրոնային կրիչով)£ 
 

mailto:best@caa.am
mailto:a.giloyan@mta.gov.am


 

 

Հայտի ձև II 
 

«ՄԱՔՈՒՐ ՀԱՄԱՅՆՔ-2015» 
 

 ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

 

 

Մարզը ………………………………    
 

Համայնքը ……………………………………….. 
 

Համայնքի ղեկավարի անուն, ազգանունը …….………………………………………… 

 

ՀԱՅՏԻ ՆԱԽԱԲԱՆ 

Մինչև 100 բառի շրջանակներում նկարագրեք ու հիմնավորեք՝ ինչո՞ւ է հատկապես Ձեր 
համայնքը արժանի այս անվանակարգով մրցանակաբաշխությանը։ 
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 Բովանդակությունը  

1. Ընդհանուր տեղեկություններ 

համայնքի մասին 

Նկարագրե'ք առացելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում 
 

2. Ընդհանուր տեղեկություններ 

համայնքում աղբահանության 

վերաբերյալ (աղբահանության 

կառավարում, ծավալներ, 

մեխանիզմներ, տեխնիկական պարկ  

և այլն) 

 

Նկարագրե'ք առացելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում։ Պետք է ներառի քանակական 
ցուցանիշներ։  
 

3. 2014-2015թթ. համայնքում 

աղբահանության կազմակերպման 

ֆինանսական ցուցանիշները 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում։ Պետք է ներառի քանակական 
ցուցանիշներ, համեմատական նախորդ 
տարիների հետ և այլն։ 
 

4. 2014-2015թթ. համայնքում 

աղբահանության ոլորտում 

արձանագրված հիմնական 

հաջողությունները 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում, արդյունքները պետք է լինեն 
չափելի ու գնահատելի։ 
 
 



 
 

 

5. 2014-2015թթ. համայնքում 

աղբահանության ոլորտում 

բնակչության ներգրավվածության 

մասին 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում։ Պետք է ներառի քանակական 
ցուցանիշներ։  
 

 

 

Հայտին կից ուղարկվող անհրաժեշտ փասթաթղթեր՝ 

1. Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի պատճեն 

2. Համայնքի զարգացման երկարաժամկետ կամ ոլորտային այլ ծրագրեր 

(առկայության դերքում)։ 

3. Համայնքում 2015 թվականին աղբահանության ոլորտում իրականացված կամ 

ընթացող ծրագրերի ցանկ հետևյալ ֆորմատով. 

 
հ/հ Ծրագրի 

անունը 

Ավարտված/ 

ցնթացիկ 

Ֆինանսավորումը 

 

Արդյունքները 

համառոտ 

Համայնքի 

բյուջեից 

պետբյուջեից Այլ դոնորներից՝ 

նշել 

1       

2       

..       

…       

…       

 

4. Մինչև 10 հատ լուսանկարներ (առկայության դերքում) 

5. Մինչև 5 րոպե տևողությամբ տեսանյութ (առկայության դեպքում) 

 

Հայտը ներկայացնող անձը (կազմակերպությունը) և կոնտակտային տվյալները 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ամսաթիվ ………………..   Ստորագրություն……………………….. 
 

Հայտերն ու ÏÇó ïñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý էլեկտրոնային 

փոստով (best@caa.am և a.giloyan@mta.gov.am ) կամ ÷³Ï Íñ³ñÝ»ñáí 

(կցելով հայտը էլեկտրոնային կրիչով)£ 
 

mailto:best@caa.am
mailto:a.giloyan@mta.gov.am


 

 

Հայտի ձև III 
 

«ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ-2015» 
 

 ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

 

 

Մարզը ………………………………    
 

Համայնքը ……………………………………….. 
 

Համայնքի ղեկավարի անուն, ազգանունը …….………………………………………… 

 

ՀԱՅՏԻ ՆԱԽԱԲԱՆ 

Մինչև 100 բառի շրջանակներում նկարագրեք ու հիմնավորեք՝ ինչո՞ւ է հատկապես Ձեր 
համայնքը արժանի այս անվանակարգով մրցանակաբաշխությանը։ 
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 Բովանդակությունը  

1. Ընդհանուր տեղեկություններ 

համայնքի մասին 

Նկարագրե'ք առացելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում 
 

2. Ընդհանուր տեղեկություններ 

համայնքում կանաչապատման ու 

բարեկարգման վերաբերյալ 

(կառավարում, ծավալներ, 

մեխանիզմներ, տեխնիկական պարկ  

և այլն) 

