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Ներածություն 

Գորայք բազմաբնակավայր համայնքը կազմավորվել է 2016 թվականի սեպտեմբերին՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի 

Սիսիանի տարածաշրջանի 4 համայնքների խոշորացման արդյունքում՝ ««Հայաստանի Հանրապետության 

վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 2016 թվականի հունիսի 17-ի ՀՀ ՀՕ-100-Ն օրենքով։ 

Այն ընգդրկում է Գորայք, Ծղուկ, Սառնակունք և Սպանդարյան գյուղական բնակավայրերը։ 

Հաշվառված բնակչությունն ըստ բնակավայրերի․ Գորայք՝ 527, Սպանդարյան՝ 443, Սառնակունք՝  504, 

Ծղուկ՝ 363:  

Գորայք համայնքում ընդգրկվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

o  Գորայք      

o Ծղուկ     

o Սառնակունք   

o Սպանդարյան 

Գորայք համայնքի 2022թ.ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք 

կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի 

վրա:  

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2022թ. Գորայք 

համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, 

զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։  

2022թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են 

ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:  

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի 

կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:  

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է 

ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:  

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ 

մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով: 

 
 

  

  

Գորայք համայնքի բնակչությունը ունի հետևյալ նկարագիրը՝  

 բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 1837 հոգի, որից կանայք՝ 850-ն են, 

 hամայնքում 0-6 տարեկան երեխաների թիվը՝ 122, որից աղջիկ՝ 54                                                                                                                                             

 մանկապարտեզահասակ  /3-6 տարեկան/ երեխաների թիվը ՝ 93, որից   աղջիկ՝ 38 

 դպրոց հաճախող երեխաների թիվը  265  / 109 աղջիկ/ 

 18-35 տարեկաններ ՝ 139 /52 կին/,    

 35-55 տարեկաններ՝  369 /154 կին/,  

 55-63 տարեկանները՝  219 / 101-ը՝ կին/  

http://syunik.mtad.am/u_files/file/syunik/gorhayq.pdf
http://syunik.mtad.am/u_files/file/syunik/zxuk.pdf
http://syunik.mtad.am/u_files/file/syunik/sarnakunq.pdf
http://syunik.mtad.am/u_files/file/syunik/spandayan.pdf
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 63+ տարեկաններ՝  248  /135  կին/:  

Գորայք  համայնքի բնակչության կազմի մեջ կան նաև հատուկ կարիքներ ունեցող անձինք 

և ընտանիքներ. 

 Հաշմանդամություն ունեցող անձինք՝  52 հոգի են  / 22կին, 30 տղամարդ/, 

 Միայնակ ծնողներ՝ 25 հոգի,  

 Նպաստառու ընտանիքները  16 են, որից  3-ը՝ կին գլխավորով  ընտանիքներ են, 

 Ժամանակավոր կացարաններում բնակվող ընտանիքները 7-ն են,  

 Երեք և ավել երեխա ունեցող ընտանիքները՝ 18-ը:  

Համայնքում գործում  է 1 ՆՈՒՀ,  

01.01.2022 թվականի դրությամբ համայնքի Սառնակունք Գորայք,Սպանդարյան  

բնակավայրերի  <<ՆՈՒՀ>>  կարող  են հաճախել 25 երեխա, որից՝  

  Գորայք բնակավայրում  -- 3 երեխա,  

 Ծղուկ  բնակավայրում   --  1երեխա,  

  Սառնակաունք  բնակավայրում -- 11 երեխա,  

 Սպանդարյան  բնակավայրում --7 երեխա:  

Գորայք  համայնքի 2022թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի 

արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների 

որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է 

հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և 

միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: 

Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել 

համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային 

խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում: 

Գորայք  համայնքի 2022թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք 

կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի 

վրա:  

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2022թ. Գորայք 

համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, 

զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։  

2021թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են 

ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:  

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի 

կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:  

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է 

ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:  

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ 

մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով: 
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Գորայք  համայնքի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և 

դաշտաորությամբ, ինչը ոչ բոլոր դեպքերում է ապահովում բավարար եկամուտներ, 

նպաստելով համայնքի բնակչության միգրացիայի աճին, հետևաբար համայնքում 

առաջնային անհրաժեշտությունը՝ աշխատատեղերի ստեղծումն է,եթե շահագործվի  << Ամուլ 

սարի >> ոսկու հանքավայրը,ապա  համայնքում աշխատատեղերի խնդիր չի լինի: Համայնքի 

սեփական եկամուտները հիմնականում գոյանում են արոտավայրերի վարձակալությունից, 

տեղական տուրքերի, վարձակալության տրված այլ հողերից, հողի հարկից,հողերի 

օտարումներից,գույքահարկից,վարձավճարների  առյուծի մասնաբաժինը  տալիս է                  

<< Լիդիան Արմենիան >> ,այսինքն ոսկու հանքավայրը,  

Համայնքի  որոշ  բնակավայրերում չկան մշակութային օջախներ, մարզադահլիճներ, 

երիտասարդական կենտրոններ, ինչն էլ երիտասարդ ընտանիքների համար բնակավայրերը 

լքելու պատճառ է դառնում: 

Հետևաբար, ելնելով վերոնշյալ խնդիրներից, համայնքը առաջիկա մեկ տարում 

նախատեսում է ավարտել  հետևյալ ծրագրերը՝  

 Սառնակունք բնակավայրում  ավարտին հասցնել <<Սալով,Կոստոյի >> աղբյուրների 

կապտաժների, ներբնակավայրակին ջրագծի վերանորոգման աշխատանքները: 

 Ծղուկ բնակավայրում շահագործման կհանձնվի խմելու ջրի, ջրհավաք ավազանների 

( կապտաժների) վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքները:  

 Նախատեսվում է դոնոր կազմակերպությունների ներդրումներով   համայնքի 

բնակավայրերի  ֆուտբոլի դաշտերի  հիմնանորոգում,մանկական 

խաղահրապարակների կառուցում: 

Համայնքում բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման, սոցիալ-տնտեսական 

խնդիրների լուծման, ենթակառուցվածքների բարելավման համար նախատեսվում է 

իրականացնել նաև հետևյալ ծրագրերը: 

 Գորայք բնակավայրում նախատեսվում է վերջնական ավարտին հասցնել խմելու ջրի 

մատակարարման ցանցի,  ջրագծերի << Ծաղկունք>>,<<Սպիտակ տուն >> 

երկարությունը մոտավորոպես 5000մ , № 1 ՕԿՋ –ի հիմնանորոգման, քլորակայանի 

կառուցման   աշխատանքները, վերանորոգվել են     << Ծաղկունք>>,<<Սպիտակ      

տուն >>  ջրհավաք ավազանները: 

 Գորայք բնակավայրում նախատեսվում է վերակառուցել նոր  փողոցային 

լուսավորության ցանց: 

