
 
Հավելված N 3 

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման 

  
Ձև 

  
Հ Ա Յ Տ 

  
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական 

ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների 
  

Ծրագրի անվանումը Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի խմելու ջրի արտաքին ջրագծի 
վերանորոգում 

Մարզ Լոռու մարզ 

Համայնքը /համայնքները Թումանյան համայնք 

Համայնքի /բնակավայրի 
հեռավորությունը մայրաքաղաք 
Երևանից, ինչպես նաև 
մարզկենտրոնից 

Դսեղ   -  Մայրաքաղաքից 144կմ, մարզկենտրոնից 30կմ 

 

Համայնքի /բնակավայրի 
բնակչությունը 

Դսեղ - 2100 

Սահմանամերձ 
համայնք/բնակավայր 

 Համայնքը չի հանդիսանում սահմանամերձ: 

Բարձր լեռնային համայնք 
/բնակավայրի 

Համայնքը չի հանդիսանում լեռնային: 

Համայնքի գլխավոր 
հատակագծի առկայություն 

Ոչ 

Համայնքի և ծրագիր 
իրականացվող 
բնակավայրի/բնակավայրերի 
ենթակառուցվածքների 
վերաբերյալ հակիրճ 
տեղեկատվություն՝ հստակ 
նշելով՝ 

- ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգից 
օգտվող համայնքի բնակչության 
տոկոսը և 
ջրամատակարարման 
տևողությունը, 

- գազամատակարարման 
համակարգից օգտվող 
համայնքի բնակչության 
տոկոսը, 

- ոռոգման համակարգից 
օգտվող բնակչության տոկոսը և 
համայնքում 

Թումանյան համայնքը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (80%)բնական 

գազով:   Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են բավարար վիճակում, 

սակայն համայնքի ուժերով և Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրերի 

շրջանակներում հետզհետե վերանորոգվում և վերականգնվում են: 

 Թումանյան համայնքի բնակչության 45% ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, 55%-ը՝ 

8-12ժ/օր: 

  Թումանյան համայնքի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 36%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից։ 

  Համայնքի բնակչության 6%-ը օգտվում է ոռոգման համակարգից:  

 Թումանյան համայնքի փողոցների 57%-ը ապահովված է փողոցային լուսավորության 

համակարգերով։ 

Թումանյան համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգերի 47%-ը կառուցված է 

նոր LED համակարգերով։ 

Դսեղ բնակավայրը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (90%)բնական գազով: 

Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են անբավարար վիճակում: 



գյուղատնտեսական հողերից 
ոռոգվող հողատարածքների 
տոկոսը, 

- լուսավորության համակարգի 
առկայությամբ փողոցների 
տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր 
փողոցների մեջ և նշել 
էներգախնայող և ԼԵԴ 
լուսավորություն է, թե ոչ 

  Դսեղ բնակավայրը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, բնակավայրում ջուրը 

ստանում են 4-5ժ/օր: 

  Դսեղ բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 85%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից բնակավայրում ոռոգման համակարգը 

խաթարված է և չի գործում:  

  Դսեղ բնակավայրի փողոցների 25%-ը ապահովված է փողոցային լուսավորության 

համակարգերով, որից 10% -ը կառուցված է լեդ համակարգերով։ 

 

Ծրագրի ընդհանուր 
նկարագրությունը և դրա 
իրականացման 
անհրաժեշտությունը 

   Դսեղ բնակավայրում արդեն երկար տարիներ մեծ հիմնախնդիր է խմելու ջրի 
ջրագծերի անմխիթար վիճակը։ 
Դեռևս 2015թ-ին պետական աջակցության ծրագրով կառուցվեց Դսեղի սարերի 
ակունքներից իջնող անբողջովին նոր ջրագիծ։ Ջրագիծը ունի 25 կմ երկարություն և 
կառուցված է 159մմ տրամագծի երկաթյա խողովակով։ Սակայն նախկին 
խողովակաշարը ևս աշխատել է շատ քիչ խափանումներով։ Քանի որ Դսեղի 
սարերը հարուստ են ջրային ռեսուրսներով, իսկ Դսեղն էլ օրեցօր դառնում է 
զբեսաշրջային ավելի պահանջված վայր, ուստի հրատապ է դարձել ավելի մեծ 
քանակությամբ ջրի պահանջը։  
Նշված ակունքները գտնվում են գյուղից 20կմ հեռավորության վրա և գոյություն 
ունի խողովակաշար, որը ներկայումս չի գործում, սակայն պիտանի է 
օգտագործման համար, մոտ 3-4կմ վնասված և վթարված խողովակաշարի 
փոխարինման դեպքում։ 
Այսպիսով անհրաժեշտ է փոխարինել 120մմ 3-4 կմ  պողպատյա խողովակաշարը, 
պոլիէթիլենային խողովակաշարով, կառուցել ջրհավաք ավազաններ, ինչպես նաև 
փոխարինել պականները և օդահեռացման համակարգերը։  

Ծրագրի ակնկալվող 
արդյունքները, որոնց միջոցով 
պետք է հասնել ծրագրի 
իրականացման նպատակին 

    Ներկայումս արդեն իսկ կառուցված և գոյություն ունեցող զբոսաշրջային 
կենտրոնները մեծ ջրային ռեսուրս են սպառում, որը զգալի նվազեցնում է է 
բնակչությանը հասանելի ջրի պաշարը։ Քանի որ պետությունը և համայնքը 
որդեգրել են ներդրումային միջավայրը խթանելու ռազմավարություն, իսկ Դսեղում 
էլ օրէցօր ավելանում է ներդրումների պահանջարկը մեծ քանակությամբ ջրի 
առկայությունը կարող է լրացուցիչ գործոն լինել ներդրումային ավելի մեծ հոսքի։ 
Արդեն իսկ տարբեր ուսումնասիրություններով պարզ է դարձել, որ առկա են երկու 
գիծ երեք աղբյուրներ, որոնց վրա հողային աշխատանքներ կատարելու և 
չափորոշիչներին համապատասխանող ջրհավաք ավազաններ կառուցելուց 
դեպքում հնարավոր կլինի գյուղին մատակարարել լրացուցիչ վայրկանում մոտ 1-2լ 
ջուր, որը արդյունավետ օգտագործելու դեպքում նախնական հաշվարկներով 
գյուղում առկա հյուրանոցային տնտեսությունների պահանջարկի մոտ կրկնակին է։ 
Ստացվում է որ ջուրը գյուղ հասցնելու դեպքում կապահովվի հյուրանոցային և 
զբոսաշրջային կենտրոնների ջրի պահանջարկը և գյուղի բնակչությանը 
տրամադրվող ջրի ռեսուրսը կավելանա։ 

Ծրագրի արդյունքներին 
հասնելու գործողությունները և 
միջոցառումները 

Ծրագրի արդյունքների հասնելու գործողությունները և միջոցառումները:  

1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  - 20 օր 
2. Գնումների կազմակերպում  - 30 օր 
3. Պայմանագրի կնքում  - 10 օր 
4. Շինթույլտվության տրամադրում  - 10 օր 
5. Շինաշխատանքներ  - 180 օր 

Մշտադիտարկում - 180 օր  



Նախատեսվում փոխարինել 120մմ 3-4 կմ  պողպատյա խողովակաշարը, 
պոլիէթիլենային խողովակաշարով, կառուցել ջրհավաք ավազաններ, 
ինչպես նաև փոխարինել պականները և օդահեռացման համակարգերը։ 

 

Ծրագրի իրականացման 
արդյունքում համայնքին 
սեփականության իրավունքով 
պատկանող հիմնական 
միջոցների արժեքի ավելացում 
բացառությամբ 
բազմաբնակարան շենքերի 
ընդհանուր բաժնային 
սեփականության գույքի 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում  կմեծանա համայնքի/բնակավայրի/ 
հիմնական միջոցների արժեքը: Ծրագրի նախատեսվող ծախսերը կապիտալ 
բնույթի են : 

Համայնքի հիմնական միջոցները կավելանան  45․115․604 ՀՀ դրամով: 

Ծրագրի ազդեցությունը 
համայնքի և շահառուների վրա 

Ուղղակի շահառուների քանակը բնակավայրում 2000-ից ավելի բնակիչներ կամ 
500-ից ավելի տնտեսություններ կլինեն : 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում կնկատվի եկամտի ավելացում , ինչպես նաև 
խնայողությունների ավելացում և հարմարավետություն : 

  Ջրի քանակի ավելացման դեպքում զգալիորեն կբարելավվի բնակչության 
ապրելակերպը և կյանքի որակը, ինչպես նաև զբեսաշրջային կենտրոնները կգործեն 
անխափան գրաֆիկով կավելանա ներդրումների քանակը։ 

Շահառուների ընդհանուր թիվը կազմում է 2000 մարդ: 

Նշել ծրագրի իրականացման 
ընթացքում ստեղծվող 
ժամանակավոր և հիմնական 
աշխատատեղերի քանակը և 
դրանց նկարագրությունը 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվի ժամանակավոր  մոտ 10-15 
ժամանակավոր աշխատատեղ, որից կօգտվի համայնքի բնակչությունը: 

Համայնքի նախորդ տարվա 
բյուջեն և բյուջեի 
կատարողականը 

 Նախորդ տարվա բյուջեն` 515458.3 ՀՀ դրամ. 
 Ներկայացնել  նախորդ  տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` 
առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից 
ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

 Պլանը Փաստացին Տոկոսը 

Ընդամենը՝ համայնքի 
բյուջեի մուտքեր  

515458.3 466149.3 90.1% 

Ընդամենը՝ համայնքի 
բյուջեի եկամուտները  
Այդ թվում՝` 

464659.3 415,350.3 89.4%           

     - Վարչական բյուջեի 
եկամուտներ, որից՝ 

269120,6  272312,1  101,2% 

    -  Սեփական 
եկամուտներ 

71686,7  74815,8  104,4% 



    -  Ֆոնդային բյուջեի 
մուտքեր 

 

302,147.40 

 

239,837.10 

 

