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1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐԻ  ՈՂՋՈՒՅՆԻ  ԽՈՍՔԸ 

 

ՀՀ  Գեղարքունիքի  մարզի Մարտունի քաղաքային  համայնքի 2017-2021թթ. զարգացման  հնգամյա   
ծրագիրը (այսուհետ` ՀԶՀԾ) մշակելիս հաշվի է առնվել, որ համաձայն 2015 թվականի  դեկտեմբերի 6-
ին  փոփոխված  ՀՀ Սահմանադրության 181-րդ հոդվածի, ՏԻՄ-երը՝ համայնքի ավագանին և 
համայնքի ղեկավարը, ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով, և 210-րդ հոդվածի, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը պետք է համապատասխանեցվի Սահմանադրությանը և 
ուժի մեջ մտնի 2017 թվականի հունվարի 1-ից: Հաշվի առնելով այդ պահանջները` մշակվել է 
համայնքի  զարգացման  ոչ  թե   քառամյա, այլ  հնգամյա  ծրագիր: 
ՀԶՀԾ-ն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով 
սահմանված՝տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություններն ու  լիազորությունները 
նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶՀԾ-ի մշակման և կառավարման 
վերաբերյալ համապատասխան հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև Գեղարքունիքի մարզպետի 
կողմից  ներկայացված   համայնքի  հնգամյա  զարգացման  ծրագրի  մշակման  մեթոդական 
ուղեցույցը: 
Ներկայացվող ՀԶՀԾ-ն  առաջիկա  հինգ տարիների համար հանդիսանալու  է  Մարտունի  համայնքի 
զարգացման հիմնական փաստաթղթերից  մեկը: ՀԶՀԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է 
համայնքի  ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) 
հնարավորություններով,  համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման 
համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների  առկայությամբ: ՀԶՀԾ-ում  
հնարավորինս հաշվի  են  առնվել  համայնքի  հանրային  ծառայությունների  մատչելիության  և      
հասանելիության, նոր  ծառայությունների մատուցման և դրանցով  պայմանավորված լրացուցիչ 
ծախսեր առաջանալու խնդիրները: ՀԶՀԾ-ն մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են դիտարկվել համայնքի 
զարգացնելու  անհրաժեշտությունը, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության 
խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության  տարբեր  ճյուղերի    զարգացման 
(հատկապես՝  արտադրական  կազմակերպությունների, փոքր  և  միջին  բիզնեսի  և  այլնի) 
հնարավորությունները, արդյունավետ  կառավարման  իրականացումը: Վերհանված  
հիմնախնդիրների  հիման  վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 
պահանջներից, համայնքի ղեկավարը` համայնքի աշխատակազմի  և   Մարտունի   քաղաքային 
համայնքի  ավագանու 2016  թվականի  նոյեմբերի 9-ի  N 69-Ա որոշմամբ ստեղծված  համայնքի  
ղեկավարին կից գործող «Մարտունի  համայնքի զարգացման  հնգամյա  ծրագրի   և  տարեկան   
բյուջեի   կառավարման  խորհրդակցական   մարմնի»  (ԽՄ) հետ  միասին  մշակել  է  համայնքի 2017-
2021թթ. ՀԶՀԾ-ն, որը  քննարկվել  և  հաստատվել  է  համայնքի    ավագանու  կողմից   և   դրվել   է   
գործողության   մեջ:  
Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ում  ներառված են Մարտունի   համայնքի համայնքի տարածական 
զարգացումը սահմանող` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման կամ  դրանց  
փոփոխման (լրացման) մասին  դրույթներ, շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված 
նախատեսվող  միջոցառումներ,  համայնքում  գործարար  միջավայրի բարելավմանն   ուղղված  
միջոցառումներ,  աղետների  ռիսկերի  կառավարման  և   քաղաքացիական  պաշտպանության  
հիմնական  մոտեցումներ, համայնքի  կոմունալ  ենթակառուցվածքների  զարգացմանն  ուղղված  
միջոցառումներ: ՀԶՀԾ-ն  ներառում է նաև  Մարտունի  համայնքի  ղեկավարի և ավագանու 
անդամների նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները: Այն Մարտունի համայնքի ներդաշնակ և 
համաչափ զարգացման, Մարտունու  բնակիչների  բարեկեցության  ապահովման համար առաջիկա 
հինգ տարիներին ընդունված ծրագիր է, որը հանդիսանալու է  համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը: 
ԽՄ-ը, փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն 
հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային և 
տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման  
մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների 
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հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀԶՀԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ 
համագործակցություն  դրանց լուծման գործում: 

 

2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ    ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ   ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

         2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

      Ø³ñïáõÝÇ ù³Õ³ùÁ êÛáõÝÛ³ó ³ßË³ñÑÇ, ¶»Õ³ñùáõÝÇù ·³í³éÇ Î½Ýáõï ·ÛáõÕÝ ¿, áñÁ ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý 
ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³í»ñí»É ¿ ¨ ½ñÏí»É µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÇó:                                                                     
1826-28ÃÃ. éáõë-å³ñëÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ í»ñ³ÙÇ³íáñí»ó èáõë³ëï³ÝÇ 
Ñ»ï  ¨  ëÏë³Í 1827Ã Î½Ýáõï ·ÛáõÕáõÙ ëÏë»óÇÝ í»ñ³µÝ³Ïí»É ²É³ßÏ»ñïÇ Ý³Ñ³Ý·Çó, ³½·áõÃÛ³Ùµ Ñ³Û, 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ: Î½Ýáõï ·ÛáõÕÁ 1832Ã-ÇÝ í»ñ³Ýí³Ýí»ó Ü»ñùÇÝ Ô³ñ³ÝÉáõÕ: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ 
Ï³ñ·»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÇó Ñ»ïá Ü»ñùÇÝ Ô³ñ³ÝÉáõÕ ·ÛáõÕÁ í»ñ³Ýí³Ýí»É ¿ Ø³ñïáõÝÇ` Ç å³ïÇí ³Ï³Ý³íáñ 
Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ²É»ùë³Ý¹ñ ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ: Ø³ñïáõÝÇÝ 1962Ã-Çó ¹³ñÓ»É ¿ ù³Õ³ù³ïÇå ³í³Ý, 
ßñçÏ»ÝïñáÝ, ÇëÏ 1993Ã-Çóª Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù: ø³Õ³ùáõÙ ³éÏ³ »Ý 
¿É»Ïïñáï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Çñ»ñÇ, å³Ñ³ÍáÝ»ñÇ,å³ÝñÇ , §êÇ·Ù³¦ ¨ §²ÝÇ¦ ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÁ, Ø³Ñáõ¹Ç 
 ý³µñÇÏ³Ý: Üßí³Í ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÁ ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑí³Í »Ý ¨ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ã»Ý ³ßË³ïáõÙ Ï³Ù ³ßË³ïáõÙ 
»Ý Çñ»Ýó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  10%-Ç ã³÷áí: ²½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 40% ½µ³ÕíáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ùµ ¨ 
³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ùµ, 20%-Á ³é¨ïñáí , Ù»Í ïáÏáë ¿ Ï³½ÙáõÙ ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ ÃÇíÁ, ³ßË³ï³ï»Õ 
ãÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí , Ù»Í ÃÇí ¿ Ï³½ÙáõÙ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ ÃÇíÁ, áñáÝó 
Ùáï³íáñ³å»ë  60%-Á  Ï³Ý³Ûù »Ý Ï³½ÙáõÙ: 
ø³Õ³ùáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ 3 հանրակրթական ¹åñáóներ, մարզա¹åñáó, »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó,  ³ñí»ëïÇ 
¹åñáó,Ù³ÝÏ³å³ï³Ý»Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ,·ñ³¹³ñ³Ý,Ùß³ÏáõÛÃÇ ïáõÝ, 4 Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñ:  ø³Õ³ùáõÙ Ï³Ý 
Ý³¨ 120 Ù³Ñ×³Ï³Éáí Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³Ýáó, Çñ µáÉáñ µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñáí, åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³, 
Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ, ÍÝÝ¹³ïáõÝ, Ñ³Ï³Å³Ýï³Ëï³ÛÇÝ Ï³Û³Ý:  ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ 
ù³Õ³ùáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ã»Ý ·áñÍáõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³ÝË³ï»ëíáõÙ ¿, áñ 
³Ý³å³Ñáí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ÃÇíÁ ï³ñ»óï³ñÇ Ï³í»É³Ý³: ²ñï³¹ñ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý áÉáñïÇ Ï³½Ù³ÉáõÍÙ³Ý å³ï×³éáí ù³Õ³ùáõÙ ³éÏ³ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ï»Õ³ß³ñÅ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ ¹³ßÝáõÃÛ³Ý ù³Õ³ùÝ»ñ:   Մ»ñ ïíÛ³ÉÝ»ñáí ³í»ÉÇ ù³Ý 5850 Ù³ñ¹ ·ïÝíáõÙ ¿ 
Ø³ñïáõÝÇ ù³Õ³ùÇ í³ñã³Ï³Ý   ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó  ¹áõñë:   ê¨³ÝÇ ³÷ÇÝ Ï³éáõõóí³Í  4500  ï»Õ³Ýáó 
Ñ³Ý·ëïÛ³Ý ïáõÝÁ, ³÷³Ù»ñÓ ³Ýï³é³ÛÇÝ ·áïÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ù³Õ³ùáõÙ »Õ³Í å³ïÙ³Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ 
Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝÓ»éÝ»É ïáõñÇ½ÙÇ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ: Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ù³Õ³ùÁ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³Íí»É ïáõñÇ½ÙÇ 
Ï»ÝïñáÝÇ, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ »ñ³ßËÇù Ï³ñáÕ »Ý  Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Ñ³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ 
å³ïÙ³Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÁ, ëñµ³í³Ûñ»ñÁ, ·»Õ³ï»ëÇÉ ê¨³ÝÝ áõ É»éÝ³ßË³ñÑÁ: Ø³ñïáõÝ»óÇÝ»ñÁ 
ÙÇÝã¨ ÑÇÙ³ ³åñáõÙ »Ý ²É³ßÏ»ñïóÇÝ»ñÇ ÝÇëï áõ Ï³óáí ¨ ù³Õ³ùÁ ×³Ý³ãí³Í ¿ Çñ 
ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛ³Ùµ:´Ý³ÏÇãÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»É »Ý  ²É³ßÏ»ñïÇ µ³ñµ³é³ÛÇÝ  É»½áõÝ,áñÝ ÛáõñûñÇÝ³Ï ¿: 