 Գորայք բնակավայրում նախատեսվում է կառուցել մանկական խաղահրապարակ, 

միաժամանակ կառուցել  բնակավայրի մուտքը: 

 

 Ծղուկ բնակավայրում նախատեսվում է իրականացնել  << Կենցաղի - Մշակույթի >>,                            

տուն,  << Վարչական նաստավայր>>, << Նախարթարան>>   շենքերի ջեռուցում՝ 

ֆոտովոլտային էլեկտրական կայանների միջոցով: 
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 Ծղուկ բնակավայրի վարչական տարածքում նախատեսվում է կառուցել ինքնահոս 

ոռոգման ցանց,որի երկարությունը կկազմի 2400-2500մ,ֆինանսվորումը 

կիրականացվի ՄԱԿ-ի համաշխարհային ծրագրով: 

 

 Ծղուկ բնակավայրում նախատեսվում է վերանորոգել վարչական նստավայրի և 

նախակրթարանի շենքը,որի նախագծանախահաշվային փոստաթղթերի մշակման 

աշխատանքները ընթացքի մեջեն: 

 

 Ծղուկ բնակավայրում նախատեսվում է կառուցել մանկական խաղահրապարակ, 

կվերանորոգվի բնակավայրի հուշաղբյուրը: 

 Սառնակունք բնակավայրերում նոր կոյուղագիծի սեպտիկ հորի կառուցում, որի 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պատրաստեն:  

 Սառնակունք բնակավայրում նախատեսվում է մանկապարտեզի հարող տարածքում 

կառուցել մանկական խաղահրապարակ: 

 Սպանդարյան բնակավայրում  նախատեսվում է <<Կենցաղի տան>>, <<Վարչական 

նստավայրի>> և << Մշակույթի տուն>> շենքերի  ջեռուցում՝ ֆոտովոլտային 

էլեկտրական կայանների միջոցով:  

 Սպանդարյան բնակավայրում նախատեսվում է կառուցել մանկական 

խաղահրապարակ: 

 Սպանդարյան բնակավայրի վարչական տարածքում  նախատեսվում է կատարել 

ինժիներաերկրաբանական ուսումասիրություններ արոտների ջրարբիացման 

նպատակով,միաժամանակ բավարար քանակության դեպքում օգտագործել նաև 

ոռոգման համար:  

 Ծղուկ,Սառնակունք,Սպանդարյան բնակավայրերում 

փողոցների,փոսալցում,խճապատում, երթևկության ապահովում բոլոր տեսակի 

մարդատար մեքենաների համար   

 Համայնքի չորս բնակավայրերում նախատեսվում է դաշտամիջյան ճանապարհների 

բարեկարգում: 

 Համայնքի մեքենատրակտորային պարկի վերազինում՝ ՄՏԶ 1523 բելառուսի և 

գործիքների ՝գութան,շարքացան,կուլտիվատորի ձեռքբերում: 

 Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում: 

 Համայնքապետարան, վարչական  շենքեր, մշակութային օջախներ հաշմանդամների 

մուտքը ապահովելու համար թեքահարթակների կառուցում: 

 

Համայնքում ծրագրեր  իրականացնելիս  հաշվի  է առնվելու համայնքի բնակչության 

խոցելի խմբերի, կանանց և երեխաների կարիքները: 

 

Վերոնշյալ ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել օգտագործելով համայնքի ուժեղ 

կողմերը, համայնքային բյուջեի միջոցները, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության, 

միջազգային կառույցների և մասնավոր ներդրողների աջակցությունը:  
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1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

 

         Համայնքի տեսլականը 2030թվականի դրությամբ՝ 

 

Գորայքը  զարգացած գյուղատնտեսությամբ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ 

բարեկարգ բազմաբնակավայր համայնք է, որտեղ հնարավորինս ապահովված է  բնակիչների 

զբաղվածությունը և բարեկեցիկ կյանքը: Համայնք,  որտեղ  պահպանվում  են կանանց, 

երեխաների  և հաշմանդամների  իրավունքները: Համայնքը հայկական ավանդույթները 

ներկայացնող հայտնի ալպիական մարգագետիներով, Սպանդարյան ջրամբարով,բազմաթիվ 

ժայռապատկերներով,պատմամշակույթային հուշակոթողներով, օգտակար հանածոներով, 

սառնորակ աղբույրներով  կենտրոն է: 

 

Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 

Ցուցանիշ 
Ելակետայինա

րժեք 

Թիրախային

արժեք 

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը 

համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) 
0.8 0.5 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

եկամուտների մեջ (%) 
90 93 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 1837 1875 

Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) 105.250.000 180.000.000 

Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը / դրանցում աշխատատեղերի թիվը 

(հատ) 

20/31 

աշխատատեղ 
25/36 

Պաշտոնապես գրանցված գործազրկության մակարդակ, այդ թվում՝ 

Կին 

Տղամարդ 

92 

45 

47 

85 

42 

43 

Գյուղատնտեսական ոլորտում ինքնազբաղվածներ, այդ թվում՝ 

Կին 

Տղամարդ 

799 

359                    

440 

830 

349 

460 

Գյուղատնտեսական ոլորտում վարձատրվող աշխատողներ, այդ թվում՝ 

Կին 

Տղամարդ 

31 

14                        

17 

57 

24 

33 

Ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածներ, այդ թվում՝ 

Կին 

187 

84                              

197 
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Տղամարդ 103 89 

108 

Ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում վարձու աշխատողներ, այդ թվում` 

Կին 

Տղամարդ 

184                                                        

102 

82 

 



 

9 
 

 

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները 

 

Ոլորտային նպատակ 

Վերջնական արդյունքի 

Ցուցանիշ Ելակետային արժեք 
Թիրախային 

արժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր: 

 

 Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը  Գորայք 

բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը 

մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ  և 

թափանցիկ կառավարման համակարգ 

 

 Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, 

նպատակային օգտագործումը 

 ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված 

որոշումների հասանելիությունը 

բնակիչներին % 

 Սեփական եկամուտների 

տեսակարար կշիռը համայնքի 

բյուջեի ընդհանուր մուտքերի 

կազմում  % 

 Համայնքային գույքի 

կառավարումից առաջացած 

եկամուտների տեսակարար կշիռը 

սեփական եկամուտների կազմում % 

 

90 

 

90 

 

 

 

13.9 

 

95 

 

93 

 

 

 

20 

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալտնտեսություն:  

 

 Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, 

համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային 

վայրերի պահպանումն ու զարգացումը  

 

 

 

 Գույքի և տեխնիկայի ձեռք  բերում,տեխնոպարկի վերազինում 

Աղբահանության ծառայությունից օգտվող 

բնակավայրերի տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի կազմում % 

 

Լուսավորության և ջրամատակարարման 

համակարգերում խափանումների թվի 

նվազեցում %  

 

Համայնքի գույքի համալրվածության 

ապահովում, մատուցվող 

ծառայությունների որակի բարձրացում 

 

 

100 

 

95 

 

 

80 

 

 

100 

 

100 

 

 