          79.4% 

     - Ֆոնդային բյուջեի 
եկամուտներ 251,348.4 189,038.1 75.2% 

- Ֆոնդային բյուջեի 
տարեսկզբի ազատ 
մնացորդ 

50799.0 50799.0 100% 

Ընդամենը՝համայնքի 
բյուջեի ծախսեր,       

որից՝ 

515458,3  419838,8 81,4% 

      - Վարչական բյուջեի 
ծախսեր 

273656,3 243116,1 88,8% 

     - Ֆոնդային բյուջեի 
ծախսեր 

297611,7 222,722,7 74,8% 

Համայնքի ֆոնդային 
բյուջեի փաստացի 
ծախսերը,  որից՝ 

297611,7 222,722,7 74,8% 

-կառավարման 
ապարատ 

2175,0 864,4 39,7% 

-     Ընդհանուր բնույթի 
հանրային 
ծառայություններ 

15126,2 12850,0 85,0% 

 -     Ճանապարհային 
տրանսպորտ 

67306,5 55292,2 82,1% 

- Բնակարանային 
շինարարություն 

342,5 342,4 100,0% 

- ջրամատակարարում 193787,5 151695,8 78,3 % 

- փողոցային 
լուսավորություն 

33330,1 16035,2 48,1% 

-Մշակութային 
կազմակերպություններ 

140,0 140,0 100,0% 

-Նախադպրոցական 
կրթություն 

7404,0 7403,3 100,0% 

-   Գույքի օտարումից 
մուտքեր 

-22000,0 -21900,6 99,5 % 

    

  



Համայնքի ընթացիկ 
տարվա բյուջեն 

434779146 ՀՀ  դրամ. 
Ներկայացնել  ընթացիկ տարվա  կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված 
ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի 
ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

 Պլանը 

Համայնքի բյուջեի մուտքեր 384825,4 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում 
Այդ թվում՝` 

338515.1 

    Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 338515,1 

- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝  285640.0 

- Սեփական եկամուտներ 96239.0 

-     Ֆոնդային բյուջեի մուտքեր 149139.2 

-     Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 102828,9 

- Ֆոնդային բյուջեի տարեսկազբի ազատ մնացորդ 46310.3 

Ընդամենը՝  համայնքի բյուջեի ծախսեր,       
որից՝  

434779,1 

    - Վարչական բյուջեի ծախսեր 285640.0 

     -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 149139.2 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված 
ծախսերը, որից՝ 

149139.2 

-Կառավարման ապարատ 23935.1 

-- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 800.0 

-Գյուղատնտեսություն 20900,0 

-Գազաֆիկացում 12970,9 

-      Ճանապարհային տրանսպորտ 30846,7 

- Ջրամատակարարում 69650,4 

-    Փողոցների լուսավորություն 29639,2 

-Կրթություն 396,9 

-   Գույքի օտարումից մուտքեր -40000,0 

Ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով  Թումանյան համայնքին 2023թ 
հատկացվելու է 189401,0 ՀՀ դրամ:  



 
 

Համայնքի միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագիրը 

Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի 
իրականացման տարվա բյուջեն` 146975,1դրամ. 

Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի 
իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն 129000,0 դրամ. 

Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող 
տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և 
ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի 
ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով 
 
 

  Ծրագրի 
իրականացման 
տարի 

Ծրագրի 
իրականացման 
տարվան 
հաջորդող 
տարի 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, 
այդ թվում՝ 

 421695,7  387877,9 

    Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 274720,6 278877,9 
- Սեփական եկամուտներ  75952,4  78109,7 
- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ     
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրի, որից՝ 

 421695,7  398877,9 

- Վարչական բյուջեի ծախսեր  274720,6  278877,9 
- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր     
Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրի, որից՝ 

 146975,1  129000,0 

--կառավարման ապարատ 2000,0 2000,0 
- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 48334,5 65000,0 
- ճանապարհաշինություն  79265,6  42000,0 
- ջրամատակարարում  31820,0  0,0 
- փողոցային լուսավորություն  25555,0  20000,0 

- Գույքի օտարումից մուտքեր  -20000,0 0,0 

Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված 
սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված 
ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝ 
/ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար 
համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված 
գումարները՝ ըստ ոլորտների/ 

    

- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 21751,0 32500,0 
- ճանապարհաշինություն  35670,0  18900,0 
- ջրամատակարարում/ջրահեռացում  11137,0  14700,0 
- փողոցային լուսավորություն  11500,0  9000,0 



- գազամատակարարում     
- նախադպրոցական հաստատություններ     
- հասարակական շենքեր     
- գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում     
-     

 

Համայնքի ծրագրի 
իրականացման տարվա 
միջնաժամակետ ծախսերի 
ծրագրով նախատեսված 
բյուջետային մուտքերի 
(ներառյալ՝ ֆինանսական 
համա- հարթեցման դոտացիայի 
գծով նախատեսված մուտքերը) 
հաշվին նշված ծրագրի 
իրականացման 
անհնարինության 
հիմնավորումը 
(համապատասխան հաշվարկ- 
ներով 

 Քանի որ, 2023թ-ի միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային 

մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով 
նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի (ջրամատակարարում/ 
ջրահեռացում) համար  նախատեսված է 11․137․000 ՀՀ դրամ, Թումանյան համայնքի 
Դսեղ բնակավայրում ոռոգման համակարգի վերանորոգման աշխատանքները 
իրականացնելու համար հայտով ներկայացված 45․115․604 ՀՀ դրամ, որի 35%-ը 
վճարում է համայնքը՝  15.790.461 ՀՀ դրամ, չի բավարարում ծրագիրը աբողջությամբ 
իրականացնելու համար։ 
Միաժամանակ նշենք նաև, որ (ջրամատակարարում/ ջրահեռացում) հաշվից 
նախատեսված է 2023թ-ին սուբվենցիոն ծրագրով իրականացնել նաև Թումանյան 
համայնքի Դսեղ բնակավայրում ոռոգման համակարգի վերանորոգման 
աշխատանքները՝ 42․160․938 ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարով, որի 35%-ը  14․756․328  
ՀՀ դրամ գումարը վճարում է համայնքը։ 

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ 
թվում՝ 

- շինարարական օբյեկտների 
նախագծման արժեքը _________ 
դրամ, 

- նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի պետական 
փորձաքննության ծառայության 
արժեքը՝ _________ դրամ, 
- տեխնիկական հսկողության 
ծառայությունների արժեքը՝ 
_________ դրամ, 
- հեղինակային հսկողության 
ծառայությունների արժեքը՝ 
_________ դրամ, 
- գոյություն ունեցող շենք-
շինությունների տեխնիկական 
վիճակի վերաբերյալ 
փորձաքննության ծառայության 
արժեքը՝ _________ դրամ, 
ինժեներաերկրաբանական 
հետազոտության ծառայության 
արժեքը՝ ———— դրամ 
ինչպես նաև առանձին 
ներկայացնել հասարակական 
շենքերի և բազմաբնակարան 
շենքերի ընդհանուր 
օգտագործման գույքի 
կառուցման/նորոգման 
դեպքում՝ էներգախնայողության 

45․095․604 ՀՀ դրամ (100%) 

Շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը  1.000.000ՀՀ դրամ։ 

   Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության  
ծառայության արժեքը՝  100000 ՀՀ դրամ։   

  Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 706804 ՀՀ դրամ։ 

  Հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝   212050 ՀՀ դրամ։ 

Ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 30․000 ՀՀ 
դրամ։ 





 
Հավելված N 3 

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման 

  
Ձև 

    
Հ Ա Յ Տ 

  
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական 

ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների 
  

Ծրագրի անվանումը Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրում ոռոգման համակարգի վերանորոգում 

Մարզ Լոռու մարզ 

Համայնքը /համայնքները Թումանյան համայնք, բնակավայր Դսեղ 

Համայնքի /բնակավայրի 
հեռավորությունը մայրաքաղաք 
Երևանից, ինչպես նաև 
մարզկենտրոնից 

Դսեղ   -  Մայրաքաղաքից 144կմ, մարզկենտրոնից 30կմ 

 

Համայնքի /բնակավայրի 
բնակչությունը 

Դսեղ - 2100 

Սահմանամերձ 
համայնք/բնակավայր 

 Համայնքը չի հանդիսանում սահմանամերձ: 

Բարձր լեռնային համայնք 
/բնակավայրի 

Համայնքը չի հանդիսանում լեռնային: 

Համայնքի գլխավոր 
հատակագծի առկայություն 

Ոչ 

Համայնքի և ծրագիր 
իրականացվող 
բնակավայրի/բնակավայրերի 
ենթակառուցվածքների 
վերաբերյալ հակիրճ 
տեղեկատվություն՝ հստակ 
նշելով՝ 

- ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգից 
օգտվող համայնքի բնակչության 
տոկոսը և 
ջրամատակարարման 
տևողությունը, 

- գազամատակարարման 
համակարգից օգտվող 
համայնքի բնակչության 
տոկոսը, 

- ոռոգման համակարգից 
օգտվող բնակչության տոկոսը և 
համայնքում 
գյուղատնտեսական հողերից 

Թումանյան համայնքը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (80%)բնական 

գազով:   Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են բավարար վիճակում, 

սակայն համայնքի ուժերով և Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրերի 

շրջանակներում հետզհետե վերանորոգվում և վերականգնվում են: 

 Թումանյան համայնքի բնակչության 45% ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, 55%-ը՝ 

8-12ժ/օր: 

  Թումանյան համայնքի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 36%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից։ 

  Համայնքի բնակչության 6%-ը օգտվում է ոռոգման համակարգից:  

 Թումանյան համայնքի փողոցների 57%-ը ապահովված է փողոցային լուսավորության 

համակարգերով։ 

Թումանյան համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգերի 47%-ը կառուցված է 

նոր LED համակարգերով։ 

Դսեղ բնակավայրը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (90%)բնական գազով: 

Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են անբավարար վիճակում: 

  Դսեղ բնակավայրը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, բնակավայրում ջուրը 



ոռոգվող հողատարածքների 
տոկոսը, 

- լուսավորության համակարգի 
առկայությամբ փողոցների 
տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր 
փողոցների մեջ և նշել 
էներգախնայող և ԼԵԴ 
լուսավորություն է, թե ոչ 

ստանում են 4-5ժ/օր: 

  Դսեղ բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 85%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից բնակավայրում ոռոգման համակարգը 

խաթարված է և չի գործում:  

  Դսեղ բնակավայրի փողոցների 25%-ը ապահովված է փողոցային լուսավորության 

համակարգերով, որից 10% -ը կառուցված է լեդ համակարգերով։ 

 