          Մ³ñïáõÝÇ ù³Õ³ùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ , ê¨³Ý³ É×Ç 
Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ³÷ÇÝ, ÍáíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó ßáõñç 2000 Ù»ïñ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³:¼µ³Õ»óÝáõÙ ¿ Ùáï³íáñ³å»ë 
10 ù³é. ÏÙ. ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ ¨ Ë³ãÙ»ñáõÏ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ì³ñ¹»ÝÇëÇó, êÛáõÝÇùÇó, ²ñó³ËÇó »ÏáÕ 
×³Ý³å³ñÝ»ñÇ íñ³: ø³Õ³ùÁ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ÏáÕÙÇó ßñç³å³ïí³Í ¿  ¶»Õ³Ù³ É»éÝ»ñáí ¨ ·ïÝíáõÙ ¿ ºñ¨³Ý 
ù³Õ³ùÇó 127ÏÙ. Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: Ø³ñïáõÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÁ Ùáï 3308 Ñ³  ¿, 
áñÇó ÏáÙáõÝ³É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Á Ï³½ÙáõÙ ¿  20 Ñ³ , í³ñ»É³ÑáÕÁª 904 Ñ³, ËáïÑ³ñùª 237 Ñ³,  
³ñáï³í³Ûñª 1100 Ñ³, ³Ýû·ï³·áñÍ»ÉÇ ÑáÕ»ñª 580, Óáñ»ñª 260 Ñ³, ¹³ßï³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñª 27 Ñ³, 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ù³ëª10 Ñ³, ·»ñ»½Ù³Ýáóª 8 Ñ³, ïÝ³Ù»ñÓ ÑáÕ»ñª 280 Ñ³, ¹åñáóÝ»ñª 4 Ñ³, Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñª 
0,03 Ñ³, Ý»ñù³Õ³ù³ÛÇÝ ÷áÕáóÝ»ñª 15 Ñ³, å»ï³Ï³Ý å³Ñáõëï³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ÑáÕ»ñª 386 Ñ³: 

 (աղյուսակ1): 
 
Աղյուսակ 1. Համայնքի  մշտական բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները 
(01.12.2016 թ. դրությամբ) 

 
Հ/Հ Ցուցանիշները Մարդ 

1. Բնակչության թվաքանակը, մարդ 14830 

2. Տնային  տնտեսությունների  4045 
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թվաքանակը 

2.1 
այդթվում՝  ժամանակավոր  
կացարաններում /վագոն, տնակ/ 
բնակվող 

120 

2.2 Կիսակառույց  տներում  բնակվող 55 

3. Ընտանեկան  նպաստ  ստացող  
ընտանիքների քանակը 545 

 
 

Համայնքի   բնակչության 49.1% կազմում են  տղամարդիկ և 50.9 % կանայք: Համայնքի  բնակչության  
տարիքային  և  սոցիալական   կազմը   նեկայացված   է   աղյուսակ 2-ում: 

 
 

 
Աղյուսակ 2.  
Համայնքի  բնակչության  տարիքային  և սոցիալական կազմի   ցուցանիշները (01.10.2016 թ. 

դրությամբ) 
 

 

Հ/Հ Ցուցանիշները Ընդամենը Կանայք Տղամարդիկ 

1. Համայնքի  բնակչության թիվը, այդթվում` 14830 7297 7533  
 մինչև 1 տարեկան 129 63 66 
 1-2 տարեկան 273 103 170 
 3-4 տարեկան 317 132 185 
 5-6 տարեկան 295 134 161 
 7-10 տարեկան 652 283 369 
 11-14 տարեկան 670 293 377 
 15-17 տարեկան 444 203 241 
 18 և ավելի տարեկան 12050 6086 5964 

2. Կենսաթոշակառուներ(ներառյալ 
հաշմանդամներ)այդ թվում՝ 1674 1019 655 

 Տարիքային և աշխատանքային  1350   
3. Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ  60   
4. Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ  14   
5. Հաշմանդամ երեխաներ 35   
6. Խնամակալության հանձնված երեխաներ 18   
7. Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ 0   
8. Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ  180       3                 177 
9. Հաշմանդամներ 324    
10. Զբաղվածներ  2950   
11. Գործազուրկներ 7376    

12. Ընտանեկան նպաստների պետական 
համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը 545   

13. Արցախյան պատերազմում զոհվածների 
ընտանիքների թիվը 23   

 
Գործազուրկների   մեծամասնությունը՝ 61.0%-ը   կազմում են կանայք: Տղամարդկանց աշխատունակ 
մի  մասը   զբաղված  է   արտագնա    աշխատանքով: 
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2.2  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ  
 
     Մարտունի   քաղաքային   համայնքի ավագանու  2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն 
որոշմամբ հաստատված    2016    թվականի  բյուջեն եկամտային մասով կազմել   է  354480.4հազար   
դրամ, ծախսերի գծով՝ 354480.4  հազար դրամ:  2016  թվականի բյուջեի  եկամուտների  մեջ համայնքի 
սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է 26%:  ø³Õ³ùáõÙ ³éÏ³ »Ý ¿É»Ïïñáï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Çñ»ñÇ, 
å³Ñ³ÍáÝ»ñÇ,å³ÝñÇ , §êÇ·Ù³¦ ¨ §²ÝÇ¦ ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÁ, Ø³Ñáõ¹Ç  ý³µñÇÏ³Ý: Üßí³Í 
·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÁ ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑí³Í »Ý ¨ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ã»Ý ³ßË³ïáõÙ Ï³Ù ³ßË³ïáõÙ »Ý Çñ»Ýó 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  10%-Ç ã³÷áí: ²½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 40% ½µ³ÕíáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ùµ ¨ 
³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ùµ, 20%-Á ³é¨ïñáí , Ù»Í ïáÏáë ¿ Ï³½ÙáõÙ ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ ÃÇíÁ, ³ßË³ï³ï»Õ 
ãÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí , Ù»Í ÃÇí ¿ Ï³½ÙáõÙ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ ÃÇíÁ, áñáÝó 
Ùáï³íáñ³å»ë  60%-Á  Ï³Ý³Ûù »Ý Ï³½ÙáõÙ: 
Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից կազմակերպվում են  հացի և թարմ ալյուրի, հրուշակեղենի, 
մետաղապլաստե դռների և լուսամուտների, կահույքի և այլ արտադրություններ: Արտադրված 
արտադրանքի սպառման հիմնական շուկան Հայաստանի Հանրապետությունն է: 
Համայնքում զարգանում են առևտրի և սպասարկման փոքր և միջին կայուն ձևերը:  
 Բնակչության   հիմնական զբաղմունքը  արտադրությունը, մատուցվող ծառայություններն ու առևտուրն է: 
     Ակտիվ   ձեռնարկություններն  են՝ 
 «Գոլդեն լենս» ՍՊԸ՝ զբաղվում  սուրճի  առևտրով 
 «Արմ-Մար» ՍՊԸ  ՝իրականացնում   է ալրաղաց 
 «Անի»  ՓԲԸ  արտադրություն 
  «Արև-1»ՍՊԸ   հացամթերքների  արտադրություն: 

Համայնքի զարգացման համար անհրաժեշտ են մեծ կապիտալ ներդրումներ արդյունաբերության 
տարբեր ճյուղերում: 
 
Մարտունի  քաղաքում   կան   պատմամշակութային   հուշարձաններ:  
 
Համայնքում   գործում են  միջնակարգ կրթության երկու  հաստատություն՝   երկու  հիմնական և  մեկ  
ավագ դպրոցներ՝ 
 «Մարտունու  Տ. Աբրահամյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ, 

 «Մարտունու  Մելիք-Շահումյանցի  անվան հիմնական  դպրոց» ՊՈԱԿ:  

 «Մարտունու  Ս.Դարբինյանի   անվան հիմնական  դպրոց» ՊՈԱԿ 

     Ավագ դպրոցն ունի 1 մասնաշենք, որը  հիմնանորոգվում   է, իսկ մյուսները հիմնանաորգված են: 
Ավագ  դպրոցը գտնվում է կապիտալ նորոգման փուլում: Դպրոցները ապահովված են ջեռուցման 
համակարգով:  
 