85 

Ոլորտ 3. Կրթություն:   

Կազմակերպել  նախադպրոցական կրթության  և  

Նախադպրոցական կրթության և 

դաստիարակության ծառայության 
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արտադպրոցական դաստիարակության հասանելիությունը հասանելիությունը նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների շրջանում, % 

 

 

 

85 

 

 

 

 

90 

 

 

 

Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 

աշխատանքներ 

Կազմակերպել համայնքում մշակութային միջոցառումներ, 

փառատոներ,տոնավաճառներ 

Համայնքի մշակութային 

նախաձեռնություններին  բնակիչների 

մասնակցությունը % 

 

50 

 

70 

Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն:   

Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը 

Մեծացնել ներդրումների ծավալը, որից 

Պետական  

 Մասնավոր հատված 

 

 

 

30 

10 

 

 

35 

40 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ:   

Ապահովել համայնքային ճանապարհների, կամուրջների ու 

ինժեներական այլ կառույցների պահպանումը և շահագործումը 

Համայնքի տարածքում գտնվող 

կամուրջների շահագործման 

անվտանգության մակարդակը-% 

85 90 

 Նոր տրանսպորտի ձեռք բերում/միավոր/ 1 2 

Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն: Աջակցել համայնքի 

սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

Համայնքի կողմից սոցիալական 

աջակցություն ստացող ընտանիքների 

տեսակարար կշիռը համայնքում առկա 

սոցիալապես անապահով ընտանիքների 

մեջ, %,  

որից 

 

Կին գլխավորով ընտանիքներ/քանակ/ 

Տղամարդ գլխավորով 
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ընտանքիներ/քանակ/   

Ոլորտ 8.  Զբոսաշրջություն 

Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը 

(հյուրատների կառուցում,միջպետական ճանապարհի 

աջակողմյա, ձախակողմյան / կողնակներից դուրս / արևտրի 

տաղավարների տեղադրում, տեղական արտադրանքի  վաճառքի 

ավելացում, բարեկարգել ճանապարհները, 

ջրաղբույրները,բարձացնել միջոցառումների,փառատոնների  

կազմակերպում) 

 Բարեկարգ ենթակառուցվածքների 

առկայություն 

 

6 12 

 

1. Համայնքի2022 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով  

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի արժեքը(հազ. 

Դրամ) 
Բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1 
Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների 

արդյունավետ կառավարում 
9.500.000  Բոլոր բնակավայրերում 

2 Համայնքային գույքի կառավարում 6.500.000  Բոլոր բնակավայրերում 

Ընդամենը 15.000.000  

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1 
Աղբահանության  և սանիտարական մաքրման 

լիարժեք իրականացում 
2.160.000 

4/Գորայք,Ծղուլ,Սառնակունք,Սպանդարյան 

բնակավայրեր/ 

3 
Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և 

զարգացում 
105.250.000 

4/ Գորայք,Ծղուլ,Սառնակունք,Սպանդարյան 

բնակավայրեր/ 

Ընդամենը 107.410.000  
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Ոլորտ3. Կրթություն 

1 

Նախադպրոցական կրթության ծառայության 

մատուցման հասանելիության մեծացում, ՆՈՒՀ-երի 

կառուցում՝ 

 Ծղուկ բնակավայր 

  Գորայք բնակավայր 

 Սպանդարյան  բնակավայր 

 

2.500.000 
 Գորայք,Ծղուկ,Սպանդարյան  բնակավայրում                        

Կառուցում  

2 
Արտադպրոցական կրթության ծառայության 

մատուցում համայնքում 
0 Բոլոր բնակավայրերում 

Ընդամենը   

Ոլորտ4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

 1 Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 2.500.000 Բոլոր բնակավայրերում 

Ընդամենը 2.500.000  

Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն 

1 
Բարձրացնել համայնքի կողմից մատուցվող 

անասբուժական ծառայությունների որակը 
3.360.000 

Բոլոր բնակավայրերում 

2 
Խթանել հացահատիկային կուլտուրաների, բազմամյա 

խոտաբույսերի,ցանքատարածքների  զարգացումը 
28.000.000 

Բոլոր բնակավայրերում 

Ընդամենը 31.360.000  

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1 Ճանապարհների պահպանում և շահագործում 2.000.000 Բոլոր բնակավայրերում 

2 
Միկրոավտոբուսի կահավորում և ծառայության 

մատոցում 
2.500.000 

 

 Հարևան բնակավայրեր 

3 
Այլ համայնքներում կազմակերպվող   

միջոցառումների մասնակիցների տեղափոխում/ 
1500.000 

 

Բոլոր բնակավայրերից 
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Ընդամենը 6.000.000  

Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն 

1 
Սոցիալական աջակցություն անապահով 

ընտանիքներին 
12.000.000 Բոլոր բնակավայրերում 

Ընդամենը 12.000.000  

Ոլորտ 8.  Զբոսաշրջություն 

1 

Զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի 

իրականացում բնակավայրերում 

Զբոսաշրջային վայրերի քարտեզագրում 

Քայլուղիների կառուցում 

2.000.000 

4 բնակավայրերում 

Բոլոր բնակավայրերում 

 

Ընդհանուրը 14.000.000   

 

 

Աղյուսակ 4.ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան (100%) ֆինանսական միջոցներով  

 

հ/հ Ծրագրիանվանումը 
Ծրագրի արժեքը 

(հազ.դրամ) 
ԲԲՀ-ի բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1. Մանկական խաղահրապարակների կառուցում 

Գորայք համայնքի չորս բնակավայրերում 

4.8 մլն.  

2. Կոյուղագծերի,սեպտիկ հորի  կառուցում 42.880մլն Սառնակունք բնակավայրում 
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3. Գորայք բնակավայրի <<Ծաղկունք>>,<< Սպիտակ 

տուն>>  ջրաղբյուրների ջրհավաք ավազաններից 

ջրամատակարարման խողովակաշարի  № 1 ՕԿՋ-

ը,ՕԿՋ-ի վերանորոգում,քլորակայանի 

կառուցում,ջրագծի հիմանորոգում (5000)մ 

15.750մլն 

 

 

 

Գորայք բնակավայրում 

4. Գորայք բնակավայրի փողոցային լուսավորության ( 

արտաքին) ցանցի կառուցում (4000)մ 

13.5մլն Գորայք բնակավայրում  

5. Գորայք համայնքի Ծղուկ բնակավայրի (կենցաղի, 

մշակույթի)տան, վարչական շենքի ջեռուցման 

համակարգի կառուցում արևային ֆոտովոլտային 

կայանի տեղադրմամբ 25,0 ԿՎՏ հզորությամբ: 

6.846.300 Ծղուկ 

6. Գորայք համայնքի Սպանդարյան  բնակավայրի 

(կենցաղի)տան, վարչական շենքի ջեռուցման 

համակարգի կառուցում արևային ֆոտովոլտային 

կայանի տեղադրմամբ25,0 ԿՎՏ հզորությամբ: 

6.718.500 Սպանդարյան   բնակավայրում 

7. Գորայք համայնքի մեքենատրակտորային պարկի 

համալրում<<Բելառուս -1523>>,քառաթև ազոտային 

գութան,շարքացան,կոմունալ առջևի հրիչ՝ 2 

հատ,խոտջ մամլիչ: 

 

20.350մլն Չորս բնակավայրերում   

8. Ծղուկ բնակավայրի  վարչական շենքի 

վերակառուցման,վերանորոգման աշխատանքներ  

19.250մլն Ծղուկ  բնակավայրում 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 130.095.187մլն  
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Ոլորտ 2. 