Ծրագրի ընդհանուր 
նկարագրությունը և դրա 
իրականացման 
անհրաժեշտությունը 

   Դսեղի  ռազավարական  զարգացման ծրագրերեում  միշտ ներառվել է հողերի 
ոռոգման անհրաժեշտությունը , սակայն ֆինանսական միջոցների սղության 
պատճառով  այն չի իրականացվել: 

ԽՍՀՄ տարիներին Դսեղ գյուղում կառուցվել է ոռոգման համակարգ ընդհանուր 
մոտ 25 կմ ցանց։ 2000- ականներին ցանցի մոտ 40%-ը ապամոնտաժվել է։ 
Ներկայումս բնակիչների մի մասը սկսել է զբաղվել հողագործությամբ, որի 
առաջնային և կարևոր պայմաններից է ոռոգման համակարգի առկայությունը։ 

Գոյություն ունեցող հատվածները ներկայումս հնարավոր է օգտագործել 
վերանորոգելով ապամոնտաժված հատվածները, միացնելով գլխավոր գոյություն 
ունեցող ցանցին։ 

Ծրագրի ակնկալվող 
արդյունքները, որոնց միջոցով 
պետք է հասնել ծրագրի 
իրականացման նպատակին 

    Ոռոգման ջրի առկայությունը կշահագրգռի  բնակիչներին ընդլայնել 
ցանքատարածությունները , կավելանա մշակաբույսերի  բերքատվությունը , 
հետևաբար նաև եկամտաբերությունը, որոնց արդյունքում կբարելավվի 
բնակչության ապրելակերպը և կյանքի որակը:  

Ծրագրի արդյունքներին 
հասնելու գործողությունները և 
միջոցառումները 

Ծրագրի արդյունքների հասնելու գործողությունները և միջոցառումները:  

1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  - 10 օր 
2. Գնումների կազմակերպում  - 30 օր 
3. Պայմանագրի կնքում  - 10 օր 
4. Շինթույլտվության տրամադրում  - 10 օր 
5. Շինաշխատանքներ  - 180 օր 

Մշտադիտարկում - 180 օր  
Նախատեսվում է կառուցել գոյութոյւն ունեցող ոռոգման ջրագծի Ф 120 մմ 
տրամաչափի 4 կմ հատված կարգավորիչ փականներով։ 

 

Ծրագրի իրականացման 
արդյունքում համայնքին 
սեփականության իրավունքով 
պատկանող հիմնական 
միջոցների արժեքի ավելացում 
բացառությամբ 
բազմաբնակարան շենքերի 
ընդհանուր բաժնային 
սեփականության գույքի 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում  կմեծանա համայնքի/բնակավայրի/ 
հիմնական միջոցների արժեքը:Ծրագրի նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի 
են : 

Համայնքի հիմնական միջոցները կավելանան  42․140․918 ՀՀ դրամով: 



Ծրագրի ազդեցությունը 
համայնքի և շահառուների վրա 

Ուղղակի շահառուների քանակը բնակավայրում 2000-ից ավելի բնակիչներ կամ 500-
ից ավելի տնտեսություններ կլինեն : 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում կնկատվի եկամտի ավելացում , ինչպես նաև 
խնայողությունների ավելացում և հարմարավետություն : 

  Սկզբնական շրջանում 10-15 կմ ոռոգման  ջրագծերի անցկացումով հնարավոր 
կլինի մոտ 300հա հողատարածք ոռոգելու , որը կկազմի գյուղացիական 
տնտեսությունների 60% կամ  մոտ 250տնտեսություն: 

Շահառուների ընդհանուր թիվը կազմում է 1000 մարդ: 

Նշել ծրագրի իրականացման 
ընթացքում ստեղծվող 
ժամանակավոր և հիմնական 
աշխատատեղերի քանակը և 
դրանց նկարագրությունը 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվի ժամանակավոր  մոտ 5-10 
ժամանակավոր աշխատատեղ, որից կօգտվի համայնքի բնակչությունը: 

Համայնքի նախորդ տարվա 
բյուջեն և բյուջեի 
կատարողականը 

 Նախորդ տարվա բյուջեն` 515458.3 ՀՀ դրամ. 
 Ներկայացնել  նախորդ  տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` 
առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից 
ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

 Պլանը Փաստացին Տոկոսը 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի 
մուտքեր  

515458.3 466149.3 90.1% 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի 
եկամուտները  
Այդ թվում՝` 

464659.3 415,350.3 89.4%           

     - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, 
որից՝ 

269120,6  272312,1  101,2% 

    -  Սեփական եկամուտներ 71686,7  74815,8  104,4% 

    -  Ֆոնդային բյուջեի մուտքեր  

302,147.40 

 

239,837.10 

 

          79.4% 

     - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 251,348.4 189,038.1 75.2 

- Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի 
ազատ մնացորդ 

50799.0 50799.0 100% 

Ընդամենը՝համայնքի բյուջեի 
ծախսեր,       

որից՝ 

515458,3  419838,8 81,4% 

      - Վարչական բյուջեի ծախսեր 273656,3 243116,1 88,8% 

     - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 297611,7 222,722,7 74,8% 



Համայնքի ֆոնդային բյուջեի 
փաստացի ծախսերը,  որից՝ 

297611,7 222,722,7 74,8% 

-կառավարման ապարատ 2175,0 864,4 39,7% 

-     Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ 

15126,2 12850,0 85,0% 

 -     Ճանապարհային տրանսպորտ 67306,5 55292,2 82,1% 

- Բնակարանային 
շինարարություն 

342,5 342,4 100,0% 

- ջրամատակարարում 193787,5 151695,8 78,3 % 

- փողոցային լուսավորություն 33330,1 16035,2 48,1% 

-Մշակութային 
կազմակերպություններ 

140,0 140,0 100,0% 

-Նախադպրոցական կրթություն 7404,0 7403,3 100,0% 

-   Գույքի օտարումից մուտքեր -22000,0 -21900,6 99,5 % 

    

  

Համայնքի ընթացիկ 
տարվա բյուջեն 

434779146 ՀՀ  դրամ. 
Ներկայացնել  ընթացիկ տարվա  կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված 
ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի 
ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

 Պլանը 

Համայնքի բյուջեի մուտքեր 384825,4 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում 
Այդ թվում՝` 

338515.1 

    Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 338515,1 

- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝  285640.0 

- Սեփական եկամուտներ 96239.0 

-     Ֆոնդային բյուջեի մուտքեր 149139.2 

-     Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 102828,9 

- Ֆոնդային բյուջեի տարեսկազբի ազատ մնացորդ 46310.3 

Ընդամենը՝  համայնքի բյուջեի ծախսեր,       
որից՝  

434779,1 



    - Վարչական բյուջեի ծախսեր 285640.0 

     -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 149139.2 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված 
ծախսերը, որից՝ 

149139.2 

-Կառավարման ապարատ 23935.1 

-- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 800.0 

-Գյուղատնտեսություն 20900,0 

-Գազաֆիկացում 12970,9 

-      Ճանապարհային տրանսպորտ 30846,7 

- Ջրամատակարարում 69650,4 

-    Փողոցների լուսավորություն 29639,2 

-Կրթություն 396,9 

-   Գույքի օտարումից մուտքեր -40000,0 

Ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով  Թումանյան համայնքին 2023թ 
հատկացվելու է 189401,0 ՀՀ դրամ:  

Համայնքի միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագիրը 

Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի 
իրականացման տարվա բյուջեն` 146975,1դրամ. 

Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի 
իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն 129000,0 դրամ. 

Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող 
տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և 
ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի 
ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով 
 
 

  Ծրագրի 
իրականացման 
տարի 

Ծրագրի 
իրականացման 
տարվան 
հաջորդող 
տարի 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, 
այդ թվում՝ 

 421695,7  387877,9 

    Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 274720,6 278877,9 
- Սեփական եկամուտներ  75952,4  78109,7 
- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ     
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրի, որից՝ 

 421695,7  398877,9 

- Վարչական բյուջեի ծախսեր  274720,6  278877,9 



- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր     
Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրի, որից՝ 

 146975,1  129000,0 

--կառավարման ապարատ 2000,0 2000,0 
- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 48334,5 65000,0 
- ճանապարհաշինություն  79265,6  42000,0 
- ջրամատակարարում  31820,0  0,0 
- փողոցային լուսավորություն  25555,0  20000,0 

- Գույքի օտարումից մուտքեր  -20000,0 0,0 

Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված 
սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված 
ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝ 
/ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար 
համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված 
գումարները՝ ըստ ոլորտների/ 

    

- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 21751,0 32500,0 
- ճանապարհաշինություն  35670,0  18900,0 
- ջրամատակարարում/ջրահեռացում  11137,0  14700,0 
- փողոցային լուսավորություն  11500,0  9000,0 
- գազամատակարարում     
- նախադպրոցական հաստատություններ     
- հասարակական շենքեր     
- գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում     
-     

 

Համայնքի ծրագրի 
իրականացման տարվա 
միջնաժամակետ ծախսերի 
ծրագրով նախատեսված 
բյուջետային մուտքերի 
(ներառյալ՝ ֆինանսական 
համա- հարթեցման դոտացիայի 
գծով նախատեսված մուտքերը) 
հաշվին նշված ծրագրի 
իրականացման 
անհնարինության 
հիմնավորումը 
(համապատասխան հաշվարկ- 
ներով 

 Քանի որ, 2023թ-ի միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային 
մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով 
նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի (ջրամատակարարում/ ջրահեռացում) 
համար  նախատեսված է 11․137․000 ՀՀ դրամ, Թումանյան համայնքի Դսեղ 
բնակավայրում ոռոգման համակարգի վերանորոգման աշխատանքները 
իրականացնելու համար հայտով ներկայացված 42․160․938 ՀՀ դրամ, որի 35%-ը 
վճարում է համայնքը՝  14․756․328 ՀՀ դրամ, չի բավարարում ծրագիրը աբողջությամբ 
իրականացնելու համար։ 
Միաժամանակ նշենք նաև, որ (ջրամատակարարում/ ջրահեռացում) հաշվից 
նախատեսված է 2023թ-ին սուբվենցիոն ծրագրով իրականացնել նաև Թումանյան 
համայնքի Դսեղ բնակավայրի խմելու ջրի արտաքին ջրագծի վերանորոգման 
աշխատանքները՝ 45․115․604 ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարով, որի 35%-ը  15.790.461 ՀՀ 
դրամ գումարը վճարում է համայնքը։ 

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ 
թվում՝ 

- շինարարական օբյեկտների 
նախագծման արժեքը _________ 
դրամ, 

- նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի պետական 
փորձաքննության ծառայության 