 Համայնքում գործում են նախադպրոցական կրթության չորս  հաստատություն՝ մանկապարտեզ և 
քոլեջ՝ 
 Մարտունու ÃÇí 1 Ù³ÝÏ³å³ñï»½-17³ßË³ïáÕÝ»ñáí 

 Մարտունու ÃÇí 2   Ù³ÝÏ³å³ñï»½-17³ßË³ïáÕÝ»ñáí 

 Մարտունու ÃÇí 3   Ù³ÝÏ³å³ñï»½-19³ßË³ïáÕÝ»ñáí 

 Մարտունու ÃÇí 4  Ù³ÝÏ³å³ñï»½-18³ßË³ïáÕÝ»ñáí 

  Մանկապարտեզները  ունեն  վերանորոգման   և գույքի կարիք, ապահովված են  ջեռուցման 
համակարգով:  
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Մանկապարտեզներն աշխատում են 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով, տրվում է երեք անգամյա 
սնունդ՝ նախաճաշ, ճաշ, ետճաշիկ: Մարտունի  քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թվականի    
որոշման համաձայն  մանկապարտեզում  2016 թվականի համար ծնողական վճարի 
չափը  սահմանվել է  յուրաքանչյուր երեխայի  համար ամսական 4000 (չորս հազար) դրամ:  
Համայնքում գործում են արտադպրոցական կրթության չորս հաստատություններ՝ 
 «Մարտունու արվեստի  դպրոց» ՀՈԱԿ, 
 «Մարտունու  մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ, 
 «Մարտունու  մանկապատանեկան կենտրոն» ՀՈԱԿ, 
 «Մարտունու  երաժշտականկան դպրոց» ՀՈԱԿ: 

   Արվեստի դպրոցի շենքը գտնվում է բավարար վիճակում: Դպրոցներն ապահովված են ջեռուցման 
համակարգով: Ջեռուցումը կատարվում է կենտրոնական ջեռուցման միջոցով: 
ø³Õ³ùÝ áõÝÇ  ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ µÅßÏ³Ï³Ý ùáÉ»çÝ»ñ, ºíñáå³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ, 2 ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ¨ Ù»Ï ³í³· ¹åñáóÝ»ñ`  1598 ³ß³Ï»ñïáí, 4 Ù³ÝÏ³å³ñï»½  
315 ë³Ýáí, »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó`  217 ³ß³Ï»ñïáí, ·»Õ³ñí»ëïÇ ¹åñáó` 85 ³ß³Ï»ñïáí, 
Ù³ÝÏ³Ï³Ý  ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý  Ï»ÝïñáնÁ` 220 և Ù³ñ½³¹åñáóÁª 162   ë³Ýáí:  
       Ø³ÝÏ³å³ï³Ý»Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ  ß»ÝùÇ íÇ×³ÏÁ ³Ýµ³í³ñ³ñ ¿: 
²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ Ï³ ÑÇÙÝáíÇÝ í»ñ³Ýáñá·»É ß»ÝùÁ,  ÇÝãå»ë Ý³¨ Ó»éù µ»ñ»É 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áõÛù ¨ Ñ³Ý¹»ñÓ³Ýù:  
 Մարտունի hամայնքում գործում է առողջության  առաջնային  պահպանության մեկ  
կազմակերպություններ՝ «Մարտունու քաղաքային  պոլիկլինիկա», «Մարտունու  բժշկական կենտրոն», 
«Մարտունու ծննդատուն» ՓԲԸ-ները, որոնց 100% բաժնետոմսերը պատկանում են պետությանը: 
Իրականացվում   է նաև շտապ  բժշկան  օգնության  ծառայություն, որը սպասարկում է նախկին 
Մարտունու  շրջանի համայնքների բնակչության շտապ օգնության կանչերը:  
Շենքերը գտնվում են բարվոք վիճակում, ապահովված են ջեռուցման համակարգով, սակայն  ունեն 
արդիական բժշկական սարքերով համալրման կարիք:  
 

2.3  ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ   ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ     ԾՐԱԳՐԵՐ 
 
Համայնքի  տարածքում 2015 թվականից մասնավոր ներդրումների և  համայնքապետարանի   հաշվին 
սկսվել և շարունակվում են Սուրբ Մարիամ  Աստվածածին  եկեղեցու վերանորոգման 
աշխատանքները: Քաղաքը կունենա 260 քմ սրահով, 7 մ բարձրությամբ,   միջնադարյան շնչով:  
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2.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ   ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ   ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ   և   ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԿԱՆ   
ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ 
 
Համայնքի     ֆինանսական     իրավիճակը   վերլուծելիս   պետք      է   հստակ   տարանջատել՝ 

� Համայնքի     բյուջեն (եկամտային   և   ծախսային   մասերով), 
� Ծրագրերի      իրականացման    համար    համայնքներին    հասանելի   այլ   միջոցներ  

Աղյուսակ  4. Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. 
բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը                                             

    հազար դրամ 

Ð/Ñ 
 

Øáõïù»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ  2015Ã. 
÷³ëï. 

  2016Ã. 
åÉ³Ý 

 2017Ã. 
Ý³Ë³ï 

2018Ã. 
  Ý³Ë³ï. 

 2019Ã. 
 Ï³ÝË. 

 2020Ã. 
 Ï³ÝË. 

2021Ã. 
 Ï³ÝË. 

 1                   2      3        4       5      6      7      8      9 

 ´Úàôæºî²ÚÆÜ Øàôîøºð` ÀÜ¸²ØºÜÀ 
(I+II+III)* 367273.2 354480.4 362942.4 339400 338500 341100 348500 

 I. ÀÜ¸²ØºÜÀ ºÎ²ØàôîÜºð (1+2+3)* 313295.5 311344.6 313601.0 324400 328500 331100 338500 

1. Ð²ðÎºð ºì îàôðøºð 56950.1 55801.3 58637.1 61200 63200 63300 63700 

1.1 ¶áõÛù³ÛÇÝ Ñ³ñÏ»ñ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇó 14034.3 13790.2 13805.3 14000 14000 14000 14000 
 ¶áõÛù³Ñ³ñÏ ß»Ýù»ñÇ ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 6060.8 5430.2 5430 5500 5500 5500 5500 

 ÐáÕÇ Ñ³ñÏ 7973.5 8360.0 8375.3 8500 8500 8500 8500 

1.2 ¶áõÛù³ÛÇÝ Ñ³ñÏ»ñ ³ÛÉ ·áõÛùÇó 30,586,8 28213.6 31531.6 33500 35260 35600 36000 

 ¶áõÛù³Ñ³ñÏ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 30,586,8 28213.6 31531.6 33500 35260 35600 36000 

1.3 ²åñ³ÝùÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³Ù 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý 
í×³ñÝ»ñ 4069.0 5800.5 5600.5 5700 5700 5700 5700 

 î»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñ 4069.0 5800.5 5600.5 5700 5700 5700 5700 

1.4 ²åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÇó ¨ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÇó ³ÛÉ 
å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñ 8260.0 8000.0 7700.0 8000 

 
 
8000 

 
 
8000 

 
 
8000 

 ä»ï³Ï³Ý ïáõñù»ñ 8260.0 8000.0 7700.0 8000 8000 8000 8000 
1.5 ²ÛÉ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ        

 ²ÛÉ Ñ³ñÏ»ñÇó ¨ å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñÇó 
Ï³ï³ñíáÕ Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ        

 ÐáÕÇ Ñ³ñÏÇ ¨ ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Ñ³Ù³ÛÝùÇ 
µÛáõç» í×³ñáõÙÝ»ñÇ µÝ³·³í³éáõÙ 
µ³ó³Ñ³Ûïí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý 
Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³ïáõÝ»ñÇó 
·³ÝÓíáÕ ïáõÛÅ»ñ ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñ, áñáÝù ã»Ý 
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ³Û¹ Ñ³ñÏ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ        

2. ä²ÞîàÜ²Î²Ü ¸ð²Ø²ÞÜàðÐÜºð 235406.9 235406.9 236035.7 243500 245500 248000 255000 
2.1 ÀÝÃ³óÇÏ ³ñï³ùÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý 

¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ        
2.2 Î³åÇï³É ³ñï³ùÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý 

¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ        
2.3 ÀÝÃ³óÇÏ Ý»ñùÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý 

¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ        
 ³) ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óÙ³Ý ëÏ½µáõÝùáí ïñ³Ù³¹ñíáÕ 
¹áï³óÇ³Ý»ñ 231139.1 231139.3 231767.6 239000 241000 243000 250000 

 µ) ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ³ÛÉ 
¹áï³óÇ³Ý»ñ        

 ·) ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ïñ³Ù³¹ñíáÕ 4267.8 4267.8 4267.8 4500 4500 5000 5000 
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Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñ 
(ëáõµí»ÝóÇ³Ý»ñ) 

 ¹) ÐÐ ³ÛÉ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ µÛáõç»Ý»ñÇó ÁÝÃ³óÇÏ 
Í³Ëë»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí 
ëï³óíáÕ å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ        

2.4 Î³åÇï³É Ý»ñùÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý 
¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ        

 ³) ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó Ï³åÇï³É Í³Ëë»ñÇ 
ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ 
Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñ (ëáõµí»ÝóÇ³Ý»ñ)        

 µ) ÐÐ ³ÛÉ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó Ï³åÇï³É Í³Ëë»ñÇ 
ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ëï³óíáÕ 
å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ        