Կրթություն 

Սառնակունք բնակավայրի ՆՈՒՀ-ին 

ֆինանսավորում 

7.500.000 Սառնակունք 

1. 7.500.000   
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Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 

 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության

աղբյուրներ 

Պատասխանատո

ւ 
Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

 

Ոլորտի նպատակ. 

 ՆՈւՀ,  

 Մշակույթ 

 ենթակառուցվածքներ 

 կազմակերպել համայնքային 

գույքի կառավարումը, 

նպատակային օգտագործումը 

1. Սեփական եկամուտների 

տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի 

ընդհանուր մուտքերի 

կազմում  89% 

2. Համայնքային գույքի 

կառավարումից 

առաջացած եկամուտների 

տեսակարար կշիռը 

սեփական եկամուտների 

կազմում 13%  

Համայնքի 

ղեկավարի 

հաշվետվությունն

եր, 

Մոնիթորինգիև 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքի 

ղեկավար 
 1 տարի 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությ

ուն: 

Աճուրդների,  

մրցույթների 

մասնակիցների 

բացակայություն 

Ծրագիր 1.Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում 

Ծրագրի նպատակ. 

Ապահովել որակյալ 

համայնքային ծառայությունների 

մատուցումը 

Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի և 

համայնքային 

կազմակերպությունների 

կողմից մատուցվող 

ծառայությունների որակը   

Համայնքի 

ղեկավարի 

հաշվետվությունն

եր, համայնքի 

համացանցային 

կայք 

Աշխատակազմի 

քարտուղար 

1 տարի 

  

Համապատասխա

ն մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությ

ուն 

  

Միջոցառումներ. 

1.Համակարգչային և 

մասնագիտական,այլծառայությո

ւններիձեռքբերում 

2.ՔՍԳ աշխատանքների 

կազմակերպում 

3. Գորայք  համայնքի կենտրոնի 

Ելքի ցուցանիշներ 

1. Չափագրվող և պետական 

գրանցման ենթակա 

գույքային միավորների 

թիվը-35 

2. Հարկերի հաշվարկման 

բազաներում 

անճշտությունների 

Գորայքի 

համայնքապետա

րան, 

,,ՏՀԶՎԿ,, ՀԿ, 

,,Վեկտոր պլյուս,, 

ՍՊԸ 
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աշխատակազմի և 4 

բնակավայրերի վարչական 

ղեկավարների գործունեության 

ապահովում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

նվազեցում 10% 

3. ՀԿՏ համակարգի, 

պաշտոնական կայքի 

շահագործում –այո 

4. Համայնքի պաշտոնական 

կայքի այցելուների թիվը – 

32 

5. Սեփական եկամուտների 

հավաքագրման 

մակարդակը – 90%  

6. ՔՍԳ կողմից մատուցվող 

ծառայությունների թիվը –

11   

7. Ավագանու նիստերի թիվը 

- 12 

8. Վերապատրաստված 

աշխատակիցների թիվը - 

5 

9. Ծառայություններ մատուցող 

համայնքային կառույցների 

թիվը- 1  

Մուտքի ցուցանիշներ 

1. Աշխատակիցների թիվը 

համայնքի կենտրոնում-21 

2. Աշխատակիցների թիվը 

բնակավայրերում - 15 

3. ՔՍ գրասենյակների թիվը-

1 

4. Միջոցառումների 

իրականացման 

ընդհանուր ծախսերը՝ 

XXXհազ.  դրամ, 

համայնքի բյուջե 
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Ծրագիր2. Համայնքային գույքի կառավարում 

Ծրագրի նպատակ 

Համայնքային գույքի 

արդյունավետ և նպատակային 

կառավարում 

Համայնքի գույքի կառավարումից 

առաջացած եկամուտների ավելացում- 

5% 

Մրցույթների և 

աճուրդների մասին 

հայտարարություննե

ր,  

արձանագրություննե

ր, 

մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 
Համայն

քի 

ղեկավ

արի 

տեղակ

ալ 

1 տարի 

 

Աճուրդների,  

մրցույթների 

մասնակիցների 

բացակայություն 

 Միջոցառումներ. 

1.Համայնքի հողատարածքների 

վարձակալության մրցույթների   

և աճուրդվաճառքի 

կազմակերպում համաձայն 

գույքի օտարման 2022թ. ծրագրի 

Ելքի ցուցանիշներ 

1. Ակնկալվող եկամուտ– 2.500.000 ՀՀ  

դրամ 

2. Համայնքի գույքի կառավարման 

թափանցիկության ապահովում –

առկա է 

3. Համայնքի գույքի օտարման 2022թ. 

Ծրագիր – առկա է 

Մուտքի ցուցանիշներ 

1. Վարձակալվող համայնքային 

հողեր, ք.մ. – 130000.0 

 

Գորայքի 

համայնքապետարա

ն 

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն  և  կոմունալ  տնտեսություն 

Ոլորտի նպատակներ. 

 Կազմակերպել համայնքի 

քաղաքաշինական նորմերի, 

համայնքային գույքի և 

ենթակառուցվածքների, 

հանրային վայրերի 

պահպանումն ու զարգացումը  

Աղբահանության ծառայությունից 

օգտվող բնակավայրերի տեսակարար 

կշիռը ընդհանուրի կազմում 100% 

 

Լուսավորության և ջրամատակարարման 

համակարգերում խափանումների թվի 

նվազեցում 100%  

Համայնքի ղեկավարի 

հաշվետվություններ, 

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համ

այնք

իղեկ

ավա

ր 

 1 տարի 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությո

ւն 
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Ծրագիր1. Աղբահանության  և  սանիտարական մաքրման իրականացում 

Ծրագրի նպատակ. 

Ապահովել համայնքի բոլոր 

բնակավայրերում 

բնակչությանը մատուցվող 

աղբահանության որակյալ և 

մատչելի ծառայությունների 

մատուցումը և 

շրջակամիջավայրի 

մաքրությունը 

Աղբահանության իրականացում ըստ 

հաստատված սխեմաների և 

ժամանակացույցի – առկա է 

 

Համայնքի 

ղեկավար

ի 

հաշվետվ

ություննե

ր, 

մոնիթորի

նգի և 

գնահատմ

ան 

արդյունք

ներ 

Համայնքիղեկավ

արիտեղակալ 

 1 տարի 

  

Համապատասխա

ն մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությո

ւն 

Միջոցառումներ. 