 

Նկարագրե'ք առացելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում։ Պետք է ներառի քանակական 
ցուցանիշներ։  
 

3. 2014-2015թթ. համայնքում 

կանաչապատման ու բարեկարգման 

կազմակերպման ֆինանսական 

ցուցանիշները 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում։ Պետք է ներառի քանակական 
ցուցանիշներ, համեմատական նախորդ 
տարիների հետ և այլն։ 
 

4. 2014-2015թթ. Համայնքում 

կանաչապատման ու բարեկարգման 

ոլորտում արձանագրված հիմնական 

հաջողությունները 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում, արդյունքները պետք է լինեն 
չափելի ու գնահատելի։ 
 
 



 
 

 

5. 2014-2015թթ. համայնքում 

կանաչպատման ու բարեկարգման 

ոլորտում բնակչության 

ներգրավվածության մասին 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում։ Պետք է ներառի քանակական 
ցուցանիշներ։  
 

 

 

Հայտին կից ուղարկվող անհրաժեշտ փասթաթղթեր՝ 

1. Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի պատճեն 

2. Համայնքի զարգացման երկարաժամկետ կամ ոլորտային այլ ծրագրեր 

(առկայության դերքում)։ 

3. Համայնքում 2015 թվականին կանաչապատման ու բարեկարգման ոլորտում 

իրականացված կամ ընթացող ծրագրերի ցանկ հետևյալ ֆորմատով. 

 
հ/հ Ծրագրի 

անունը 

Ավարտված/ 

ցնթացիկ 

Ֆինանսավորումը 

 

Արդյունքները 

համառոտ 

Համայնքի 

բյուջեից 

պետբյուջեից Այլ դոնորներից՝ 

նշել 

1       

2       

..       

…       

…       

 

4. Մինչև 10 հատ լուսանկարներ (պարտադիր է) 

5. Մինչև 5 րոպե տևողությամբ տեսանյութ (առկայության դեպքում) 

 

Հայտը ներկայացնող անձը (կազմակերպությունը) և կոնտակտային տվյալները 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ամսաթիվ ………………..   Ստորագրություն……………………….. 
 

Հայտերն ու ÏÇó ïñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý էլեկտրոնային 

փոստով (best@caa.am և a.giloyan@mta.gov.am ) կամ ÷³Ï Íñ³ñÝ»ñáí 

(կցելով հայտը էլեկտրոնային կրիչով)£ 
 

mailto:best@caa.am
mailto:a.giloyan@mta.gov.am


 

 

Հայտի ձև IV 

 

«ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ-2015» 
 

 ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

 

 

Մարզը ………………………………    
 

Համայնքը ……………………………………….. 
 

Համայնքի ղեկավարի անուն, ազգանունը …….………………………………………… 

 

ՀԱՅՏԻ ՆԱԽԱԲԱՆ 

Մինչև 100 բառի շրջանակներում նկարագրեք ու հիմնավորեք՝ ինչո՞ւ է հատկապես Ձեր 
համայնքը արժանի այս անվանակարգով մրցանակաբաշխությանը։ 
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 Բովանդակությունը  

1. Ընդհանուր տեղեկություններ 

համայնքի մասին 

Նկարագրե'ք առացելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում 
 

2. Ընդհանուր տեղեկություններ 

համայնքում մշակույթի ոլորտի 

վերաբերյալ (ենթակառուցվածք, 

կառավարում, ծավալներ  և այլն) 

 

Նկարագրե'ք առացելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում։ Պետք է ներառի քանակական 
ցուցանիշներ։  
 

3. 2014-2015թթ. համայնքում մշակույթի 

ոլորտի կազմակերպման 

ֆինանսական ցուցանիշները 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում։ Պետք է ներառի քանակական 
ցուցանիշներ, համեմատական նախորդ 
տարիների հետ և այլն։ 
 

4. 2014-2015թթ. համայնքում մշակույթի 

ոլորտում արձանագրված հիմնական 

հաջողությունները 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում, արդյունքները պետք է լինեն 
չափելի ու գնահատելի։ 
 
 
 

 



 

5. 2014-2015թթ. համայնքում մշակույթի  

ոլորտում բնակչության 

ներգրավվածության մասին 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում։ Պետք է ներառի քանակական 
ցուցանիշներ։  
 

 

 

Հայտին կից ուղարկվող անհրաժեշտ փասթաթղթեր՝ 

1. Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի պատճեն 

2. Համայնքի զարգացման երկարաժամկետ կամ ոլորտային այլ ծրագրեր 

(առկայության դերքում)։ 

3. Համայնքում 2015 թվականին մշակույթի ոլորտում իրականացված կամ ընթացող 

ծրագրերի ցանկ հետևյալ ֆորմատով. 