3. ²ÚÈ ºÎ²ØàôîÜºð* 20938.5 20134.6 18928.2 19700 19800 19800 19800 

3.1 îáÏáëÝ»ñ        

3.2 Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ        

3.3 ¶áõÛùÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó »Ï³ÙáõïÝ»ñ 11031.8 10980      8880 9000 9000 9000 9000 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñíáÕ ÑáÕ»ñÇ 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý í³ñÓ³í×³ñÝ»ñ 5,233,8 4730 4330 4000 4000 4000 4000  

 Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ 
å»ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñíáÕ ÑáÕ»ñÇ 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý í³ñÓ³í×³ñÝ»ñ        

 Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ 
å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ 
å³ïÏ³ÝáÕ ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý 
Çñ³íáõÝùÇ ¹ÇÙ³ó ·³ÝÓíáÕ í³ñÓ³í×³ñÝ»ñ        

 ²ÛÉ ·áõÛùÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó Ùáõïù»ñ 5,798,0 6250 4550 5000 5000 5000 5000 

3.4 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ 
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÇó ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ïáõóáõÙÇó, ³Û¹ ÃíáõÙ 7,565,1 7,588,2 7,588,2 7600 7600 7600 7600 

 ä»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó îÆØ-»ñÇÝ å³ïíÇñ³Ïí³Í 
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ 
ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó 
ëï³óíáÕ ÙÇçáóÝ»ñ 7,565,1 7,588,2 7,588,2 7600 7600 7600 7600 

3.5 ì³ñã³Ï³Ý ·³ÝÓáõÙÝ»ñ 497 600 600 600 600 600 600 

 î»Õ³Ï³Ý í×³ñÝ»ñ 497 600 600 600 600 600 600 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ÇÝùÝ³Ï³Ù 
Ï³éáõóí³Í ß»Ýù»ñÇ, ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ûñÇÝ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í×³ñÝ»ñ        

 úñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ 
ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³Ýó ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÇ 
·³ÝÓÙ³Ý Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù 
Ï³ï³ñíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 
ëï³óíáÕ (·³ÝÓíáÕ) í×³ñÝ»ñ        

3.6 Øáõïù»ñ ïáõÛÅ»ñÇó, ïáõ·³ÝùÝ»ñÇó 543.1 300 300 500 600 600 600 

 ì³ñã³Ï³Ý Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ îÆØ-
»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
ÏÇñ³éáõÙÇó »Ï³ÙáõïÝ»ñ 543.1 300 300 500 600 600 600 

 Øáõïù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
ëï³ÝÓÝ³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý ¹ÇÙ³ó 
·³ÝÓíáÕ ïáõÛÅ»ñÇó        

3.7 ÀÝÃ³óÇÏ áã å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ   0     

3.8 Î³åÇï³É áã å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ        

3.9 ²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ* 1391.5 666.4 1560 2000 2000 2000 2000 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ ·áõÛùÇÝ å³ï×³é³Í íÝ³ëÝ»ñÇ 
÷áËÑ³ïáõóáõÙÇó Ùáõïù»ñ        

 ì³ñã³Ï³Ý µÛáõç»Ç å³Ñáõëï³ÛÇÝ ýáÝ¹Çó        
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ýáÝ¹³ÛÇÝ µÛáõç» Ï³ï³ñíáÕ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇó 
Ùáõïù»ñ 

 úñ»Ýùáí ¨ Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñáí 
ë³ÑÙ³Ýí³Í` Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç Ùáõïù³·ñÙ³Ý 
»ÝÃ³Ï³ ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ 1391.5 666.4 1560 2000 2000 2000 2000 

II. àâ üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ÎîÆìÜºðÆ Æð²òàôØÆò 
Øàôîøºð (1+2+3+4) 11202.9 17000 30000 15000 10000 10000 10000 

1. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ        

 ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ        
 Þ³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛùÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ        

 ²ÛÉ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ        
2. ä³ß³ñÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ        

3. ´³ñÓñ³ñÅ»ù ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ        

4. â³ñï³¹ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó 
Ùáõïù»ñ 11202.9 17000 30000 15000 10000 10000 10000 

 ÐáÕÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ 11202.9 17000 30000 15000 10000 10000 10000 

 àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ã³ñï³¹ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ        

III. Ð²Ø²ÚÜøÆ ´ÚàôæºÆ Ð²ìºÈàôð¸Æ  
ú¶î²¶àðÌØ²Ü àôÔÔàôÂÚàôÜÜºðÀ Î²Ø 
ä²Î²êàôð¸Æ (¸ºüÆòÆîÆ) 
üÆÜ²Üê²ìàðØ²Ü ²Ô´ÚàôðÜºðÀ (²+´) 42774.8 26135.8 19341.4 88252.0 0 0 0 

². ÜºðøÆÜ ²Ô´ÚàôðÜºð (1+2)        

1. öàÊ²èàô ØÆæàòÜºð        

1.1 ²ñÅ»ÃÕÃ»ñ        

 -ÃáÕ³ñÏáõÙÇó ¨ ï»Õ³µ³ßËáõÙÇó Ùáõïù»ñ        

 -ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙ        

1.2 ì³ñÏ»ñ        

 -í³ñÏ»ñÇ ëï³óáõÙ        

 -ëï³óí³Í í³ñÏ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ 
Ù³ñáõÙ        

1.3 öáË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ        

 -µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³óáõÙ        

 -ëï³óí³Í ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÇ 
Ù³ñáõÙ        

2. üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ÎîÆìÜºð 42774.8 26135.8 19341.4 0 0 0 0 

2.1 ´³ÅÝ»ïáÙë»ñ ¨ Ï³åÇï³ÉáõÙ ³ÛÉ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ        

 -Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 
¨ Ï³åÇï³ÉáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý 
Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ        

 -Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉáõÙ å»ï³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý, 
å»ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÑáÕ»ñÇ), ³Û¹ 
ÃíáõÙ` ³Ý³í³ñï ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ 
Ù³ëÝ³íáñ»óáõÙÇó ³é³ç³ó³Í ÙÇçáóÝ»ñÇó 
Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç» Ù³ëÑ³ÝáõÙÇó Ùáõïù»ñ        

 -µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ ¨ Ï³åÇï³ÉáõÙ ³ÛÉ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éùµ»ñáõÙ        

2.2 öáË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ        

 -Ý³ËÏÇÝáõÙ ïñ³Ù³¹ñí³Í 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ëï³óíáÕ 
Ù³ñáõÙÝ»ñÇó Ùáõïù»ñ        

 -÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ        

2.3 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ÙÇçáóÝ»ñÇ ï³ñ»ëÏ½µÇ 
³½³ï ÙÝ³óáñ¹Á 17878,2  2500,2 1.8 0 0 0 0 

2.4 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ýáÝ¹³ÛÇÝ Ù³ëÇ 24896,6 23635,6 19339.6 0 0 0 0 
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*)Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային 
ընդհանուր  եկամուտների   մեջ: 

 
 

2.5. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ  ԵՎ   ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Համայնքի   զարգացման առկա դժվարությունները ըստ ուղղությունների ներկայացված   են   ստորև.  

1. Ակտիվ  մշակութային   և  մարզական  կյանքի    կազմակերպումը՝  երիտասարդության  
գրավմամբ, 

2. Համայնքի  կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի  
աղբահանությունը  և  սանիտարական  մաքրումը, կոմունալ  տնտեսության աշխատանքների 
ապահովումը, ինչպես  նաև  համայնքային գերեզմանատան պահպանումը և  գործունեության 
ապահովումը, 

3. Համայնքի կոմունալ տնտեսության աշխատանքների կազմակերպում,  համայնքի 
սեփականություն համարվող բնակելի տների և ոչ բնակելի տարածքների, 
հանրակացարանների, վարչական շենքերի և այլ շինությունների պահպանումը, 
շահագործումը, կազմակերպում է դրանց նորոգումը, 

4. Համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը նպաստում, սպորտային 
հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում,  հանգստի 
գոտիների  ստեղծումը, 

5. Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, 
առողջապահական, մարզական, սոցիալական  և այլ  հաստատությունների  հիմնադրման, 
ֆինանսավորման, ինչպես  նաև   դրանց ֆինանսականան  անկախության  ապահովման 
նպատակով, 
 
 

     Վերը  նշված հիմնահարցերի լուծման համար առկա դժվարությունները  կապված են հիմնականում  
համայնքի      եկամուտների հետ: Համայնքի   տարածքում    գործող «Անի» ՓԲԸ-ի, «Լուսատեխնիկ» 
ԲԲԸ-ի   և «Սիգմա » ԲԲԸ  գործունեությունների   դադարեցնելը  ազդել  է  համայնքի  բյուջեի  

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³½³ï ÙÇçáóÝ»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙ í³ñã³Ï³Ý Ù³ë 

2.5 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ýáÝ¹³ÛÇÝ Ù³ëÇ 
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³½³ï ÙÇçáóÝ»ñÇó í³ñã³Ï³Ý 
Ù³ë ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ 
ýáÝ¹³ÛÇÝ Ù³ë        

2.6 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç Ñ³ßíáõÙ ÙÇçáóÝ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ        

 áñÇó` Í³Ëë»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³ÝÁ ãáõÕÕí³Í 
Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ÙÇçáóÝ»ñÇ ï³ñ»ëÏ½µÇ 
³½³ï ÙÝ³óáñ¹Ç ·áõÙ³ñÁ        