 

1. Աղբահանության 

ծառայության մատուցում 

«Սիսիան » ՀՈԱԿ -ի 

միջոցով 

2. Աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

տարածքների սխեմաների, 

ժամանակացույցի կազմում 

և հաստատում 

Ելքի ցուցանիշներ 

1. Աղբահանությունից օգտվող  

բնակիչների թիվը -1400 

2. Աղբահանության հաստատված 

սխեմաներ և ժամանակացույց-

առկա է 

3. Աղբահանությունից օգտվող 

բնակավայրերի թիվը - 4 

բնակավայր 

4. Աղբահանության իրականացման 

նվազագույն հաճախականությունը 

-3 անգամ (ամսվա կտրվածքով) 

Մուտքի ցուցանիշներ 

1. Միջոցառումներում ընդգրկված 

աշխատակիցների թիվը – 1 

2. Տեխնիկական միջոցներ – 1 

3. Աղբամաններ- 57հատ 

4. Միջոցառման իրականացման 

«Սիսիան» 

ՀՈԱԿ 

 Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

«Սիսիան » 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 
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ընդհանուր ծախսերը՝ 2.160.000 ՀՀ  

դրամ, որից համայնքային բյուջե՝ 

2.160.000ՀՀ դրամ,  

Ծրագիր 2.  Համայնքի  ենթակառուցվածքների  պահպանում  և  զարգացում 

Ծրագրի նպատակ. 

Համայնքային 

ենթակառուցվածքների  

զարգացում 

 Լուսավորության համակարգի 

պահպանման շնորհիվ երթևեկության 

անվտանգության աճ - 25%  

 Ջրամատակարարման գրաֆիկը բոլոր 

բնակավայրերում-24 ժամ 

Համայնքի 

ղեկավար

ի 

հաշվետվ

ություննե

ր, 

մոնիթորի

նգի և 

գնահատմ

ան 

արդյունք

ներ 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ 

 1 տարի 

  

Դոնոր 

կազմակերպությա

ն 

ֆինանսավորման 

ուշացում 

  

Միջոցառումներ. 

 

1.Փողոցային լուսավորության 

ցանցի սպասարկում և 

ընդլայնում 

2.Արենի բնակավայրի խմելու 

ջրի ցանցի հիմնանորոգում 

3. Խմելու ջրի կապտաժի 

նորոգում 

Գորայք,Ծղուկ,Սառնակունք 

բնակավայրերում:   

4. Մանկական 

խաղահրապարակների 

կառուցում՝Գորայք,Սառնակու

նք,Սպանդարյան,Ծղուկ   

բնակավայրերում: 

Ելքի ցուցանիշներ 

1. Լուսավորված փողոցների քանակը 

– 21 

2. Նոր 6 հատ լուսատուների 

տեղադրում Գորայք 

բնակավայրերում բնակավայրերում 

3. Ջրամատակարարումից օգտվող 

բնակիչների թիվը բոլոր  

բնակավայրերում-1837 մարդ 

4. Գորայք  համայնքում 

ջրամատակարարման գրաֆիկը –

շուրջօրյա 

5. Ջրամատակարարումից օգտվող 

բնակիչների թիվը 

Գորայք,Ծղուկ,Սառնակունք 

բնակավայրերում- 1394մարդ 

6. Չորս  բնակավայրերում կառուցվող 

մանկական խաղահրապարակների  

 Գորայքի 

համայնք

ապետար

ան 

 Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ 
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 մակերեսը -2200քմ 

Մուտքի ցուցանիշներ 

1. Միջոցառումներում ընդգրկված 

աշխատակիցների մթիվը – 10 

2. Պայմանագիր կապալառու 

կազմակերպությունների հետ – 2 

հատ 

3. Միջոցառումների իրականացման 

ընդհանուր ծախսերը՝ 6.4մլն.դրամ, 

որից համայնքի բյուջե՝ 3.2մլն դրամ,  

Ոլորտ  3.  Կրթություն 

Ոլորտի նպատակ. 

Ապհովել  

նախադպրոցական 

կրթություն   

Նախադպրոցական կրթության և 

դաստիարակության ծառայությունների 

հասանելիությունը Սպանդարյան,Գորայք 

բնակավայրում նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների շրջանում –100 % 

Ծղուկ բնակավայրում նախատեսվում է 

վերանաորոգել նախակրթարանի նոր շենք: 

 

Համայնքի ղեկավարի 

հաշվետվություններ, 

մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքի 

ղեկավար 
 1 տարի 

Համապատասխան 

մարդկային, նյութական 

և ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարություն 

Ծրագիր 1.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում 

Ծրագրի նպատակ. 

1. Ապհովել  

նախադպրոցական 

կրթության 

դաստիարակության 

հասանելիությունը 

 

1. Սպանդարյան  բնակավայրում գործում է 

նոր՝ ժամանակակից ստանդարտներին 

համապատասխան նախակրթարան  

2. Սպանդարյան  գյուղի 4-6 տարեկան 

երեխաները հաճախում են տեղի 

նախակրթարան ՝ այլ բնակավայրերի 

մանկապարտեզներ հաճախելու 

փոխարեն 

3. Ստեղծվել է  2 նոր աշխատատեղ 

 

1. Համայնքի 

ղեկավարի 

հաշվետվություննե

ր, մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

2. Հանրային  

քննարկումներ 

 

 

Գորայք  

համայնքի 

ղեկավար,  

Անորոշ 

Համայնքի կողմից 

ներդրում 

Սպանդարյանի 

դպրոցում 

նախակրթարանի 

բացման համար 
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Ոլորտ 4.  Մշակույթ  և  երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

 

Ոլորտի նպատակ. 

 կազմակերպել 

համայնքի 

մշակութային կյանքը, 

խթանել 

միջոցառումներին 

բնակիչների ակտիվ 

մասնակցությունը  

,  

Համայնքի մշակութային 

նախաձեռնություններին  բնակիչների 

մասնակցությունը, 50% 

 

 

Համայնքի 

ղեկավարի 

հաշվետվությո

ւններ, 

մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքի 

ղեկավար 
 1 տարի 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարություն 

Ծրագիր 1.Մշակութային կյանքի կազմակերպում 

Ծրագիր 2.Գորայք համայնքի Սպանդարյան բնակավայրի 100 ամյա տոնակատարության կազմակերպում 

Ծրագրի նպատակ. 