42․140․918 ՀՀ դրամ (100%) 

Շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը  850000ՀՀ դրամ։ 

   Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության  
ծառայության արժեքը՝  85000 ՀՀ դրամ։   

  Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 636346 ՀՀ դրամ։ 





 
Հավելված N 3 

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման 

   
Ձև 

  
Հ Ա Յ Տ 

  
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն 

ուղղված սուբվենցիաների 
  

Ծրագրի անվանումը Թումանյան համայնքի Քարինջ և Դսեղ  բնակավայրերի վարչական 
կենտրոնների վերանորոգում 

Մարզ Լոռու մարզ 

Համայնքը /համայնքները Քարինջ 

Համայնքի /բնակավայրի 
հեռավորությունը 
մայրաքաղաք Երևանից, 
ինչպես նաև մարզկենտրոնից 

Քարինջ  -  Մայրաքաղաքից 160կմ, մարզկենտրոնից 42կմ  

Դսեղ   -  Մայրաքաղաքից 144կմ, մարզկենտրոնից 30կմ 

 

Համայնքի /բնակավայրի 
բնակչությունը 

 Քարինջ  - 635 

Դսեղ - 2100 

Սահմանամերձ 
համայնք/բնակավայր 

 Համայնքը չի հանդիսանում սահմանամերձ: 

Բարձր լեռնային համայնք 
/բնակավայրի 

Համայնքը չի հանդիսանում լեռնային: 

Համայնքի գլխավոր 
հատակագծի առկայություն 

Ոչ 

Համայնքի և ծրագիր 
իրականացվող 
բնակավայրի/բնակավայրերի 
ենթակառուցվածքների 
վերաբերյալ հակիրճ 
տեղեկատվություն՝ հստակ 
նշելով՝ 

- ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգից 
օգտվող համայնքի 
բնակչության տոկոսը և 
ջրամատակարարման 
տևողությունը, 

- գազամատակարարման 
համակարգից օգտվող 
համայնքի բնակչության 
տոկոսը, 

Թումանյան համայնքը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (80%)բնական 

գազով: Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են բավարար վիճակում, 

սակայն համայնքի ուժերով և Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրերի 

շրջանակներում հետզհետե վերանորոգվում և վերականգնվում են: 

Թումանյան համայնքի բնակչության 45% ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, 55%-

ը՝ 8-12ժ/օր: 

  Թումանյան համայնքի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 36%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից 

  Համայնքի բնակչության 6%-ը օգտվում է ոռոգման համակարգից:  

 Թումանյան համայնքի փողոցների 70%-ը ապահովված է փողոցային 

լուսավորության համակարգերով։ 

Թումանյան համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգերի 47%-ը 

կառուցված է նոր LED համակարգերով։ 



- ոռոգման համակարգից 
օգտվող բնակչության տոկոսը 
և համայնքում 
գյուղատնտեսական հողերից 
ոռոգվող հողատարածքների 
տոկոսը, 

- լուսավորության 
համակարգի առկայությամբ 
փողոցների տոկոսը՝ 
համայնքի ընդհանուր 
փողոցների մեջ և նշել 
էներգախնայող և ԼԵԴ 
լուսավորություն է, թե ոչ 

Դսեղ բնակավայրը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (90%)բնական 

գազով: Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են անբավարար վիճակում: 

  Դսեղ բնակավայրը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, բնակավայրում ջուրը 

ստանում են 4-5ժ/օր: 

  Դսեղ բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 85%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից բնակավայրում ոռոգման համակարգը 

խաթարված է և չի գործում:  

  Դսեղ բնակավայրի փողոցների 45%-ը ապահովված է փողոցային լուսավորության 

համակարգերով, որից 10% -ը կառուցված է լեդ համակարգերով։ 

Քարինջ բնակավայրը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (25%)բնական 

գազով: Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են անբավարար վիճակում, 

սակայն համայնքի ուժերով և Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրերի 

շրջանակներում հետզհետե վերանորոգվում և վերականգնվում են: 

  Քարինջ բնակավայրը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, բնակավայրում ջուրը 

ստանում են 3ժ/օր: 

  Քարինջ բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 3%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից, բնակավայրում ոռոգման համակարգ չի 

գործում:  

  Քարինջ բնակավայրի փողոցների 40%-ը ապահովված է փողոցային 

լուսավորության նոր լեդ համակարգերով համակարգերով։ 

 

 

 
 

Ծրագրի ընդհանուր 
նկարագրությունը և դրա 
իրականացման 
անհրաժեշտությունը 

Թումանյան համայնքի Քարինջ բնակավայրի վարչական կենտրոնը ԽՍՀՄ 
տարիներից ի վեր չի վերանորոգվել, ներկայումս շենքային պայմանները 
գտնվում են շատ վատ վիճակում։  
Բնակիչների սպասարկման բարենպաստ և հարմարավետ պայմանները 
բավարարելու համար կենտրոնի վերանորոգումը առաջնահերթ խնդիր է դարձել 
համայնքի համար։ Վարչական կենտրոնում գործում են նաև  բնակավայրի 
գրադարանը, նախատեսվում է, որ ծրագրի իրականացումից հետո Քարինջ 
բնակավայրի վարչական կենտրոնում կտեղակայվի նաև բուժկետը։  
Քարինջ բնակավայրի վարչական շենքի առաջին հարկում տեղակայված է նաև 
հանդիսությունների սրահը, որը ևս ունի վերանորոգման կարիք։ 
Վերանորոգված կենտրոնում նախատեսվում է նաև տեղակայել 
խորհդակցությունների և ժողովների համար դահլիճ։ Վարչական կենտրոնի 
վերանորոգումը կարևոր է նաև բնակավայրի ներկայացուցչության մակարդակը 
բարձարացնելու համար։ 



Այսպիսով վարչական շենքի վերանորոգման և շենքային պայմանների 
բարելավման արդյունքում, բնակավայրը կունենա համակարգված 
ծառայությունների բարձր որակի սպասարկման կենտրոն։ 
Նախատեսվում է իրականացնել շենքի վերանորոգում և ներքին հարդարման 
աշխատանքներ։  
Վերջին տարիներին Դսեղ բնակավայրը զբոսաշրջիկների և բազմաթիվ հյուրերի 
մեծ հոսք է ապահովում, իսկ շենքային պայմանները այնքան էլ ներկայանալի չէ։ 
Դսեղ բնակավայրի վարչական շենքը վերջին անգամ մասնակի վերանորոգվել է 
2010թ-ին միայն 1-ին հարկը որտեղ տեղակայված է նիստերի դահլիճը և 
սանհանգույցը։ 
Ներկայումս շատ վատ վիճակում է գտնվում տանիքը և 2-րդ հարկում 
տեղակայված աշխատակիցների աշխատասենյակները։ 
Վարչական կենտրոնների վերանորոգումը շատ կարևոր խնդիր է դարձել 
համայնքի համար, կենտրոնների վերանորոգումը կարևոր է բնակիչների 
սպասարկման մակարդակը բարձրացնելու համար, շենքում գործող լրացուցիչ 
կենտրոնները նույնպես կարևոր դեր ունեն բնակավայրերի համար (գրադարան, 
հանդիսությունների սրահ), որոնց պահպանումը նույնպես շատ կարևոր է ։  

․Կարևոր է նշել նաև որ ներկայումս չվերանորոգելով կենտրոնները հետագայում 
ավելի մեծ խնդիրներ կարող են առաջանալ, պահպանելով ներկայիս շենքային 
պայմանները հետագայում համայնքը զերծ կմնա հիմնովին շենք կառուցելու 
խնդիրներից։ Վերանորոգելով շենքային պայմանները լուծվում է նաև շենքում 
գոյություն ունեցող գույքի պահպանման հարցը։ Նշված շինությունների 
վերանորոգման արդյունքում կտրուկ կկրճատվի տվյալ շենքերի համար 
նախատեսված էներգետիկ ռեսուրսները։ 

Ծրագրի ակնկալվող 
արդյունքները, որոնց միջոցով 
պետք է հասնել ծրագրի 
իրականացման նպատակին 

Թումանյան համայնքի Քարինջ և Դսեղ բնակավայրի վարչական կենտրոնի 
վերանորոգումը ներառված է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում և համարվում է 
կապիտալ ծրագիր: 
 Ծրագրը կունենա շոշափելի երկարաժամկետ արդյունք, կբարձրանա 
բնակչությանը տրամադրվող ծառայությունների սպասարկման որակը, 
բնակավայրը կունենա հարմարավետ և բարեկարգ ներկայացուցչական կենտրոն, 
կբարելավվի կենտրոններում գույություն ունեցող գույքի պահպանման 
պայմանները։ 

Ծրագրի արդյունքներին 
հասնելու գործողությունները 
և միջոցառումները 

Ծրագրի արդյունքների հասնելու գործողությունները և միջոցառումները:  

1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  - 20 օր 

2. Գնումների կազմակերպում  - 30 օր 

3. Պայմանագրի կնքում  - 10 օր 

4. Շինթույլտվության տրամադրում  - 10 օր 

5. Շինաշխատանքներ  - 180 օր 

Մշտադիտարկում - 250 օր  

Շենքերի արտաքին և ներքին վերանորոգում, դռների լուսամուտների 

փոխարինում նորով, տանիքների վերանորոգում։  

Ծրագրի իրականացման 
արդյունքում համայնքին 
սեփականության իրավունքով 
պատկանող հիմնական 
միջոցների արժեքի ավելացում 
բացառությամբ 
բազմաբնակարան շենքերի 
ընդհանուր բաժնային 
սեփականության գույքի 

Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են : 

 Համայնքի հիմնական միջոցները կավելանան 35․841․520 ՀՀ դրամով: 



Ծրագրի ազդեցությունը 
համայնքի և շահառուների 
վրա 

Բնակչության համար բարձր որակի և հարմարավետ պայմաններում 
սպասարկում, աշխատատեղերի ստեղծում։ Բնակավայրը կունենա 
համախմբված սպասարկման ծառայությունների կենտրոն։ Բնակավայրը 
կունենա վերանորոգված և բարելավված ներկայացուցչական կենտրոն։ 

Շահառուների ընդհանուր թիվը կազմում է 2735: 