´. ²ðî²øÆÜ ²Ô´ÚàôðÜºð        
1. öàÊ²èàô ØÆæàòÜºð        
1.1 ²ñÅ»ÃÕÃ»ñ        
 -ÃáÕ³ñÏáõÙÇó ¨ ï»Õ³µ³ßËáõÙÇó Ùáõïù»ñ        
 -ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙ        
1.2 ì³ñÏ»ñ        
 -í³ñÏ»ñÇ ëï³óáõÙ        
 -ëï³óí³Í í³ñÏ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ 

Ù³ñáõÙ        
1.3 öáË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ        
 -÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³óáõÙ        
 -ëï³óí³Í ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÇ 

Ù³ñáõÙ        
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եկամուտների  հավաքագրման  վրա: Համայնքը  չունի  անհրաժեշտ  եկամուտներ ՝ իր  առջև  դրված    
հիմնահարցերը    միանգամից   լուծելու    համար:  
 
 

2.6 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ  ԵՎ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ,  ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԻ 
(ՈւԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ 

Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝ 
 Ð³Ù³ÛÝùÝ áõÝÇ ï³ñµ»ñ ÏñÃûç³ËÝ»ñ, áñáÝù ï³ÉÇë »Ý ï³ñµ»ñ 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí áñ³ÏÛ³É Ï³¹ñ»ñ:  Ð³Ù³ÛÝùÁ Ç íÇ×³ÏÇ ¿ ë»÷³Ï³Ý 
Ï³¹ñ»ñÇ ÙÇçáóáí   Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ  ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ: 

 ì³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ, 
Ë³ãù³ñ»ñ ¨  ÏÇÏÉáåÛ³Ý ³ÙñáóÝ»ñ: ²Ûë ³Ù»ÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë 
½³ñ·³óÝ»Éáõ ïáõñÇ½ÙÁ: 

 ø³Õ³ùáõÙ ³éÏ³ »Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý  5 Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 
³ßË³ï»óÝ»É  ¨ µ³ó»É ³ßË³ï³ï»Õ»ñ: 

  ø³Õ³ùի Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇÝ ÙÇ³óÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ 
·ïÝíáõÙ »Ý µ³ñíáù íÇ×³ÏáõÙ: 

  Ð³Ù³ÛÝùÝ áõÝÇ ·ÛáõÕÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³í»ÉóáõÏ, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³  ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ù³Õ³ùáõÙ 
Ï³½Ù³Ï»ñå»É  ·ÛáõÕÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, áñÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ Ï³: 

 ´Ý³Ï³í³ÛñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÍáíÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó µ³ñÓñ, Ùáï³íáñ³å»ë 2000 Ù»ïñÇ íñա: 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ 

Համայնքի   թույլ   կողմերն    են՝ 
 Ü»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í³ï íÇ×³ÏÁ: 
 ¶áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: 
 ²ñï³·Ý³ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù»ÏÝáÕÝ»ñÇ µ³ñÓñ ÃÇíÁ: 
 ÐáÕ»ñÇ ³Ýçñ¹Ç  ÉÇÝ»ÉÁ,  µ³ñÓñáñ³Ï ë»ñÙ³óáõÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ: 
 ²Õù³ïáõÃÛ³Ý  ß³ñáõÝ³ÏíáÕ  ³×Á, áñÁ  Ï³½ÙáõÙ ¿ ßáõñç 80 ïáÏáë:  
 ´Ý³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁª ÓÙ»éÁ ï¨áõÙ  ¿ ßáõñç 7 ³ÙÇë : 
  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ    ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ    ՀԻՄՆԱԿԱՆ    ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝ 

 Մեծ   քանակի    և  որակի   աշխատուժի   առկայությունը, 
 Արտադրական    տարածքների     առկայությունը: 

 
 
 
ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ      ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ     ՀԻՄՆԱԿԱՆ Վ ՏԱՆԳՆԵՐԸ 
 

Համայնքին   սպառնացող   հիմնական    վտանգներն  են՝ 
 Ø³ñïáõÝÇ  ·»ïÇ  ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ   í³ñ³ñáõÙÝ»ñÁ, 
 ´Ý³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ËÇëï  ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí, Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ 

óñï³Ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
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 ê¨³Ý³   É×Ç ³÷³Ù»ñÓ ·áïáõ  ×³Ñ×³óáõÙÁ, 
 ²ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñÇ   Ãí³ù³Ý³ÏÁ: 

 
3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 

3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՏԵՍԼԱԿԱՆ  
 
       Մարտունու տարածքային և տնտեսական  զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել 
համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային տարածքային 
զարգացման հնարավորություններից:  
Քաղաքի զարգացման ռազմավարությունն է՝ բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով 
հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և 
հանգստի պայմանները և, հաշվի առնելով քաղաքի աշխարհագրական դիրքը, համայնքը դարձնել 
հանգստի  գոտի, մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ  և  գրավիչ  բնակավայր:   
Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է 
տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, 
լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև 
համագործակցությունը  պետական  կառավարման  մարմինների  և դոնոր կազմակերպությունների 
հետ: 
Համայնքի  կայուն  զարգացման ցուցանիշներն են՝ 
 
 Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների 

ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով), 
 Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ (արտահայտված տոկոսով), 
 Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) 

նախորդ տարվա համեմատ (արտահայտված տոկոսով): 

Ցուցանիշների արժեքները հինգ տարիների համար ներկայացված է աղյուսակ 5-ում:  
 

Աղյուսակ  5.  Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները հինգ 
տարիների համար (2017-2021թթ.) 

 
Հ/Հ Ցուցանիշները 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Աղքատության շեմից ցածր գտնվող 
ընտանիքների հարաբերությունը 
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր 
թվին (արտահայտված տոկոսով) 

20.3% 19% 18% 17% 16% 

2. Համայնքի սեփական եկամուտների 
տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով 9.5%  -19.6% -2.2% -2% -1.3% 

3. Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի 
փոփոխությունը (չպայմանավորված 
բնականաճով) նախորդ տարվա 
համեմատ, արտահայտված տոկոսով 

1.2% 1.5% 1.7% 2% 2.5% 

 
 

3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ  
Առաջիկա 5 տարիներին    համայնքի    հիմնական     նպատակներն   են  ̀
 

 Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը և մշակութային կյանքի 
աշխուժացումը, 

 Բազմաբնակարան  շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգումը, 
 Համայնքի փողոցների բարեկարգումը, 
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 Բակային տարածքների բարեկարգումն ու  ասֆալտապատումը,  
 Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցումը, 
 էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը, 
 Համայնքի մարզադպրոցի կառուցումը, 
 Համայնքի հանգստի գոտու վերականգնումը, 
 Եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ավարտը: 

 
Աղյուսակ 6. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների և հիմնական նպատակների  կանխատեսվող 

արժեքներ (2017-2021թ.թ.) 
 
Տրամաբանական մոդելի 
բաղադրիչ 

2017 2018 2019 2020 2021 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

     

1.Աղքատության շեմից ցածր 
գտնվող ընտանիքների 
հարաբերությունը համայնքի 
ընտանիքների ընդհանուր թվին 
(արտահայտված տոկոսով) 

20.3% 19% 18% 17% 16% 

2.Համայնքի սեփական 
եկամուտների տարեկան 
աճ,արտահայտված տոկոսով 

9.5%  -5.8% -2.7% -2% -1.3% 

3.Համայնքում գրանցված 
բնակիչների թվի փոփոխությունը 
նախորդ  տարվա  համեմատ, 
արտահայտված տոկոսով, 
չհաշված համայնքի բնակչության 
փոփոխությունը բնական աճի 
պատճառով 

     

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

     

1.Ակտիվ մշակութային և 
մարզական կյանքի 
կազմակերպումը 
երիտասարդության 
ներգրավմամբ 

     

1.1.Համայնքի մշակույթի տան 
կապիտալ վերանորոգումը և 
մշակութային կյանքի 
աշխուժացում 

     

2. Համայնքի կառուցապատումը, 
բարեկարգումը և 
կանաչապատումը, համայնքի 
աղբահանությունը և 
սանիտարական մաքրումը, 
կոմունալ տնտեսության 
աշխատանքների ապահովումը, 
ինչպես նաև համայնքային 
գերեզմանատան պահպանումը և 
գործունեության ապահովումը 

     

2.2. Համայնքի փողոցների 
բարեկարգում 

     

2.3. Բակային տարածքների 
բարեկարգումն ու 
ասֆալտապատում 

     

2.4. Ոռոգման ցանցի 
հիմնանորոգումն ու 
վերակառուցում 

     

2.5.Համայնքի հանգստի գոտու      
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վերականգնում 
3.Համայնքի կոմունալ 
տնտեսության աշխատանքների 
կազմակերպում, համայնքի 
սեփականություն համարվող 
բնակելի տների և ոչ բնակելի 
տարածքների, 
հանրակացարանների, 
վարչական շենքերի և այլ 
շինությունների պահպանումը, 
շահագործումը, կազմակերպում է 
դրանց նորոգումը 

     

3.6. Բազմաբնակարան շենքերի 
տանիքների կապիտալ 
վերանորոգում 

     

4.Համայնքում ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի 
զարգացմանը նպաստում, 
սպորտային հրապարակների և 
մարզական այլ կառույցներիշ 
ինարարության իրականացում,  
հանգստի գոտիներիս տեղծումը 

     

4.7. Համայնքի մարզադպրոցի 
կառուցում 
 

     

5. Բարեգործության խթանումը` 
համայնքում մշակութային, 
կրթական, գիտական, 
առողջապահական, մարզական, 
սոցիալական և այլ 
հաստատությունների 
հիմնադրման, ֆինանսավորման, 
ինչպես նաև դրանց 
ֆինանսականան կացության 
ապահովմանն պատակով 