Բարեկարգել և վերանորոգել 

Սպանդարյան բնակավայրի 

հիմնական աղբյուրը,որի 

հիմնադրվել է գյուղը: 

Ակտիվացնել համայնքի 

մշակութային կյանքը: 

Ապահովված է համայնքի բնակիչների 

ակտիվ մասնակցությունը մշակութային 

միջոցառումներում և փառատոնների 

կազմակերպման գործում -այո 

Համայնքի ղեկավարի 

հաշվետվություններ, 

մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Մշակութ

ային    

միջոցառ

ումների 

կազմակե

րպիչ 

 1 տարի 

Համապատասխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարություն 

Միջոցառումներ 

 Ապահովել համայնքում 

տոների և հիշատակի օրերի 

միջոցառումների 

կազմակերպումը: 

 

 

 

 

Ելքի ցուցանիշներ 

1. Մշակութային միջոցառումների 

թիվը – 10 

2. Միջոցառումների մասնակիցների 

թիվը – 450 

Մուտքի ցուցանիշներ 

1. Միջոցառումների կազմակերպմանը 

ներգրավված աշխատակիցների 

Գորայքի ի համայն 

քապետարան 
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թիվը – 5 

2. Միջոցառման իրականացման 

ընդհանուր ծախսերը՝ դրամ, 

համայնքի բյուջե՝  500.0 հազար. ՀՀ 

դրամ 

Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն:   

Ոլորտի նպատակ. 

Նպաստել համայնքում 

գյուղատնտեսության 

զարգացմանը 

Պետական և մասնավոր հատվածի 

ներդրումների տեսակարար կշիռը 

ընդհանուր ներդրումների ծավալում 23% 

 

Համայնքի 

ղեկավարի 

հաշվետվություններ, 

մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնք

իղեկավա

ր 

1 տարի  

Ծրագիր 1. Խթանել անասնաբուծության զարգացումը 

Ծրագրի նպատակ 

Արդյունավետ օգտագործել 

համայնքի արոտավայրերը և 

խթանել անասնապահության 

զարգացմանը 

Անասնաբուժական ծառայությունների 

հասանելիությունը համայնքում 100% 

Համայնքի 

ղեկավարի 

հաշվետվություններ, 

մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Գյուղատն

տեսական 

ծրագրերի 

համակա

րգող 

 1 տարի 

Դոնոր 

կազմակերպության 

կողմից 

ֆինանսավորման 

ուշացում 

Միջոցառումներ. 

 Անասնաբուժական 

պատվաստումների 

իրականացում 

 ՌԶԳ-ի ծրագիր 

 

 

Ելքի ցուցանիշներ 

1. Պատվաստված գյուղատնտեսական 

կենդանիների թիվը-4360 

2. ՌԶԳ-ի ցուցանիշ/ 

Գորայք,Ծղուկ,Սառնակունք 

Սպանդարյան 

բնակավայրեր,ջրախմոցների,մակատե

ղիների,հովվի կացարանի 

կառուցում,արոտ տանող 

ճանապարհի բարեկարգում/ 

Մուտքի ցուցանիշներ 

Գորայքի 

համայնքապետարա

ն 

 

Գյուղատն

տեսական 

ծրագրերի 

համակա

րգող 

1 տարի 

Դոնոր 

կազմակերպության 

կողմից 

ֆինանսավորման 

ուշացում 
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1. Անասնաբույժների թիվը-4 

2. Դոնոր կազմակերպությունների հետ 

պայմանագրեր-1  

 

Ծրագիր2. Խթանել հացահատիկային կուլտուրաների,բազմամյա խոտաբույսերի զարգացումը 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել պետական 

աջակցությամբ և մասնավոր 

հատվածի կողմից 

իրականացվող 

գյուղատնտեսական ծրագրերի 

իրականացումը 

1. Պետական աջակցությամբ 

իրականացվող ծրագրերի 

հասանելիությունը 

բնակավայրերում100% 

2. Մասնավոր ներդրումների 

ապահովում բնակավայրերում- 4 

բնակավայր 

Համայնքի 

ղեկավարի 

հաշվետվություններ, 

մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Գյուղ

ատնտ

եսակ

ան 

ծրագր

երի 

համա

կարգո

ղ 

1 տարի 

Պետական հատվածների 

կողմից ֆինանսական 

ներդրումների 

ուշացումներ 

Միջոցառումներ. 

 Կազմակերպել 

սուբսիդավորված 

պարարտանյութի և դիզ. 

վառելիքի մատակարարումը 

բնակիչներին  

 Կազմակերպել կրծողների 

դեմպայքարի միջոցառումներ 

  

Ելքի ցուցանիշներ. 

1. Սուբսիդավորված 

պարարտանյութից և դիզ. 

վառելիքից օգտվող բնակիչների 

թիվը – 128/ընտանիք/ 

2. Կրծողների դեմ իրականացող 

միջոցառումներում ընդգրկված 

բնակավայրերի թիվը-4 

Մուտքի ցուցանիշներ 

 

1. Միջոցառումներում ներգրավված 

աշխատակիցների թիվը -5 

2.  

Գորայքի 

համայնքապետարա

ն 

 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ:   

Ոլորտի նպատակ. 

Ապահովել համայնքային 

ճանապարհների, 

կամուրջների ու ինժեներական 

Համայնքի տարածքում գտնվող 

կամուրջների շահագործման 

անվտանգության մակարդակը-100% 

Համայնքի 

ղեկավարի 

հաշվետվություններ, 

մոնիթորինգի և 

Համայ

նքի 

ղեկավ

ար 

1 տարի 

Համապատասխան 

մարդկային, նյութական 

և ֆինանսական 

ռեսուրսների 
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այլ կառույցների պահպանումը 

և շահագործումը. 

 

 գնահատման 

արդյունքներ 

անբավարարություն 

Ոլորտ 7.  Սոցիալական  պաշտպանություն 

Ոլորտի նպատակ. 

Աջակցել համայնքի 

կարիքավոր ընտանիքներին  

Համայնքի կողմից սոցիալական 

աջակցություն ստացող ընտանիքների 

տեսակարար կշիռը համայնքում առկա 

սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների 

մեջ, 48% 

Համայնքի 

ղեկավար

ի 

հաշվետվ

ություննե

ր, 

մոնիթորի

նգի և 

գնահատմ

ան 

արդյունք

ներ 

Համայնքի 

ղեկավար 
 1 տարի 

Համապատասխան 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարություն 

Ծրագիր 1.Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին 

Ծրագրի  նպատակ. 

Ապահովել սոցիալական 

աջակցության նպատակային և 

թիրախային իրագործումը 

Համայնքում սոցիալապես անապահով 

խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների 

վիճակի բարելավում, այո 

Համայնքի 

ղեկավար

ի 

հաշվետվ

ություննե

ր, 

մոնիթորի

նգի և 

գնահատմ

ան 

արդյունք

ներ 

Սոցիալական 

հարցերի 

հանձնաժողով 

  

 1 տարի 

  

Համապատասխան 

մարդկային, նյութական 

և ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարություն 

  

Միջոցառումներ 

1. Դրամական 

օգնությունների 

կազմակերպում 

Ելքի ցուցանիշներ 

 Աջակցություն ստացած սոցիալապես 

անապահով, կարիքավոր և առողջական 

խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը -

 Արենիի 

համայնք

ապետար

ան 
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Մուտքի ցուցանիշներ 

 Միջոցառման իրականացման 

ընդհանուր ծախսերը՝ 4մլն դրամ, 

համայնքի բյուջե 

 

Ոլորտ 8.  Զբոսաշրջություն 

Ոլորտի նպատակ. 