 
հ/հ Ծրագրի 

անունը 

Ավարտված/ 

ցնթացիկ 

Ֆինանսավորումը 

 

Արդյունքները 

համառոտ 

Համայնքի 

բյուջեից 

պետբյուջեից Այլ դոնորներից՝ 

նշել 

1       

2       

..       

…       

…       

 

4. Մինչև 10 հատ լուսանկարներ (պարտադիր է) 

5. Մինչև 5 րոպե տևողությամբ տեսանյութ (առկայության դեպքում) 

 

Հայտը ներկայացնող անձը (կազմակերպությունը) և կոնտակտային տվյալները 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ամսաթիվ ………………..   Ստորագրություն……………………….. 
 

Հայտերն ու ÏÇó ïñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý էլեկտրոնային 

փոստով (best@caa.am և a.giloyan@mta.gov.am ) կամ ÷³Ï Íñ³ñÝ»ñáí 

(կցելով հայտը էլեկտրոնային կրիչով)£ 
 

mailto:best@caa.am
mailto:a.giloyan@mta.gov.am


 

 

Հայտի ձև V 

 

«ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԿԱՅՔ-2015» 
 

 ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

 

 

Մարզը ………………………………    
 

Համայնքը ……………………………………….. 

 

Համայնքի կայքի հասցեն ………………………………………. 

 
 

Համայնքի ղեկավարի անուն, ազգանունը …….………………………………………… 

 

ՀԱՅՏԻ ՆԱԽԱԲԱՆ 

Մինչև 100 բառի շրջանակներում նկարագրեք ու հիմնավորեք՝ ինչո՞ւ է հատկապես Ձեր 
համայնքը արժանի այս անվանակարգով մրցանակաբաշխությանը։ 
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 Բովանդակությունը  

1. Ընդհանուր տեղեկություններ 

համայնքի մասին 

Նկարագրե'ք առացելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում 
 

2. Ընդհանուր տեղեկություններ կայքի 

վերաբերյալ  

Նկարագրե'ք առացելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում։ Պետք է ներառի քանակական 
ցուցանիշներ՝  բաժիններ, լեզուներ, այցեր, 
թարմացումների հաճախականություն և այլն 
 

3. 2014-2015թթ. համայնքի կայքի 

պահպանման և կառավարման 

մարդկային, նյութական և 

ֆինանսական ռեսուրսները 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում։ Պետք է ներառի քանակական 
ցուցանիշներ, համեմատական նախորդ 
տարիների հետ և այլն։ 
 

 

 

 

 



 

Հայտին կից ուղարկվող անհրաժեշտ փասթաթղթեր՝ 

1. Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի պատճեն 

2. Համայնքի զարգացման երկարաժամկետ կամ ոլորտային այլ ծրագրեր 

(առկայության դերքում)։ 

3. Համայնքում 2015 թվականին հրապարակայնության, թափանցիկության, 

քաղաքացիների մասնակցության խթանմանը միտված իրականացված կամ 

ընթացող ծրագրերի ցանկ հետևյալ ֆորմատով. 

 
հ/հ Ծրագրի 

անունը 

Ավարտված/ 

ցնթացիկ 

Ֆինանսավորումը 

 

Արդյունքները 

համառոտ 

Համայնքի 

բյուջեից 

պետբյուջեից Այլ դոնորներից՝ 

նշել 

1       

2       

..       

…       

…       

 

 

Հայտը ներկայացնող անձը (կազմակերպությունը) և կոնտակտային տվյալները 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ամսաթիվ ………………..   Ստորագրություն……………………….. 
 

Հայտերն ու ÏÇó ïñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý էլեկտրոնային 

փոստով (best@caa.am և a.giloyan@mta.gov.am ) կամ ÷³Ï Íñ³ñÝ»ñáí 

(կցելով հայտը էլեկտրոնային կրիչով)£ 
 

mailto:best@caa.am
mailto:a.giloyan@mta.gov.am


 

 

Հայտի ձև VI 
 

«ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄ-2015» 
 

 ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

 
Այն անվանակարգով մրցանակաբաշխությանը կարող են հավակնել հանրապետական, մարզային, 
համայնքային տպագիր կամ էլեկտրոնային լրատվամիջոցները (TV, ռադիո, ինտերնետ 
լրատվամիջոցներ), անհատ լրագրողներ,  բլոգերներ և այլն։ 

 

Հայտատուի անունը  ………………………………    
 

Կոնտակտային տվյալներ……………………………………….. 
 