     

5.8. Եկեղեցու կառուցման 
աշխատանքներ 

     

5.9.էներգախնայողության եւ 
վերականգնվող էներգետիկայի 
ծրագրերի իրագործում 

     

 
 

Նշված  խնդիրների լուծման նպատակով նախատեսվող ծրագրերը ներկայացված  են ծրագրի 
անձնագրերում: 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 1 
 

«Մարտունի քաղաքում  մարզական  համալիրի  կառուցում, մարզական կյանքի  աշխուժացում» 
(Ծրագրի անվանում) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                         
 
 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն  է միտված ծրագիրը 

 Մարտունի  համայնքում  մարզական  համալիրի  կառուցում 

 
Ծրագրի  անմիջական  
նպատակ` 
Ակտիվ  մարզական  
կյանքի կազմակերպումը՝ 
երիտասարդությանների  
գրավմամբ 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային   արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
  50 75 100  

Ծրագրիմիջանկյալ     
արդյունքներ 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային  արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 100     

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային  արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
  50 75 100  

Ծրագրի     հիմնական     
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ  արդյունքն   ապահովող     գործողություններ 
1.1. Մարզական  համալիրի համար տեղի որոշում 
1.2.Անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցների հաշվարկ 
 
2-րդմիջանկյալ   արդյունքն    ապահովող    գործողություններ 
2.1.Մարզական  համալիրի   կառուցում 

Ծրագրի      բյուջեն Ընթացիկ     ծախսեր՝  20000000 
Կապիտալ   ծախսեր՝ 1500000000 
Ընդհանուր   բյուջեն ՝ 1502000000 

Ծրագրի իրականացման 
համար  անհրաժեշտ  այլ   
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի      հիմնական  
ռիսկերը 

 

Ծրագրի    հիմնական  
շահառուները 

Համայնքի   երեխաներ, բնակիչներ  

Ծրագր ի  սկիզբ   և   ավարտ 2018-2020թթ. 
Ծրագրի    համառոտ 
նկարագրություն 

 
Նպատակ կա 2018թ․-ին   կառուցել մեկ խաղահրապարակ, 2019թ.-

ին  կառուցել  մարզադաշտ  և  լողավազան, իսկ   2020թ-ին ևս  
ամբողջովին։ Յուրաքանչյուր  համալիրը  արժենալու է 1.5 մլրդ դրամ։ 
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                                                   Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 2 

 
« Մարտունի  համայնքում կաթի  վերամշակման գործարանի  կառուցում» 

(Ծրագրի անվանում) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն  է միտված ծրագիրը 

 Համայնքում կաթի իրացում,  աշխատատեղերի բացում 

 
Ծրագրի  անմիջական  
նպատակ` 
Համայնքում  
անասնապահության  
զարգացում, 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային   արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
        50   75 100 

Ծրագրի      միջանկյալ     
արդյունքներ 

3.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային  արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
    50   

4.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային  արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
      75 100 

Ծրագրի     հիմնական     
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ  արդյունքն   ապահովող     գործողություններ 
1.2. Գործարանի  համար տեղի որոշում 
1.2.Անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցների հաշվարկ 
 
2-րդ միջանկյալ   արդյունքն    ապահովող    գործողություններ 
2.1.Գործարանի   կառուցում 

Ծրագրի      բյուջեն Ընթացիկ     ծախսեր՝ 
Կապիտալ   ծախսեր՝  500000000 
Ընդհանուր   բյուջեն ՝  500000000 

Ծրագրի իրականացման 
համար  անհրաժեշտ  այլ   
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի      հիմնական  
ռիսկերը 

 

Ծրագրի    հիմնական  
շահառուները 

Համայնքի   անասնապահությամբ  զբաղվողներ  

Ծրագր ի  սկիզբ   և   ավարտ 2019- 2021թթ. 
Ծրագրի    համառոտ 
նկարագրություն 

 
Նպատակ կա 2019թ-ին   կառուցել գործարանը, 2019թ.-ին  ձեռք  

բերել  անհրաժեշտ  սարքավորումներ,  2021թ-ին  հանձնել 
շահագործման։ Գործարանը   արժենալու է 500.0 մլն դրամ։ 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 3 
 

«Մարտունի  համայնքի  փողոցների   բարեկարգում և   ասֆալտապատում» 
(Ծրագրի անվանում) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

  
Անվտանգ երթևկության ապահովում և ներհամայնքային ճանապարհների պահպանություն 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ` 
Համայնքի  ճանապարհների  
ասֆալտապատում, 
բնակիչների ներգրավում 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 10 40 60 80 100 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

5.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 100     

6.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.3. Ֆինանսական  միջոցների  հաշվարկ  
1.2.  Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1.  Փոսալցման աշխատանքներ 
2.2.  Ասֆալտապատում 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   
Կապիտալ ծախսեր՝  150000000 
Ընդհանուր բյուջեն՝  150000000 
 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Համայնքի բնակչություն 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2017թ –ից սկսած 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 
Ընդհանուր փոսալցման և  հարթեցման աշխատանքներ պետք է 
կատարվեն 19 կմ ներհամայնքային ճանապարհների վրա։ Այս 

ծրագրի արժեքը ընհանուր  150000 հազար դրամ է։  
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 4 

 
«Մարտունի  համայնքի  փողոցների   լուսավորության ցանցի  կառուցում» 

(Ծրագրի անվանում) 

 
 

Պարտադիր խնդիր, որի  լուծմանն է միտված ծրագիրը  Համայնքում ունենալ բոլոր հարմարություններով ապահովված 
շինություն արարողությունների անցկացման համար 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային   արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
  100    

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
  100    

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
  100    

Ծրագրի հիմնական գործողությունները 1-ին միջանկյալ  արդյունքն ապահովող   գործողություններ 
1.1.Չլուսավորված թաղամասերի երկարությունների  չափում 
1.2.Անհրաժեշտ նյութական միջոցների հաշվարկ 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1.Հենասյուների և լամպերի տեղադրում 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ  ծախսեր՝     500000 
Կապիտալ  ծախսեր՝  30000000 
Ընդհանուր  բյուջեն՝   30500000 

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական շահառուները Համայնքի բնակչություն 
Ծրագրի սկիզբ և  ավարտ 2018թ. 
Ծրագրի համառոտ նկարագրություն  

Նախնական հաշվարկներով պետք է տեղադրել 
50 լապտեր և 50 հենասյուն։ Այս ծրագիրը 

գնահատվում է մոտ 2 մլն դրամ։ 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 5 

 
«Բակային       տարածքների     բարեկարգում   նուասֆալտապատում » 

(Ծրագրի անվանում) 

 
Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է 
միտված ծրագիրը 

Բակային       տարածքների     բարեկարգում   և ասֆալտապատում  

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ 
Դպրոցահասակ  երեխաների  համար  
բավարար  պայմաններ  ստեղծել  նրանց  
ազատ  ժամանակն  անցկացնելու  համար 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետա

յին 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 202
0 

2021 

 50 50    
Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1.  

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետ
ային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետ

ային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
      

Ծրագրի հիմնական գործողությունները 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1. 
1.2.Ֆինանսական  հաշվարկ 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. 
2.2. 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 
Կապիտալ ծախսեր՝5000000 
Ընդհանուր բյուջեն՝  5000000 

Ծրագրի իրականացման համար 
անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը  
Ծրագրի հիմնական շահառուները  Համայնքի  երեխաներ 
Ծրագրի սկիզբ և ավարտ   
Ծրագրի համառոտ նկարագրություն Ծրագրի  արժեքը  կազմում է  5.0մլն  դրամ: 
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ԾՐԱԳՐԻ    ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N6 
 

«Մարտունի  համայնքում  հասարակական  տրանսպորտի  կազմակերպում» 
(Ծրագրի անվանում) 

 
Պարտադիր  խնդիր, որիլուծմանն  է 
միտված  ծրագիրը 

 Համայնքում ունենալ բնակչության  համար  մատչելի տրանսպորտ, որը կնպաստի  
ժամանակի խնայողության 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ`   
Հանրությանը  մատչելի  
տրանսպորտային  
ծառայություններ  մատուցելը 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային   արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
  100    

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 7.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
  100    

8.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախայինարժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
  100    

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող   գործողություններ 
1.1 Ավտոկանգառների  տեղերի  որոշում 
1.2  Ֆինանսական  միջոցների  հաշվարկ 
1.3  Անհրաժեշտ  տրանսպորտի  գնում 
 
2-րդմիջանկյալարդյունքնապահովողգործողություններ 
2.1.Ավտովարորդի հետ  աշխատանքային  պայմանագրի  կնքում 
2.2. 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝     1500000 
Կապիտալ ծախսեր՝  11000000 
Ընդհանուր բյուջեն`   12500000 

Ծրագրիի րականացման համար 
անհրաժեշտ  այլ  ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի    հի  մնական   ռիսկերը  
Ծրագրի  հիմնական  շահառուները Համայնքի բնակչություն 
Ծրագրի    սկիզբ  և   ավարտ 2018թ . 
Ծրագրի   համառոտ    
նկարագրություն 