Խթանել համայնքում 

զբոսաշրջության զարգացումը: 

Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի     

ա ճը նախորդ տարվա համեմատ - 20% 

 

Համայնքի 

ղեկավար

ի 

հաշվետվ

ություննե

ր, 

մոնիթորի

նգի և 

գնահատմ

ան 

արդյունք

ներ 

Համայնքիղեկավ

ար 

 1 տարի 

 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությ

ուն: 

 

 

3.Համայնքային գույքի կառավարման 2022թ.ծրագիրը 

Աղյուսակ 6․ Համայնքի գույքի կառավարման  2020թ. ծրագիրը 

 

Հ/հ Գույքի անվանումը 
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թ

ը
 

Ա
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ւթ
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գ
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ի
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ե
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1 Հողամաս Գորայք 
  

վարձակալություն 
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2 Հողամաս Ծղուկ 
  

վարձակալություն   

3 Հողամաս Սառնակունք 
  

վարձակալություն   

4 Հողամաս Սպանդարյան  
  

վարձակալություն   

4.Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 

 

Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 

 

 

Հ/հ Ծրագրիանվանումը 

Ծրագրի 

արժեքը 

(հազ. դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Հ
ա

մ
ա

յն
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ի
բյ

ո
ւջ

ե
 

Պ
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տ
ա
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ն
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ո
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ա
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ե
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պ
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ւթ

յո
ւն

ն
ե
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Հ
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ք

-Ք
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հ
ա

մ
ա

գ
ո

ր
ծա

կ
ցո

ւթ
յո

ւն
 

Ա
յլ

 ա
ղ

բյ
ո

ւր
ն

ե
ր

 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

    

1. 

Ընդհանուր բնույթի համայնքային 

ծառայությունների արդյունավետ 

կառավարում 

81.8500.000 81.850.000 

    2. Համայնքային գույքի կառավարում 3.000.000 3.000.000     

 Ընդամենը 84.850.000 84.850.000     

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 

տնտեսություն 
   

   

1. 
Աղբահանության  և  սանիտարական 

մաքրման իրականացում 
2.160.0 2.160.000 
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2. 

Համայնքի 

բնակավայրերի՝Ծղուկ,Սառնակունք,Սպա

նդարյան  փողոցների բարեկարգում 

5.600.000 5.600.000 
  

  
3. 

Համայնքի ենթակառուցվածքների՝ 

պահպանում  և  զարգացում 
91.500.000 22.575.000 

68.925.000  

   Ընդամենը 91.500.000 22.575.000 68.925.000    

Ոլորտ3. Կրթություն   

    
1. 

Նախադպրոցական կրթության 

ծառայության մատուցումհամայնքում 
4.800.000 4.800.000 

    

 Ընդամենը 4.800.000 4.800.000     

Ոլորտ4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ 

տարվող աշխատանքներ 
  

    1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում 500.000 500.000 

     Ընդամենը 500.000 500.000     

Ոլորտ5. Գյուղատնտեսություն       

1. 

Խթանել գյուղատնտեսության 

զարգացումը,նոր 

գույղտեխնիկայի,գործիքների  ձեռք բերում 

500.000 500.000 

    

 Ընդամենը 500.000 500.000     

Ոլորտ6. Քաղաքացիական պաշտպանություն       

1.  16.6500.000      

 Ընդամենը 5.000.000      

Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն   

    

1. 

Սոցիալական աջակցություն անապահով 

ընտանիքներին 
7.000.000  

     Ընդամենը 7.000.000      
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Ընդհանուրը 404.500.000   200.000.00

0 
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     5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 

 

     Աղյուսակ 8․   Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ 

                            տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը 

               

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

 

Ծրագիր 1.Ընդհանուրբնույթիհամայնքայինծառայություններիարդյունավետկառավարում 

Արդյունքայինցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. արժեքը 
Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանու

թյուն 

Մուտքային 

 Համակարգիչների թիվը 

 Աշխատակիցների թիվը 

համայնքի կենտրոնում 

 Աշխատակիցների թիվը 

բնակավայրերում 

16 

29 

15 

   

Ելքային 

(քանակական) 

 Ծրագրային թարմացումներ 

 Հարկերի հաշվառման և 

հաշվարկման 

արդյունավետությանմ 

ակարդակի բարձրացում% 

2 

 

10 

   

Ելքային (որակական) 

 Սեփական եկամուտների 

հավաքագրման մակարդակը %  

 

90    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրագործման ժամկետ 1 տարի    

Վերջնական 
Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի և 

լավ    
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արդյունքի համայնքային 

կազմակերպությունների 

կողմից մատուցվող 

ծառայությունների որակը  

Ծախսեր, հազ. դրամ      

Ծրագիր 2. Համայնքայինգույքիկառավարում 

Արդյունքայինցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը 
Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանու

թյուն 

Մուտքային 
 Օտարվող համայնքային հողեր- 

քմ  

30հա    

Ելքային 

(քանակական) 

 Ակնկալվող եկամուտ -  դրամ 20մլն    

Ելքային (որակական) 
Համայնքի գույքի կառավարման 

տարեկան ծրագիր 

Առկա է    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրագործման ժամկետ 1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

 Համայնքի գույքի 

կառավարումից առաջացած  

եկամուտների ավելացում % 

10    

Ծախսեր, հազ. դրամ  0.0    
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                Ոլորտ  2.  Քաղաքաշինություն  և  կոմունալտնտեսություն 

Ծր             Ծագիր 1.Աղբահանության  և  սանիտարականմաքրմանիրականացում 

Արդյունքայինցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը 
Անվանումը Թիրախ․ արժեքը Փաստ. 

արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանությո

ւն 

              Մուտքային 

 Միջոցառումներում 

ընդգրկված աշխատակիցների 

թիվը  

 Տեխնիկականմիջոցներ 

 

17 

 

6 

   

           Ելքային (քանակական) 

 Աղբատար մեքենաներիթիվը-

/տրակտար/ 

 Նոր ստեղծված աշխատատեղ 

 Աղբահանության 

ծառայության 

հասանելիության ընդլայնում-   

բնակավայր  

3 

 

 

1 

   

             Ելքային (որակական) 

 Աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

տարածքների հաստատված 

սխեմաներ և ժամանակացույց 

 Աղբիտեսակավորում 

առկա է 

 

 

 

առկա չէ 

   

     Ե    Ելքային   

      (        ժամկետայնության) 

Աղբահանության նվազագույն 

հաճախականությունը 

/շաբաթական/ 

1    

           Վերջնական արդյունքի 

Աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

իրականացում ըստ 

հաստատված սխեմաների և 

ժամանակացույցի  

 

առկա է    

Ծախսեր, հազ. դրամ  5մլն.    
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Ծրագիր  2.Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում 

Արդյունքայինցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը 
Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանու

թյուն 

Մուտքային 
 Աշխատակիցներիթիվը 

 Տեխնիկական միջոցներ -

միավոր 

2 

1 

   