 

Բովանդակությունը  

1. Մինչև 200 բառի շրջանակներում նկարագրեք ու հիմնավորեք՝ ինչո՞ւ հատկապես 
Դուք եք արժանի այս անվանակարգով մրցանակաբաշխությանը։ 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Հայտին կցվող (տպագիր կամ էլեկտրոնային) նյութերի ցանկ կամ հղումները 

ինտերնետում (2014թ. հոկտեմբերից առ 2015թ. հոկտեմբեր) ։ Առավելագույնը 10 

նյութ։ 

 Նյութի (հոդված, հարցազրույց, վերլուծական, 

ռադիո կամ հեռուստա հաղորդում և այլն) անունը 

Հղումը ինտերնետում (եթե 

առկա է) 

1   

2   

..   

Ինտերնետում նյութի բացակայության դեպքում, այն պետք է ներկայացվի էլեկտրոնային 

կրիչով։ 

 

Հայտը ներկայացնող անձը (կազմակերպությունը) և կոնտակտային տվյալները 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ամսաթիվ ………………..   Ստորագրություն……………………….. 
 

Հայտերն ու ÏÇó ïñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý էլեկտրոնային 

փոստով (best@caa.am և a.giloyan@mta.gov.am ) կամ ÷³Ï Íñ³ñÝ»ñáí 

(կցելով հայտը էլեկտրոնային կրիչով)£ 
 

mailto:best@caa.am
mailto:a.giloyan@mta.gov.am


 

 

Հայտի ձև VII 
 

«ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ-2015» 
 

 ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

 
Այն անվանակարգով մրցանակաբաշխությանը կարող են հավակնել հանրապետական, մարզային, 
համայնքային հասարակական կազմակերպություններն ու հիմնադրամները։ 

 

Հայտատուի անունը  ………………………………    
 

Կոնտակտային տվյալներ……………………………………….. 
 

 

Բովանդակությունը  
1. Մինչև 200 բառի շրջանակներում նկարագրեք ու հիմնավորեք՝ ինչո՞ւ  հատկապես 

Ձեր կազմակերպությունն է արժանի այս անվանակարգով 
մրցանակաբաշխությանը։ 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

1. Ընդհանուր տեղեկություններ 

կազմակերպության մասին 

Նկարագրե'ք առացելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում 
 

2. Ո՞ր նախաձեռնության (ծրագրի) 

հիման վրա եք հավակնում այս 

մրցանակաբաշխությանը։   

Նկարագրե'ք առացելագույնը մինչև 300 բառի 
շրջանակներում։  
 
 

3. 2014-2015թթ Իրականացված 

ծրագրերի և դրանց արդյունքների 

մասին 

Նկարագրե'ք առավելագույնը մինչև 100 բառի 
շրջանակներում։ Պետք է ներառի քանակական 
ցուցանիշներ։ 
 

 

4. Համայնքում 2015թ-ին իրականացված կամ ընթացող ծրագրերի ցանկ հետևյալ 

ֆորմատով. 

 
հ/հ Ծրագրի 

անունը 

Ավարտված/ 

ցնթացիկ 

Ֆինանսավորումը 

 

Արդյունքները 

համառոտ 

Համայնքի 

բյուջեից 

պետբյուջեից Այլ դոնորներից՝ 

նշել 

1       

2       

..       

…       



 
…       

 

Հայտին կից ուղարկվող անհրաժեշտ փասթաթղթեր՝ 

1. Կազմակերպության պետական գրանցման վկայականի և կանոնադրության 

պատճեն 

2. Ղեկավար մարմնի անդամների կազմը 

3. Լուսանկարներ, հոդվածներ, վիդեոնյութեր (առկայության դեպքում) 

 

 

 

 

Հայտը ներկայացնող անձը (կազմակերպությունը) և կոնտակտային տվյալները 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ամսաթիվ ………………..   Ստորագրություն……………………….. 
 

Հայտերն ու ÏÇó ïñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý էլեկտրոնային 

փոստով (best@caa.am և a.giloyan@mta.gov.am ) կամ ÷³Ï Íñ³ñÝ»ñáí 

(կցելով հայտը էլեկտրոնային կրիչով)£ 
 

 

mailto:best@caa.am
mailto:a.giloyan@mta.gov.am