 
Նախնական հաշվարկներով պետք է գնել 2 
միկրոավտոբուսներ, որոնց արժեքը  կազմում է 11.0 մլն  դրամ և 
վարորդի  աշխատավարձը1.5 մլն  դրամ։ Այս  ծրագիրը  
գնահատվում   է մոտ  12.5 մլն  դրամ։ 
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ԾՐԱԳՐԻ    ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N7 
 

«Մարտունի  համայնքապետարանի  վարչական  շենքի  վերանորոգում» 
(Ծրագրի անվանում) 

 
Պարտադիր  խնդիր, որիլուծմանն  է 
միտված  ծրագիրը 

  

 
Ծրագրիանմիջական նպատակ   
Համայնքապետարանի  
աշխատակիցների  և  
բնակչության համար   բարելավել  
պայմաններ 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային   արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
25 100     

Ծրագրիմիջանկյալարդյունքներ 1.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
25 100      

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
25 100     

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյա լ արդյունքն ապահովող   գործողություններ 
1.1 Քաղաքապետարանի  շենքի  նախահաշվա-նախագծային աշխատանքներ 
1.2  Ֆինանսական  միջոցների  հաշվարկ 
1.3 Աշխատանքներ   կատարողի  որոշում 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. 
2.2. 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝     300000 
Կապիտալ ծախսեր՝ 19250000 
Ընդհանուր բյուջեն`   19350000 

Ծրագրի իրականացման համար 
անհրաժեշտ  այլ  ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի    հի  մնական   ռիսկերը չկան 
Ծրագրի  հիմնական  շահառուները Համայնքի  բնակչություն  և  քաղաքապետարանի  աշխատակիցներ 
Ծրագրի    սկիզբ  և   ավարտ 2017թ. 
Ծրագրի   համառոտ    
նկարագրություն 

 
Նախագծի  ընդհանուր  արժեքը  կազմել  է  19.35 մլն դրամ, 

որից 2016 թվականին  կատարվել է 4.8  մլն  շինվերանորոգման  
աշխատանքներ: Մնացածը  ավարտվելու  է 2017 թվականի  

ընթացքում: 
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ԾՐԱԳՐԻ    ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N8 
 

«Մարտունի  համայնքի  մանկապատանեկան կենտրոնի  շենքի  վերանորոգում» 
(Ծրագրի  ան վանում) 

 
Պարտադիր  խնդիր, որի 
լուծմանն  է միտված  
ծրագիրը 

  

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ` 
Մարտունի  համայնքի 
մանկապատանեկան  
հասակի երեխաների 
արտադպրոցական  
դաստիարակության 
աշխատանքների 
բարելավում 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային   արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
    100  

Ծրագրի  միջանկյալ  
արդյունքներ 

1.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
    100  

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
  1    100  

Ծրագրի   հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյա լ արդյունքն ապահովող   գործողություններ 
1.1.Կենտրոնի   շենքի  նախահաշվա-նախագծային աշխատանքներ 
1.2  Ֆինանսական  միջոցների  հաշվարկ  
2-րդ  միջանկյալ  արդյունքն ապահովող   գործողություններ 
2.1. 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝   800000 
Կապիտալ ծախսեր՝  80000000 
Ընդհանուր բյուջեն`   80800000 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ  այլ  
ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի  հիմնական   ռիսկերը չկան 
Ծրագրի  հիմնական  
շահառուները 

Համայնքի  մանկապատանեկան հասակի  երեխաներ 

Ծրագրի    սկիզբ  և   ավարտ 2020թ. 
Ծրագրի   համառոտ    
նկարագրություն 

 
Նախագծի  ընդհանուր  արժեքը  կազմում  է  80.8 մլն դրամ:  
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ԾՐԱԳՐԻ    ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N9 
 

«Մարտունի  համայնքի  գրադարանի  շենքի  կառուցում» 
(Ծրագրի   անվանում) 

 
Պարտադիր  խնդիր, որի լուծմանն  է 
միտված  ծրագիրը 

 Համայնքում ունենալ   ժամանակակից  պայմաններն ապահովող  գրադարան, 
աշխուժացնել  մշակութային կյանքը 

 
Ծրագրի անմիջական նպատակ`   
Մարտունի  քաղաքում և 
տարածաշրջանում   մշակութային 
կյանքի աշխուժացում 
 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային   արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
    50  

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
        50 

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
       100 

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ  արդյունքն ապահովող   գործողություններ 
1.1  գրադարանի   շենքի  նախահաշվա-նախագծային աշխատանքներ 
1.2  Ֆինանսական  միջոցների  հաշվարկ 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. Աշխատանքներ   
 2.2. 
 

Ծրագրի   բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝     1500000 
Կապիտալ ծախսեր՝ 151500000 
Ընդհանուր բյուջեն`   153000000 

Ծրագրի իրականացման համար 
անհրաժեշտ  այլ  ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի    հիմնական   ռիսկերը չկան 
Ծրագրի  հիմնական  շահառուները Համայնքի  բնակչություն  և  քաղաքապետարանի  աշխատակիցներ 
Ծրագրի    սկիզբ  և   ավարտ 2020-2021Ã.թ  
Ծրագրի   համառոտ    
նկարագրություն 

 
Նախագծի  ընդհանուր  արժեքը  կազմել  է  153.0 մլն դրամ, 
որից 2020թվականին  կատարվել է 75.0  մլն  շինարարական 

աշխատանքներ: Մնացածը  ավարտվել  է 2021 թվականի  
ընթացքում: 
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Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N10  
 

« Մարտունի  համայնքում  մեղվապահության ընդլայնում և մեղրի արտադրության  հիմնում» 
(Ծրագրի   անվանում) 

 
 

 

 
 
 
 
 

Պարտադիր խնդիր, որի 
լուծմանն է միտված ծրագիրը 

 Մեղվապահության ընդլայնում և մեղրի արտադրության  հիմնում 

 
Ծրագրի անմիջական 
նպատակ  Մարտունի  
համայնքում   զարգացնել  
մեղվապահությունը 

 
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
0 0 100 100 0 0 

Ծրագրի միջանկյալ 
արդյունքներ 

1. Յուրաքանչյուր մեղվաընտանիքի ավելացմամբ ընտանիքի բյուջեն կավելանա մեկ 
փեթակի հաշվով 30-40 հազ. ՀՀ դրամ եկամուտ   
 

 
Ցուցանիշներ 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
0  100 100   

2.  
 

Ցուցանիշներ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
      

Ծրագրի հիմնական 
գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
1.1.  նոր փեթակի տրամադրում մեղվապահներին 
1.2. մոմաթերթերի տրամադրում 
 
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 
2.1. մեղվապահական գույքի տրամադրում 
2.2. նոր մայրերի ձեռք բերում 
 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝  300.0 
Կապիտալ ծախսեր՝ 2700.0 
Ընդհանուր բյուջեն՝3000.0 

Ծրագրի իրականացման 
համար անհրաժեշտ այլ 
ռեսուրսներ 

չկան 

Ծրագրի հիմնական ռիսկերը չկան 
Ծրագրի հիմնական 
շահառուները  

Սկսնակ և նոր զարգացող մեղվապահներ, և փեթակների պատրաստող: 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  2018-2019թթ. 
Ծրագրի համառոտ 
նկարագրություն 

 
Ծրագրի արդյունքում կիրականացվի նոր փեթակների /փեթակի տրամադրումը համայնքի 
կողմից  մեղվաընտանիքի կազմումը մեղվապահի կողմից/, մոմաթերթերի, մեղվապահական 
գույքի և դեղորայքի ձեռք բերում ու տրամադրում սկսնակ և նոր զարգացող մեղվապաներին, 
որի արդյունքում համայնքում կզարգանա մեղվապահությունը և կավելանա բնակչության 
ներգրավվածությունը տվյալ ճյուղի զարգացման գործում:  

 
Յուրաքանչյուր մեղվաընտանիքի ավելացմամբ ընտանիքի բյուջեն կավելանա մեկ փեթակի 
հաշվով տարեկան 30000-40000 ՀՀ դրամ եկամուտ:  
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4. ՀԶՀԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 
 
Համայնքի  յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային  հիմքը  ՀԶՀԾ-ում 
համապատասխան տարվա  համար  նախատեսված  ոլորտային  և   բնակավայրային    ծրագրերն   
են, որոնց  իրականացման  համար   հաշվարկվել   են ֆինանսավորման համապատասխան  
աղբյուրներ  և  ծախսեր: Գործնականում, ՀԶՀԾ-ի  իրականացումը  հանգում  է   հիմնականում 
(չհաշված ֆինանսավորման այլ  աղբյուրների  հաշվին  նախատեսված   ծրագրերը) համայնքի  
գալիք    հինգ   տարիների     բյուջեների     կատարմանը։ 
Մարտունի   համայնքի ՀԶՀԾ-Ի ֆինանսավորումն   ամփոփված     է   աղյուսակ 7-ում:  
 

Աղյուսակ 7. ՀԶՀԾ  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
(Մարտունի համայնք) 

(2017-2021թթ.) 
Պարտադիր 

խնդիր 
Բյուջետա-

վորված 
միջոցներ 

Ծրագրի 
կատարումն ըստ 

տարիների 
Ֆինանսավորման 

աղբյուրներ 
Ծախսերի 

դասեր 
Ֆինանսավորման 

կարգավիճակ 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Հա
մա

յն
քի

 ս
եփ

ա
կա

ն 
եկ

ա
մո

ւտ
նե

ր 

Ն
եր

քի
ն 

պ
ա

շտ
ոն

ա
կա

ն 
դր

ա
մա

շն
որ

հն
եր

 