Ելքային 

(քանակական) 

 Համայնքային շենքերի և 

շինությունների ընթացիկ 

նորոգում և պահպանում- քմ 

 Վերանորոգված 

բազմաբնակարան շենք  

 

 

 

 

 

- 

   

Ելքային (որակական) 

 Կանաչապատ տարածքների 

ոռոգման համակարգի 

սպասարկում 

 

առկա է    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրագործման ժամկետը 1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 
 Բարեկարգված և կանաչապատ 

հանրային հատվածներ 

 

առկա է 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ      

Ծրագիր  3.Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում 

Արդյունքայինցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը 
Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանու

թյուն 
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Մուտքային 
 Աշխատակից -մարդ 

 Տրանսպորտային միջոց - 

միավոր 

3 

1 

   

Ելքային 

(քանակական) 

 Լուսավորվող փողոցների 

քանակը  

 Նոր կառուցվող 

ջրամատակարարման 

արտաքին համակարգ,կմ 

 Նոր կառուցվող 

ջրամատակարարման բաշխիչ 

ցանց, կմ 

27 

 

 

   

Ելքային (որակական) 
 Ջրամատակարարման 

ապահովում 

շուրջօրյա    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրագործման ժամկետը 1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

 Լուսավորության համակարգի 

պահպանման շնորհիվ 

երթևեկության անվտանգության 

աճ - %  

10 

 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ      

Ոլորտ3.  Կրթություն 

 

Ծրագիր  1  Նախադպրոցականկրթությանապահովումհամայնքում 

Արդյունքայինցուցանիշները 2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը 
Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանու

թյուն 

Մուտքային 
 Աշխատակիցների թիվը  

 ՀՈԱԿ-ների թիվը 

48 

4 

   

Ելքային  Ծառայությունից օգտվող     
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(քանակական) երեխաների թիվը  

 Սննդի ապահովումը օրվա 

ընթացքում անգամ  

 Նոր ստեղծվող աշխատատեղ –

աշխատատեղ 

 

285 

3 

 

18 

Ելքային (որակական) 
վերանորոգված 

խմբասենյակներ 

բնակավայրերում-բնակավայր 

4    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրագործման ժամկետը 1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

Մատուցվող նախադպրոցական 

կրթության ծառայությունից 

օգտվողների տեսակարար կշիռը 

նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների մեջ  % 

40    

Ծախսեր, հազ. դրամ  70.000.000    

Ծրագիր  2.Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության մատուցում համայնքում 

Արդյունքայինցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը 
Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանու

թյուն 

Մուտքային 
 Աշխատակիցների թիվը  

 ՀՈԱԿ-ների թիվը 

15 

1 

   

Ելքային 

(քանակական) 

 Ծառայությունից օգտվող 

երեխաների թիվը  

 

102    

Ելքային (որակական) 

Արտադպրոցական 

հաստատություններում 

ընդգրկված երեխաների թվի 

հարաբերությունը համայնքի 

դպրոցական տարիքի 

8.9    
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երեխաների ընդհանուր թվին % 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրագործման ժամկետը 1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

Մատուցվող արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայությունից  օգտվողների 

թվի ավելացում % 

10    

Ծախսեր, հազ. դրամ  14.000.000    

Ոլորտ 4.  Մշակույթ  և  երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

 

Ծրագիր  1.Մշակութային կյանքի կազմակերպում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը 
Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանու

թյուն 

Մուտքային 

 Միջոցառումների 

կազմակերպմանը ներգրավված 

աշխատակիցներիթիվը 

 

 

8 

   

Ելքային 

(քանակական) 

 Մշակութային միջոցառումների 

թիվը  

 Միջոցառումներին 

մասնակիցների թիվը  

 Խմբակներ հաճախողների թիվը  

18 

 

4500 

 

 

   

Ելքային (որակական) 

 Մշակութային կյանքի 

ակտիվացում-% 

20    

Ելքային Ծրագրի իրագործման ժամկետը 1 տարի    
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(ժամկետայնության) 

Վերջնական 

արդյունքի 
Մշակութային միջոցառումների 

ավելացում % 

10    

Ծախսեր, հազ. դրամ  5.000.000    
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Ոլորտ  5.  Գյուղատնտեսություն 

 

Ծրագիր 1.Խթանել գյուղատնտեսությանզարգացումը 

Արդյունքայինցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը 
Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

 Սպասարկվող 

ոռոգման 

ցանցերի 

քանակը 

 Աշխատակիցն

երի թիվը - 

 

 

5 

4 

   

Ելքային (քանակական) 

 Ոռոգվող 

հողերի 

մակերեսը,- հա 

 Ոռոգման 

համակարգից 

օգտվող 

բնակավայրեր

ի թիվը  

 Ոռոգվողհողեր

իընդլայնում –

հա 

 

120 

 

5 

 

32 

   

Ելքային (որակական) 

 Վթարների թվի 

նվազեցում - % 

 

10    

Ելքային (ժամկետայնության) 
Ծրագրի իրագործման 

ժամկետը 

1 տարի    

Վերջնական արդյունքի 

Ոռոգման ցանցի 

անխափան 

շահագործում և 

ընդլայնում  

առկա է    

Ծախ    սեր, հազ. դրամ      
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                         Ոլորտ  6.  Տրանսպորտ 

 

                    Ծրագիր 1.Ճանապարհների պահպանում և շահագործում 

Արդյունքայինցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը 
Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

                     Մուտքային 
Համայնքայինփողոցներ –

փողոց 

    

        Ելքային (քանակական) 

 Տեղադրված 

ճանապարհային 

երթևեկության 

նշանների թիվը-

նշան 

 Գծանշվածփողոցնե

ր -փողոց 

 

 

- 

 

   

         Ելքային (որակական) 

Հետիոտնի և 

տրանսպորտիհարմ

արավետերթևեկությ

ուն 

 

առկա է    

              Ելքային  

         (ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրագործման 

ժամկետը 

1 տարի    

        Վերջնական                                                                                                          

ա           արդյունքի 

Ճանապարհների 

կահավորման միջոցով 

երթևեկության 

անվտանգության աճ - % 

5    

     Ծախսեր, հազ.           դրամ  5.000.0    
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Ոլորտ 7.Սոցիալականպաշտպանություն 

Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին 

Արդյունքային ցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ.արժեքը 
Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբանու

թյուն 

Մուտքային      

Ելքային 

(քանակական) 

Համայնքի սոցիալապես 

անապահով, կարիքավոր և 

առողջական խնդիրներ ունեցող 

աջակցություն ստացած 

բնակիչներ  

 

   

Ելքային (որակական)      

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրագործման ժամկետը 
1 տարի 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Համայնքում սոցիալապես 

անապահով խմբերի, կարիքավոր 

ընտանիքների վիճակի 

բարելավում,  

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  7.000.000    

 

 

 

 

                                                    Կազմեց Գորայքի համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ- 

տնտեսական զարգացման պատասխանատու Վարուժան Վարդանյան  
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