Նշել ծրագրի իրականացման 
ընթացքում ստեղծվող 
ժամանակավոր և հիմնական 
աշխատատեղերի քանակը և 
դրանց նկարագրությունը 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում բնակավայրերում կստեղծվեն ժամանակավոր 
մոտ 5-10 աշխատատեղ, որից կօգտվի համայնքի բնակչությունը: 

Համայնքի նախորդ տարվա 
բյուջեն և բյուջեի 
կատարողականը 

 Նախորդ տարվա բյուջեն` 515458.3 ՀՀ դրամ. 
 Ներկայացնել  նախորդ  տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` 
առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային 
մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

 Պլանը Փաստացին Տոկոսը 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի 
մուտքեր  

515458.3 466149.3 90.1% 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի 
եկամուտները  
Այդ թվում՝` 

464659.3 415,350.3 89.4%      

     - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, 
որից՝ 

269120,6  272312,1  101,2% 

    -  Սեփական եկամուտներ 71686,7  74815,8  104,4% 

    -  Ֆոնդային բյուջեի մուտքեր  

302,147.40 

 

239,837.10 

 

          79.4% 

     - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 251,348.4 189,038.1 75.2 

- Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի 
ազատ մնացորդ 

50799.0 50799.0 100% 

Ընդամենը՝համայնքի բյուջեի 
ծախսեր,       

որից՝ 

515458,3  419838,8 81,4% 

      - Վարչական բյուջեի ծախսեր 273656,3 243116,1 88,8% 

     - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 297611,7 222,722,7 74,8% 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի 
փաստացի ծախսերը,  որից՝ 

297611,7 222,722,7 74,8% 

-կառավարման ապարատ 2175,0 864,4 39,7% 



-     Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ 

15126,2 12850,0 85,0% 

 -     Ճանապարհային տրանսպորտ 67306,5 55292,2 82,1% 

- Բնակարանային 
շինարարություն 

342,5 342,4 100,0% 

- ջրամատակարարում 193787,5 151695,8 78,3 % 

- փողոցային լուսավորություն 33330,1 16035,2 48,1% 

-Մշակութային 
կազմակերպություններ 

140,0 140,0 100,0% 

-Նախադպրոցական կրթություն 7404,0 7403,3 100,0% 

-   Գույքի օտարումից մուտքեր -22000,0 -21900,6 99,5 % 

    

  

Համայնքի ընթացիկ 
տարվա բյուջեն 

434779146 ՀՀ  դրամ. 
Ներկայացնել  ընթացիկ տարվա  կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված 
ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի 
ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

 Պլանը 

Համայնքի բյուջեի մուտքեր 384825,4 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում 
Այդ թվում՝` 

338515.1 

    Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 338515,1 

- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝  285640.0 

- Սեփական եկամուտներ 96239.0 

-     Ֆոնդային բյուջեի մուտքեր 149139.2 

-     Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 102828,9 

- Ֆոնդային բյուջեի տարեսկազբի ազատ մնացորդ 46310.3 

Ընդամենը՝  համայնքի բյուջեի ծախսեր,       
որից՝  

434779,1 

    - Վարչական բյուջեի ծախսեր 285640.0 

     -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 149139.2 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված 
ծախսերը, որից՝ 

149139.2 



-Կառավարման ապարատ 23935.1 

-- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 800.0 

-Գյուղատնտեսություն 20900,0 

-Գազաֆիկացում 12970,9 

-      Ճանապարհային տրանսպորտ 30846,7 

- Ջրամատակարարում 69650,4 

-    Փողոցների լուսավորություն 29639,2 

-Կրթություն 396,9 

-   Գույքի օտարումից մուտքեր -40000,0 

Ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով  Թումանյան համայնքին 2023թ 
հատկացվելու է 189401,0 ՀՀ դրամ:  
 
 

Համայնքի միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագիրը 

Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի 
իրականացման տարվա բյուջեն` 146975,1դրամ. 

Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի 
իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն 129000,0 դրամ. 

Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող 
տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և 
ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի 
ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով 
 
 

  Ծրագրի 
իրականացման 
տարի 

Ծրագրի 
իրականացման 
տարվան 
հաջորդող 
տարի 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, 
այդ թվում՝ 

 421695,7  387877,9 

    Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 274720,6 278877,9 
- Սեփական եկամուտներ  75952,4  78109,7 
- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ     
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրի, որից՝ 

 421695,7  398877,9 

- Վարչական բյուջեի ծախսեր  274720,6  278877,9 



- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր     
Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրի, որից՝ 

 146975,1  129000,0 

--կառավարման ապարատ 2000,0 2000,0 
- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 48334,5 65000,0 
- ճանապարհաշինություն  79265,6  42000,0 
- ջրամատակարարում  31820,0  0,0 
- փողոցային լուսավորություն  25555,0  20000,0 

- Գույքի օտարումից մուտքեր  -20000,0 0,0 

Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված 
սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված 
ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝ 
/ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար 
համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված 
գումարները՝ ըստ ոլորտների/ 

    

- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 21751,0 32500,0 
- ճանապարհաշինություն  35670,0  18900,0 
- ջրամատակարարում/ջրահեռացում  11137,0  14700,0 
- փողոցային լուսավորություն  11500,0  9000,0 
- գազամատակարարում     
- նախադպրոցական հաստատություններ     
- հասարակական շենքեր     
- գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում     
-     

 

Համայնքի ծրագրի 
իրականացման տարվա 
միջնաժամակետ ծախսերի 
ծրագրով նախատեսված 
բյուջետային մուտքերի 
(ներառյալ՝ ֆինանսական 
համա- հարթեցման 
դոտացիայի գծով 
նախատեսված մուտքերը) 
հաշվին նշված ծրագրի 
իրականացման 
անհնարինության 
հիմնավորումը 
(համապատասխան հաշվարկ- 
ներով 

 Քանի որ, 2023թ-ի միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված 

բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի 
գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի (ընդհանուր բնույթի 
հանրային ծառայություններ) համար  նախատեսված է 21․751․000 ՀՀ դրամ, 
Թումանյան համայնքի Քարինջ և Դսեղ  բնակավայրերի վարչական կենտրոնների 
վերանորոգման աշխատանքները իրականացնելու համար հայտով ներկայացված 

35․841․520 ՀՀ դրամ, որի 55%-ը վճարում է համայնքը՝  19․935․091 ՀՀ դրամ, չի 

բավարարում ծրագիրը աբողջությամբ իրականացնելու համար, քանի, որ 
(ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ) համար  նախատեսված է 
21․751․000 ՀՀ դրամ գումարը ներառում է նաև Թումանյան համայնքի Չկալով և 
Քարինջ բնակավայրերի գազաբաշխիչ ներքին ցանցի  ընդլայնման 
աշխատանքները որի ընդհանուր գումարը կազմում է 28․864․215 ՀՀ դրամ, որի 45%-
ը վճարում է համայնքը՝ 12․988․896 ՀՀ  դրամ։ 

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, 
այդ թվում՝ 
- շինարարական օբյեկտների 
նախագծման արժեքը 
_________ դրամ, 
- նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի պետական 
փորձաքննության ծառայությա
ն արժեքը՝ _________ դրամ, 

36․245․620 ՀՀ դրամ  (100%) 

 
   Շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը  949․000 ՀՀ դրամ։ 

 
  Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության 
ծառայության արժեքը՝ 94900 ՀՀ դրամ։   





 
Հավելված N 3 

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման 

  
Ձև 

  
Հ Ա Յ Տ 

  
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն 

ուղղված սուբվենցիաների 
  

Ծրագրի անվանումը  Թումանյան համայնքի Թումանյան, Մարց , Շամուտ, Աթան, Դսեղ, Ահնիձոր 
Քարինջ, Լորուտ  բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ընդլայնում 

Մարզ  Լոռու մարզ: 

Համայնքը /համայնքները  Թումանյան համայնք 

 

Համայնքի /բնակավայրի 
հեռավորությունը 
մայրաքաղաք Երևանից, 
ինչպես նաև մարզկենտրոնից 

 Թումանյան -  Մայրաքաղաքից  150կմ, մարզկենտրոնից  35կմ 

Լորուտ       -  Մայրաքաղաքից 170կմ, մարզկենտրոնից 55կմ 

Շամուտ     - Մայրաքաղաքից 175կմ, մարզկենտրոնից 60կմ 

Դսեղ           -  Մայրաքաղաքից 144կմ, մարզկենտրոնից 30կմ 

Աթան          -  Մայրաքաղաքից 180կմ, մարզկենտրոնից 65կմ 

Մարց          - Մայրաքաղաքից 165 կմ, մարզկենտրոնից 45կմ       

Ահնիձոր   - Մայրաքաղաքից 178կմ, մարզկենտրոնից 63կմ 

Քարինջ    -  Մայրաքաղաքից 167կմ, մարզկենտրոնից 42կմ 

Համայնքի /բնակավայրի 
բնակչությունը 

Թումանյան քաղաք - 1810 

Լորուտ – 811 

Շամուտ - 291 

Դսեղ -    2100 

Աթան –  256 

Մարց – 446 

Ահնիձոր -  216 

Քարինջ - 635 

Սահմանամերձ 
համայնք/բնակավայր 

 Համայնքը չի հանդիսանում սահմանամերձ: 

Բարձր լեռնային համայնք 
/բնակավայրի 

Համայնքը չի հանդիսանում լեռնային: 

Համայնքի գլխավոր 
հատակագծի առկայություն 

Ոչ 

Համայնքի և ծրագիր 
իրականացվող 
բնակավայրի/բնակավայրերի 

Թումանյան համայնքը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (80%)բնական 

գազով: Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են բավարար վիճակում, 



ենթակառուցվածքների 
վերաբերյալ հակիրճ 
տեղեկատվություն՝ հստակ 
նշելով՝ 

- ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգից 
օգտվող համայնքի 
բնակչության տոկոսը և 
ջրամատակարարման 
տևողությունը, 

- գազամատակարարման 
համակարգից օգտվող 
համայնքի բնակչության 
տոկոսը, 

- ոռոգման համակարգից 
օգտվող բնակչության տոկոսը 
և համայնքում 
գյուղատնտեսական հողերից 
ոռոգվող հողատարածքների 
տոկոսը, 

- լուսավորության 
համակարգի առկայությամբ 
փողոցների տոկոսը՝ 
համայնքի ընդհանուր 
փողոցների մեջ և նշել 
էներգախնայող և ԼԵԴ 
լուսավորություն է, թե ոչ 

սակայն համայնքի ուժերով և Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրերի 