Ա
րտ

ա
քի

ն 
պ

ա
շտ

ոն
ա

կա
ն 

դր
ա

մա
շն

որ
հն

եր
 

Բ
ա

րե
գո

րծ
ու

թյ
ու

ն/
նվ

իր
ա

տ
վո

ւթ
յո

ւն
 

Պ
ետ

ու
թյ

ու
ն-

հա
մա

յն
ք-

մա
սն

ա
վո

ր 
հա

տ
վա

ծ 
հա

մա
գո

րծ
ա

կց
ու

-թ
յո

ւն
 

Ա
յլ 

ա
ղբ

յո
ւր

նե
ր 

Ը
նթ

ա
ցի

կ 
ծա

խ
սե

ր 

Կ
ա

պ
իտ

ա
լ ծ

ա
խ

սե
ր 

Ֆ
ին

ա
նս

ա
վո

րո
ւմ

ն 
ա

ռկ
ա

 է
 

Ֆ
ին

ա
նս

ա
վո

րմ
ա

ն 
շո

ւր
ջ 

ըն
թա

նո
ւմ

 ե
ն 

բա
նա

կց
ու

թյ
ու

նն
եր

 

Ն
եր

կա
յա

ցվ
ել

 է
 ֆ

ին
ա

նս
ա

վո
րմ

ա
ն 

հա
յտ

 

Ֆ
ին

ա
նս

ա
վո

րմ
ա

ն 
հա

րց
ը 

լո
ւծ

վա
ծ 

չէ
 

1.Համայնքի 
մշակույթի տան 
կապիտալ 
վերանորոգումը և 
մշակութային 
կյանքի 
աշխուժացում                                     
2.Համայնքի 
փողոցների 
բարեկարգում                                     
3.Բակային 
տարածքների 
բարեկարգումն ու 
ասֆալտապատո
ւմ                                     
4. Ոռոգման 
ցանցի 
հիմնանորոգումն
ու 
վերակառուցում                                     
5.Համայնքի 
հանգստի գոտու 
վերականգնում                                     
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6.Բազմաբնակա
րան շենքերի 
տանիքների 
կապիտալ 
վերանորոգում 

                                    
7.Համայնքի 
մարզադպրոցի 
կառուցում                                     
8.Եկեղեցու 
կառուցման 
աշխատանքներ                   

9.էներգախնայող
ության եւ 
վերականգնվող 
էներգետիկայի 
ծրագրերի 
իրագործում 

                  
 
 

5. ՀԶՀԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ 
 

 

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով 
ԽՄ-ի կողմից յուրաքանչյուր տարին  մեկ անգամ։  
ՀԶՀԾ-ի  մոնիթորինգն  իրականացվելու է ըստ  ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների 
աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:  
Աղյուսակ 8-ում ներկայացված է ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և 
գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։ 

 
Աղյուսակ 8. Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի  Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 

 
ՄԱՐՏՈՒՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 

( 2017-2021թվականներ) 

Տրամաբանական մոդելի 
բաղադրիչ 
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1.Աղքատության շեմից 
ցածր գտնվող 
ընտանիքների 
հարաբերությունը 
համայնքի 
ընտանիքների 
ընդհանուր թվին 
(արտահայտված 
տոկոսով) 

                                  X համայնքապե
տարան 

Փաստաթղթայի
ն 

ուսումնասիրու
թյուն/հարցազր

ույց 

2.Համայնքի սեփական 
եկամուտների 
տարեկան աճ, 
արտահայտված 
տոկոսով 

                                  X Համայնքա-
պետարան 

Փաստա-
թղթային 

ուսումնա-
սիրություն 

3.Համայնքում 
գրանցված բնակիչների 
թվի  փոփոխությունը  
նախորդ  տարվա  
համեմատ, 
արտահայտված  
տոկոսով, չհաշված 
համայնքի բնակչության 
փոփոխությունը 
բնական աճի 
պատճառով 

  

                                X 
ՀՀ 

Ոստիկանութ-
յուն 

Հարցում 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

                                        

1.Ակտիվ մշակութային 
ևմարզական կյանքի 
կազմակերպումը՝ 
երիտասարդության 
ներգրավմամբ 

  

                                

    

1.1.Համայնքի 
մշակույթի տան 
կապիտալ 
վերանորոգումը և 
մշակութային կյանքի 
աշխուժացում 

  

                                

X Համայնքա-
պետարան 

Փաստա-
թղթային 

ուսումնա-
սիրություն 

2. Համայնքի 
կառուցապատումը, 
բարեկարգումը և 
կանաչապատումը, 
համայնքի 
աղբահանությունը և 
սանիտարական 
մաքրումը, կոմունալ 
տնտեսության 
աշխատանքների 
ապահովումը, ինչպես 
նաև համայնքային 
գերեզմանատան 
պահպանումը և 
գործունեության 
ապահովումը 

  

                                

   

2.2. Համայնքի 
փողոցների 
բարեկարգում 

  

                                
X Համայնքա-

պետարան 

Փաստա-
թղթային 

ուսումնա-
սիրություն 

2.3. Բակային 
տարածքների 
բարեկարգումն ու 
ասֆալտապատում 

  

                                

X Համայնքա-
պետարան 

Փաստա-
թղթային 

ուսումնա-
սիրություն 
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2.4. Ոռոգման ցանցի 
հիմնանորոգումն ու 
վերակառուցում 

  

                                
X Համայնքա-

պետարան 

Փաստա-
թղթային 

ուսումնա-
սիրություն 

2.5.Համայնքի 
հանգստի գոտու 
վերականգնում   

                              
 X Համայնքա-

պետարան 

Փաստա-
թղթային 

ուսումնա-
սիրություն 

3.Համայնքի կոմունալ 
տնտեսության 
աշխատանքների 
կազմակերպում,  
համայնքի 
սեփականություն 
համարվող բնակելի 
տների և ոչ բնակելի 
տարածքների, 
հանրակացարանների, 
վարչական շենքերի և 
այլ շինությունների 
պահպանումը, 
շահագործումը, 
կազմակերպում է 
դրանց նորոգումը 

  

                                

      

3.6. Բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների 
կապիտալ 
վերանորոգում 

  

                                
X Համայնքա-

պետարան 

Փաստա-
թղթային 

ուսումնա-
սիրություն 

4.Համայնքում 
ֆիզիկական  
կուլտուրայի  և  
սպորտի  զարգացմանը  
նպաստում, 
սպորտային  
հրապարակների   և  
մարզական այլ  
կառույցների  
շինարարության  
իրականացում,  
հանգստի  գոտիների 
ստեղծումը 

  

                                

   

4.7. Համայնքի 
մարզադպրոցի 
կառուցում 
 

  
                                

X Համայնքա-
պետարան 

Փաստա-
թղթային 

ուսումնա-
սիրություն 

5.Բարեգործության 
խթանումը` համայնքում 
մշակութային, 
կրթական, գիտական, 
առողջապահական, 
մարզական, 
սոցիալական և այլ 
հաստատությունների 
հիմնադրման, 
ֆինանսավորման, 
ինչպես նաև դրանց 
ֆինանսական 
անկախության  
ապահովման 
նպատակով 

  

                                

   

5.8. Եկեղեցու 
կառուցման 
աշխատանքներ   

                              
 X Համայնքա-

պետարան 

Փաստա-
թղթային 

ուսումնա-
սիրություն 
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5.9.էներգախնայողությ
ան եւ վերականգնվող  
էներգետիկայի 
ծրագրերի  
իրագործում 

  

                                

X Համայնքա-
պետարան 

Փաստա-
թղթային 

ուսումնա-
սիրություն 

 
 

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ 
   

  ՀԶՀԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք հինգ տարիների գործունեության ուղեցույցը: 2017-
2021թթ. ընթացքում ՀԶՀԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի 
ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և 
նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶՀԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ 
քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել 
համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶՀԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային 
հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:  
  Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ 
համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ 
շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:  
ՀԶՀԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի 
ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶՀԾ-
իներքինվերահսկողությանարդյունքներըկներկայացվենհամայնքիավագանուն՝իգիտություն: 
  Յուրաքանչյուր    հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶՀԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա 
արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների 
բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և 
լրացումներ կկատարվեն մնացյալ  տարիների ծրագրերում:  
Հիմնվելով  ՀԶՀԾ-իիրականացման  տարեկան  հաշվետվության  վերաբերյալ համայնքի ավագանու 
կայացրած  որոշման  վրա, ՀԶՀԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը 
ՀԶՀԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալիրև (կամ) համայնքի ավագանու 
անդամներից ստացված բոլոր  առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու 
քննարկմանը  և   հաստատմանը: 
Համայնքի  ավագանու  անդամի (անդամների) առաջարկած  այն  փոփոխությունները  և (կամ) 
լրացումները, որոնք   ավելացնում  են   ՀԶՀԾ-ի   իրականացման   ծախսերը, համայնքիավագանու 
որոշմամբ ընդունվում  են  միայն  համայնքի  ղեկավարի  եզրակացության  առկայությամբ  և  
ավագանու   նիստին   ներկա    անդամների    ձայների    երկու   երրորդով: 
ՀԶՀԾ-ի փոփոխություններըև (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից  հետո, հրապարակվում  
են   ՀՀ   օրենսդրությամբ    սահմանված կարգով: 
 