շրջանակներում հետզհետե վերանորոգվում և վերականգնվում են: 

Թումանյան համայնքի բնակչության 45% ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, 

55%-ը՝ 8-12ժ/օր: 

  Թումանյան համայնքի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 36%-ը օգտվում 

է գազամատակարարման համակարգից 

  Համայնքի բնակչության 6%-ը օգտվում է ոռոգման համակարգից:  

 Թումանյան համայնքի փողոցների 70%-ը ապահովված է փողոցային 

լուսավորության համակարգերով։ 

Թումանյան համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգերի 47%-ը 

կառուցված է նոր LED համակարգերով։ 

  Դսեղ բնակավայրը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (90%)բնական 

գազով: Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են անբավարար վիճակում: 

  Դսեղ բնակավայրը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, բնակավայրում ջուրը 

ստանում են 4-5ժ/օր: 

  Դսեղ բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 85%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից բնակավայրում ոռոգման համակարգը 

խաթարված է և չի գործում:  

  Դսեղ բնակավայրի փողոցների 45%-ը ապահովված է փողոցային լուսավորության 

համակարգերով, որից 10% -ը կառուցված է լեդ համակարգերով։ 

Աթան բնակավայրը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (25%)բնական 

գազով: Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են անբավարար վիճակում, 

սակայն համայնքի ուժերով և Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրերի 

շրջանակներում հետզհետե վերանորոգվում և վերականգնվում են: 

 Աթան բնակավայրшի բնակչության 20%-ը բնակավայրում ջուրը ստանում են 

անհատական աղբյուրներից, մնացած 80%ը ջուրը հասցնում են տուն այլ 

աղբյուրներից: 

  Աթան բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 3%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից, բնակավայրում ոռոգման համակարգը 

ներկայումս ունի որոշակի աշխատանքների և շտկումների կարիք, 

մասնավորապես նորոգման կարիք ունի ջրահավաքի հատվածը, որի 

աշխատանքների ավարտից հետո բնակավայրի 80%-ը կապահովվի ոռոգման 

համակարգով։ 

  Աթան բնակավայրի փողոցների 45%-ը ապահովված է փողոցային 

լուսավորության նոր լեդ համակարգերով համակարգերով։ 



  Լորուտ բնակավայրը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, բնակավայրում ջուրը 

ստանում են 2ժ/օր: 

  Լորուտ բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 85%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից, բնակավայրում ոռոգման համակարգ չի 

գործում:  

 Լորուտ բնակավայրի փողոցների 25%-ը ապահովված է փողոցային 

լուսավորության համակարգերով, որից 15% -ը կառուցված է լեդ համակարգերով։ 

Մարց բնակավայրը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (60%)բնական 

գազով: Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են անբավարար վիճակում, 

սակայն համայնքի ուժերով և Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրերի 

շրջանակներում հետզհետե վերանորոգվում և վերականգնվում են: 

  Մարց բնակավայրը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, բնակավայրում ջուրը 

ստանում են 2ժ/օր: 

  Մարց բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 55%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից բնակավայրում ոռոգման համակարգ չի 

գործում:  

 Մարց բնակավայրի փողոցների 80%-ը ապահովված է փողոցային լուսավորության 

համակարգերով, որից 40% -ը կառուցված է լեդ համակարգերով։     

Քարինջ բնակավայրը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (25%)բնական 

գազով: Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են անբավարար 

վիճակում, սակայն համայնքի ուժերով և Կառավարության կողմից սուբվենցիոն 

ծրագրերի շրջանակներում հետզհետե վերանորոգվում և վերականգնվում են: 

  Քարինջ բնակավայրը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, բնակավայրում 

ջուրը ստանում են 3ժ/օր: 

  Քարինջ բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 3%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից, բնակավայրում ոռոգման համակարգ չի 

գործում:  

  Քարինջ բնակավայրի փողոցների 40%-ը ապահովված է փողոցային 

լուսավորության նոր լեդ համակարգերով համակարգերով։ 

 

 

Ծրագրի ընդհանուր 
նկարագրությունը և դրա 
իրականացման 
անհրաժեշտությունը 

Թումանյան համայնքի բնակավայրերում Խորհրդային տարիներից ի վեր 
փողոցային լուսավորման համակարգերը չեն գործել, որոնք այժմ համայնքի և 
կառավարության ուժերով հետզհետե վերականգնվում են:  



Գյուղական բնակավայրերում առաջնահերթ խնդիրներից է փողոցային 
լուսավորման համակարգերի վերականգնումը, հատկապես երեկոյան ժամերին 
գյուղատնտեսական անասնապահական աշխատանքներ իրականացնող 
բնակչության համար: 

Համայնքի բնակավայրերի փողոցներում փոքր քայլերով իրականացվում է 
փողոցային լուսավորության համակարգերի վերականգնում, որոնք կարիք ունեն 
ընդլայնման, ինչպես նաև արդեն գոյություն ունեցող համակարգերը փոխարինելու 
նոր LED համակարգերով՝ բարձր էներգախնայողություն ապահովելու համար: 
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Թումանյան, Դսեղ, Լորուտ , 
Շամուտ, Աթան, Ահնիձոր, Մարց ևՔարինջ  բակավայրերի լուսավորության ընդլայնում։ 
Նախատեսվում է տեղադրել  Ք․ Թումանյան- 16 գ․Դսեղ- 100, գ․Լորուտ – 10, գ․Մարց – 11 գ․ 
Շամուտ - 7, գ․Աթան– 10, գ․Ահնիձոր – 7, գ Քարինջ-15  ընդհանուր թվով՝ 140 հատ 6․8մ 
բարձրությամբ՝ Ф 108 x 3․5մմ տրամագծով երկաթյա հենասյուներ՝ LED լուսավորման 
համակարգերով։ 

Ծրագրի ակնկալվող 
արդյունքները, որոնց միջոցով 
պետք է հասնել ծրագրի 
իրականացման նպատակին 

 Թումանյան համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ընդլայնումը և 
բարելավումը ներառված է հնգամյա զարգացման ծրագրում, 2023թ տարեկան 
աշխատանքային պլանում և համարվում է կապիտալ ծրագիր: 
 ԲՆակավայրերը կունենան նոր LED տեխնոլոգիաներով հագեցած փողոցային 
լուսավորման համակարգեր, որը երկար տարիներ կարող է ծառայել բնակավայրի 
բնակչությանը, ինչպես նաև կապահովի բարձր էներգախնայողություն: 

Ծրագրի արդյունքներին 
հասնելու գործողությունները 
և միջոցառումները 

Ծրագրի արդյունքների հասնելու գործողությունները և միջոցառումները:  

1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  - 10 օր 
2. Գնումների կազմակերպում  - 30 օր 
3. Պայմանագրի կնքում  - 10 օր 
4. Շինթույլտվության տրամադրում  - 10 օր 
5. |Շինաշխատանքներ - 150 օր 

Մշտադիտարկում - 150 օր  
  Նախատեսվում է տեղադրել  Ք․ Թումանյան- 16 գ․Դսեղ- 100, գ․Լորուտ – 10, գ․Մարց – 11 գ․ 
Շամուտ - 7, գ․Աթան– 10, գ․Ահնիձոր – 7, գ Քարինջ-15  ընդհանուր թվով՝ 176 հատ 7,5մ 
բարձրությամբ՝ Ф 102 x 3․0մմ տրամագծով երկաթյա հենասյուներ՝ LED լուսավորման 
համակարգերով։ 

Ծրագրի իրականացման 
արդյունքում համայնքին 
սեփականության իրավունքով 
պատկանող հիմնական 
միջոցների արժեքի 
ավելացում բացառությամբ 
բազմաբնակարան շենքերի 
ընդհանուր բաժնային 
սեփականության գույքի 

Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են : 

 Համայնքի հիմնական միջոցները կավելանան 34․235․980 ՀՀ դրամով: 

Ծրագրի ազդեցությունը 
համայնքի և շահառուների 
վրա 

- Փողոցների գիշերային լուսավորության ընդլայնումը կնպաստի 
բնակավայրերում բնակչության անվտանգ տեղաշարժին և անասնապահությամբ 
զբաղվող բնակիչների ավելի մատչելի կենսակերպին։ 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում կլուսավորվի համայնքի Թումանյան քաղաքի 
մուտքը ապահովող կամուրջը և գյուղական բնակավայրերի գլխավոր փողոցները, 
որոնք  շատ կարևոր են հատկապես ամռան ամիսներին գյուղացու 
աշխատանքները երեկոյան ժամերին ավելի հարմարավետ և անվտանգ դարձնելու 
համար։  



 Շահառուների ընդհանուր թիվը կազմում է 6565: 
 

Նշել ծրագրի իրականացման 
ընթացքում ստեղծվող 
ժամանակավոր և հիմնական 
աշխատատեղերի քանակը և 
դրանց նկարագրությունը 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում համայնքի բնակավայրերում կստեղծվեն 
ժամանակավոր մոտ 10-15 աշխատատեղ, որից կօգտվի համայնքի բնակչությունը: 

Համայնքի նախորդ տարվա 
բյուջեն և բյուջեի 
կատարողականը 

 Նախորդ տարվա բյուջեն` 515458.3 ՀՀ դրամ. 
 Ներկայացնել  նախորդ  տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` 
առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային 
մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

 Պլանը Փաստացին Տոկոսը 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի 
մուտքեր  

515458.3 466149.3 90.1% 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի 
եկամուտները  
Այդ թվում՝` 

464659.3 415,350.3 89.4%    

     - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, 
որից՝ 

269120,6  272312,1  101,2% 

    -  Սեփական եկամուտներ 71686,7  74815,8  104,4% 

    -  Ֆոնդային բյուջեի մուտքեր  

302,147.40 

 

239,837.10 

 

          79.4% 

     - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 251,348.4 189,038.1 75.2 

- Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի 
ազատ մնացորդ 

50799.0 50799.0 100% 

Ընդամենը՝համայնքի բյուջեի 
ծախսեր,       

որից՝ 

515458,3  419838,8 81,4% 

      - Վարչական բյուջեի ծախսեր 273656,3 243116,1 88,8% 

     - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 297611,7 222,722,7 74,8% 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի 
փաստացի ծախսերը,  որից՝ 

297611,7 222,722,7 74,8% 

-կառավարման ապարատ 2175,0 864,4 39,7% 

-     Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ 

15126,2 12850,0 85,0% 

 -     Ճանապարհային տրանսպորտ 67306,5 55292,2 82,1% 



- Բնակարանային 
շինարարություն 

342,5 342,4 100,0% 

- ջրամատակարարում 193787,5 151695,8 78,3 % 

- փողոցային լուսավորություն 33330,1 16035,2 48,1% 

-Մշակութային 
կազմակերպություններ 

140,0 140,0 100,0% 

-Նախադպրոցական կրթություն 7404,0 7403,3 100,0% 

-   Գույքի օտարումից մուտքեր -22000,0 -21900,6 99,5 % 

    

  

Համայնքի ընթացիկ 
տարվա բյուջեն 

434779146 ՀՀ  դրամ. 
Ներկայացնել  ընթացիկ տարվա  կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված 
ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի 
ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

 Պլանը 

Համայնքի բյուջեի մուտքեր 384825,4 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում 
Այդ թվում՝` 

338515.1 

    Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 338515,1 

- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝  285640.0 

- Սեփական եկամուտներ 96239.0 

-     Ֆոնդային բյուջեի մուտքեր 149139.2 

-     Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 102828,9 

- Ֆոնդային բյուջեի տարեսկազբի ազատ մնացորդ 46310.3 

Ընդամենը՝  համայնքի բյուջեի ծախսեր,       
որից՝  

434779,1 

    - Վարչական բյուջեի ծախսեր 285640.0 

     -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 149139.2 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված 
ծախսերը, որից՝ 

149139.2 

-Կառավարման ապարատ 23935.1 

-- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 800.0 

-Գյուղատնտեսություն 20900,0 



-Գազաֆիկացում 12970,9 

-      Ճանապարհային տրանսպորտ 30846,7 

- Ջրամատակարարում 69650,4 

-    Փողոցների լուսավորություն 29639,2 

-Կրթություն 396,9 

-   Գույքի օտարումից մուտքեր -40000,0 

Ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով  Թումանյան համայնքին 2023թ 
հատկացվելու է 189401,0 ՀՀ դրամ:  
 
 

Համայնքի միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագիրը 

Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի 
իրականացման տարվա բյուջեն` 146975,1դրամ. 

Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի 
իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն 129000,0 դրամ. 

Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող 
տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և 
ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ 
բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին 
բացվածքով 
 
 

  Ծրագրի 
իրականացման
տարի 

Ծրագրի 
իրականացման 
տարվան 
հաջորդող 
տարի 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ 
ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրի, 
այդ թվում՝ 

 421695,7  387877,9 

    Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 274720,6 278877,9 
- Սեփական եկամուտներ  75952,4  78109,7 
- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ     
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրի, որից՝ 

 421695,7  398877,9 

- Վարչական բյուջեի ծախսեր  274720,6  278877,9 
- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր     
Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրի, որից՝ 

 146975,1  129000,0 

--կառավարման ապարատ 2000,0 2000,0 
- Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ 

48334,5 65000,0 

- ճանապարհաշինություն  79265,6  42000,0 
- ջրամատակարարում  31820,0  0,0 



- փողոցային լուսավորություն  25555,0  20000,0 
- Գույքի օտարումից մուտքեր  -20000,0 0,0 
Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված 
սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված 
ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝ 
/ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար 
համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված 
գումարները՝ ըստ ոլորտների/ 

    

- Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ 

21751,0 32500,0 

- ճանապարհաշինություն  35670,0  18900,0 
- ջրամատակարարում/ջրահեռացում  11137,0  14700,0 
- փողոցային լուսավորություն  11500,0  9000,0 
- գազամատակարարում     
- նախադպրոցական հաստատություններ     
- հասարակական շենքեր     
- գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում     
-     

 

Համայնքի ծրագրի 
իրականացման տարվա 
միջնաժամակետ ծախսերի 
ծրագրով նախատեսված 
բյուջետային մուտքերի 
(ներառյալ՝ ֆինանսական 
համա- հարթեցման 
դոտացիայի գծով 
նախատեսված մուտքերը) 
հաշվին նշված ծրագրի 
իրականացման 
անհնարինության 
հիմնավորումը 
(համապատասխան 
հաշվարկ- ներով 

 Քանի որ, 2023թ-ի միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված 

բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի 
գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի (փողոցային 
լուսավորություն) համար  նախատեսված է 11․500․000 ՀՀ դրամ, ուստի 
Թումանյան համայնքի Թումանյան, Մարց , Շամուտ, Աթան, Դսեղ, Ահնիձոր 
Քարինջ, Լորուտ  բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ընդլայնման 
աշխատանքների համար ներկայացված հայտով 34․235․980 ՀՀ դրամ, որի 45%-ը 
վճարում է համայնքը՝  15․406․191 ՀՀ դրամ, չի բավարարում ծրագիրը 
աբողջությամբ իրականացնելու համար։ 

 

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, 
այդ թվում՝ 

- շինարարական օբյեկտների 
նախագծման արժեքը 
_________ դրամ, 

- նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի պետական 
փորձաքննության ծառայությ
ան արժեքը՝ _________ դրամ, 

- տեխնիկական հսկողության 
ծառայությունների արժեքը՝ 
_________ դրամ, 

34․235․980 ՀՀ դրամ  (100%) 

 
   Շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը  634․000 ՀՀ դրամ։ 

 
  Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության 
ծառայության արժեքը՝ 63400 ՀՀ դրամ։   

 
  Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝  532810 ՀՀ դրամ։ 

 
  Հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 159840 ՀՀ դրամ։ 

 
  Ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 240000 ՀՀ 
դրամ 





 
Հավելված N 3 

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման 

  
Ձև 

  
Հ Ա Յ Տ 

  
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական 

ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների 
  

Ծրագրի անվանումը Թումանյան համայնքի Թումանյան և Չկալով բնակավայրերի փողոցների սալարկում 
տուֆով 

Մարզ  Լոռու մարզ 

Համայնքը /համայնքները  Թումանյան համայնք ք․ Թումանյան, գ․ Չկալով 

Համայնքի /բնակավայրի 
հեռավորությունը մայրաքաղաք 
Երևանից, ինչպես նաև 
մարզկենտրոնից 

Թումանյան - Մայրաքաղաքից 150կմ, մարզկենտրոնից 35կմ 

Չկալով  -  Մայրաքաղաքից 140կմ, մարզկենտրոնից 28կմ 

Համայնքի /բնակավայրի 
բնակչությունը 

Թումանյան - 1810 

Չկալով - 162 

Սահմանամերձ 
համայնք/բնակավայր 

 Համայնքը չի հանդիսանում սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային: 

Բարձր լեռնային համայնք 
/բնակավայրի 

Չկան 

Համայնքի գլխավոր 
հատակագծի առկայություն 

Ոչ 

Համայնքի և ծրագիր 
իրականացվող 
բնակավայրի/բնակավայրերի 
ենթակառուցվածքների 
վերաբերյալ հակիրճ 
տեղեկատվություն՝ հստակ 
նշելով՝ 

- ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգից 
օգտվող համայնքի բնակչության 
տոկոսը և 
ջրամատակարարման 
տևողությունը, 

- գազամատակարարման 
համակարգից օգտվող 
համայնքի բնակչության 
տոկոսը, 

- ոռոգման համակարգից 
օգտվող բնակչության տոկոսը և 

Թումանյան համայնքը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (80%)բնական 

գազով:   Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են բավարար վիճակում, 

սակայն համայնքի ուժերով և Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրերի 

շրջանակներում հետզհետե վերանորոգվում և վերականգնվում են: 

Թումանյան համայնքի բնակչության 45% ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, 55%-ը՝ 

8-12ժ/օր: 

  Թումանյան համայնքի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 36%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից 

  Համայնքի բնակչության 6%-ը օգտվում է ոռոգման համակարգից:  

  Թումանյան համայնքի փողոցների 57%-ը ապահովված է փողոցային լուսավորության 

համակարգերով։ 

 Լեդ համակարգերով ապահովված է համայնքի լուսավորված փողոցների 70%-ը։ 

Թումանյան քաղաքում ոռոգման համակարգեր չկան։ 



համայնքում 
գյուղատնտեսական հողերից 
ոռոգվող հողատարածքների 
տոկոսը, 

- լուսավորության համակարգի 
առկայությամբ փողոցների 
տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր 
փողոցների մեջ և նշել 
էներգախնայող և ԼԵԴ 
լուսավորություն է, թե ոչ 

  Չկալով բնակավայրը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (90%) բնական 

գազով:  

 Չկալով բնակավայրը ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում: 

 Չկալով բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 30%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից, բնակավայրը ոռոգման համակարգ չունի:  

  Չկալով բնակավայրի փողոցների 95%-ը ապահովված է փողոցային լուսավորության 

համակարգերով ՝ լեդ 100%։  

 

Ծրագրի ընդհանուր 
նկարագրությունը և դրա 
իրականացման 
անհրաժեշտությունը 

Թումանյան քաղաքում ԽՍՀՄ տարիներից ի վեր փողոցների կապիտալ 
ասֆալտապատում չի կատարվել:  
Քաղաքի փողոցները տարիների ընթացքում համայնքի ուժերով հետզհետե 
բարեկարգվում են, սակայն ոչ հիմնական ասֆալտե ծածկույթով և ընթացքում 
կատարված փոքր աշխատանքների համար ծախսված հանրագումարը ավելի մեծ վնաս 
է հասցնում համայնքին և արդյունքում նորից անբարեկարգ ճանապարհներ։ 
Անբարեկարգ վիճակը վտանգավոր է դարձել տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի 
համար։ 

 Փողոցների անբարեկարգ վիճակը առաջնահերթ խնդիր է դարձել Թումանյան քաղաքի 
համար, որի կապիտալ վերանորոգման համար համայնքի միջոցները բավարար չեն։  
Նախատեսվում է Թումանյան քաղաքում  սալարկել 8-րդ փողոցը որը գտնվում է  
անմխիթար վիճակում , նշյալ փողոցը դեռ 2022թ սուբվենցիոն ծրագրով էր նախատեսվել 
վերանորոգել, սակայն միջոցների սուղ լինելու պատճառով, ծրագիրը չիրականացավ։ 
Ներկայումս փողոցը գտնվում են անմխիթար վիճակում, առաջացած մեծ ջրափոսերը 
ամենամյա բարեկարգման և սպասարկման այլևս ենթակա չեն։ 
 
Թումանյան համայնքի Չկալով բնակավայրում փողոցների ճանապարհները երբևիցե 
որևէ ծածկույթ չեն ունեցել, գյուղը գտնվում է բարձրադիր գոտում։ Գյուղամիջյան 
ճանապարհները ունեն գրունտային ծածկույթ։ 
Գյուղի կենտրոնական հատվածը ներկայումս գտնվում է անբարեկարգ վիճակում, 
հորդառատ անձրևեներից հետո, կենտրոնական հատվածում առաջանում են մեծ 
ջրափոսեր, քանի որ նշված հատվածը հարթավայր է, տարբեր կողմերից հոսող ջրերը 
հավաքվում են կենտրոնական հատվածում և առաջացնում անանցանելի 
ճանապարհներ, թե բնակիչների թե մեքենաների համար։ 
 Նախատեսվում է սալարկել Չկալով բնակավայրի կենտրոնական հատվածը 
(հրապարակ) ինչպես նաև  կենտրենական հատվածից 1-ին 2-րդ և 3-րդ փողոցներ 
ճյուղավորվող հատվածներ։ 

Ծրագրի ակնկալվող 
արդյունքները, որոնց միջոցով 
պետք է հասնել ծրագրի 
իրականացման նպատակին 

Ծրագիրը ներառված է Թումանյան համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում, 2023թ 
տարեկան աշխատանքային պլանում և համարվում է կապիտալ ծրագիր:  
Ծրագրի իրականացման արդյունքում Թումանյան քաղաքը կունենա երակարաժամկետ 
բարեկարգված և անվտանգ փողոցներ: 

 Աշխատանքները նախատեսվում են իրականացնել Թումանյան քաղաքում  8-րդ փողոց 
հասցեում և Չկալով բնակավայրում 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և կենտրոնական հատվածում։ 
 Ծրագիրը կունենա շոշափելի երկարաժամկետ արդյունք,ծրագրի իրականացման 
արդյունքում կփոխվի քաղաքի բնակչության ապրելակերպը և կյանքի որակը: 
 Բնակավայրերը կունենան բարեկարգված և անվտանգ փողոցներ, որը երկար տարիներ 



կարող է ծառայել  բնակչությանը և կապահովի բնակչության և տրանսպորտային 
միջոցների անվտանգ տեղաժարժը։ 
Նախատեսվում է վերանորոգել մոտ․ 4586մ2 ճանապարհ։ 

Ծրագրի արդյունքներին 
հասնելու գործողությունները և 
միջոցառումները 

Ծրագրի արդյունքների հասնելու գործողությունները և միջոցառումները:  

1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում   - 20 օր 
2. Գնումների կազմակերպում   - 30 օր 
3. Պայմանագրի կնքում  - 10 օր 
4. Շինթույլտվության տրամադրում  - 10 օր 
5. Շինաշխատանքներ - 120 օր 

Մշտադիտարկում - 120 օր 

Նախատեսվում է իրականացնել Թումանյան քաղաքի  8-րդ 1600մ2  և Չկալով 
բնակավայրում ընդհանուր՝ 1386մ2 տուֆով սալարկման աշխատանքներ։  
Քայքայված ասֆալտի և անհարթ գրունտային հատվածի կտրում հեռացում, 
սալարկում տուֆով  2986մ2, ջրահեռացում։ 
Ճանապարհների կարգը՝ ներբնակավայրային ճանապարհներ 
Նպատակային կիրառությունը՝ առաջնային և երկրորդական երթևեկելի մասին 
լայնությունը՝ 5-6մ (միջինը), շարժման գոտիների քանակը՝ 2 

Ծրագրի իրականացման 
արդյունքում համայնքին 
սեփականության իրավունքով 
պատկանող հիմնական 
միջոցների արժեքի ավելացում 
բացառությամբ 
բազմաբնակարան շենքերի 
ընդհանուր բաժնային 
սեփականության գույքի 

Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են: 

 Համայնքի հիմնական միջոցները կավելանան  56.794.928 ՀՀ դրամով: 

Ծրագրի ազդեցությունը 
համայնքի և շահառուների վրա 

- Ներկայումս փողոցնրի վիճակը անբարեկարգ է, 2022թ․, ինչպես նաև նախորդ 
տարիներին, կատարվել են փոսալցման և գրունտային հատվածների բարեկարգման 
աշխատանքներ, որը երակարաժամկետ արդյունք չի ունենում ճանապարհի 
պահպանման համար։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում բնակավայրերը կունենան 
բարեկարգ  փողոցներ: 
 Նախկինում կատարված փոսալցման ևգրունտային հատվածների բարեկարգման 
աշխատանքները երկարաժամկետ արդյունք չէին ապահովում, սակայն բյուջեից այդ 
աշխատանքների համար հաճախակի տրամադրվում էր որոշակի գումար, որն 
անարդյունավետ էր։ Այժմ ծրագրի իրականացումից հետո համայնքի բյուջեում կլինեն 
տնտեսումներ, և անարդյունք աշխատանքներ այլևս չեն իրականացվի, համայնքի 
բնակավայրերը կունենան երկարաժամկետ բարեկարգ ճանապարհներ։ 
 Շահառուների թիվը կազմում է 1972 մարդ: 

Նշել ծրագրի իրականացման 
ընթացքում ստեղծվող 
ժամանակավոր և հիմնական 
աշխատատեղերի քանակը և 
դրանց նկարագրությունը 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվի ժամանակավոր  մոտ 10-15 
աշխատատեղ, որից կօգտվի համայնքի բնակչությունը: 

Համայնքի նախորդ տարվա 
բյուջեն և բյուջեի 
կատարողականը 

 Նախորդ տարվա բյուջեն` 515458.3 ՀՀ դրամ. 
 Ներկայացնել  նախորդ  տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` 
առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից 
ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 



 Պլանը Փաստացին Տոկոսը 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի 
մուտքեր  

515458.3 466149.3 90.1% 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի 
եկամուտները  
Այդ թվում՝` 

464659.3 415,350.3 89.4%           

     - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, 
որից՝ 

269120,6  272312,1  101,2% 

    -  Սեփական եկամուտներ 71686,7  74815,8  104,4% 

    -  Ֆոնդային բյուջեի մուտքեր  

302,147.40 

 

239,837.10 

 

          79.4% 

     - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 251,348.4 189,038.1 75.2 

- Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի 
ազատ մնացորդ 

50799.0 50799.0 100% 

Ընդամենը՝համայնքի բյուջեի 
ծախսեր,       

որից՝ 

515458,3  419838,8 81,4% 

      - Վարչական բյուջեի ծախսեր 273656,3 243116,1 88,8% 

     - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 297611,7 222,722,7 74,8% 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի 
փաստացի ծախսերը,  որից՝ 

297611,7 222,722,7 74,8% 

-կառավարման ապարատ 2175,0 864,4 39,7% 

-     Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ 

15126,2 12850,0 85,0% 

 -     Ճանապարհային տրանսպորտ 67306,5 55292,2 82,1% 

- Բնակարանային 
շինարարություն 

342,5 342,4 100,0% 

- ջրամատակարարում 193787,5 151695,8 78,3 % 

- փողոցային լուսավորություն 33330,1 16035,2 48,1% 

-Մշակութային 
կազմակերպություններ 

140,0 140,0 100,0% 

-Նախադպրոցական կրթություն 7404,0 7403,3 100,0% 



-   Գույքի օտարումից մուտքեր -22000,0 -21900,6 99,5 % 

    

  

Համայնքի ընթացիկ 
տարվա բյուջեն 

434779146 ՀՀ  դրամ. 
Ներկայացնել  ընթացիկ տարվա  կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված 
ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի 
ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

 Պլանը 

Համայնքի բյուջեի մուտքեր 384825,4 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում 
Այդ թվում՝` 

338515.1 

    Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 338515,1 

- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝  285640.0 

- Սեփական եկամուտներ 96239.0 

-     Ֆոնդային բյուջեի մուտքեր 149139.2 

-     Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 102828,9 

- Ֆոնդային բյուջեի տարեսկազբի ազատ մնացորդ 46310.3 

Ընդամենը՝  համայնքի բյուջեի ծախսեր,       
որից՝  

434779,1 

    - Վարչական բյուջեի ծախսեր 285640.0 

     -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 149139.2 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված 
ծախսերը, որից՝ 

149139.2 

-Կառավարման ապարատ 23935.1 

-- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 800.0 

-Գյուղատնտեսություն 20900,0 

-Գազաֆիկացում 12970,9 

-      Ճանապարհային տրանսպորտ 30846,7 

- Ջրամատակարարում 69650,4 

-    Փողոցների լուսավորություն 29639,2 

-Կրթություն 396,9 



-   Գույքի օտարումից մուտքեր -40000,0 

Ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով  Թումանյան համայնքին 2023թ 
հատկացվելու է 189401,0 ՀՀ դրամ:  
 
 

Համայնքի միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագիրը 

Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի 
իրականացման տարվա բյուջեն` 146975,1դրամ. 

Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի 
իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն 129000,0 դրամ. 

Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող 
տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և 
ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի 
ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով 
 
 

  Ծրագրի 
իրականացման 
տարի 

Ծրագրի 
իրականացման 
տարվան 
հաջորդող 
տարի 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, 
այդ թվում՝ 

 421695,7  387877,9 

    Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 274720,6 278877,9 
- Սեփական եկամուտներ  75952,4  78109,7 
- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ     
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրի, որից՝ 

 421695,7  398877,9 

- Վարչական բյուջեի ծախսեր  274720,6  278877,9 
- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր     
Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրի, որից՝ 

 146975,1  129000,0 

--կառավարման ապարատ 2000,0 2000,0 
- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 48334,5 65000,0 
- ճանապարհաշինություն  79265,6  42000,0 



- ջրամատակարարում  31820,0  0,0 
- փողոցային լուսավորություն  25555,0  20000,0 

- Գույքի օտարումից մուտքեր  -20000,0 0,0 

Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված 
սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված 
ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝ 
/ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար 
համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված 
գումարները՝ ըստ ոլորտների/ 

    

- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 21751,0 32500,0 
- ճանապարհաշինություն  35670,0  18900,0 
- ջրամատակարարում/ջրահեռացում  11137,0  14700,0 
- փողոցային լուսավորություն  11500,0  9000,0 
- գազամատակարարում     
- նախադպրոցական հաստատություններ     
- հասարակական շենքեր     
- գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում     
-     

 

Համայնքի ծրագրի 
իրականացման տարվա 
միջնաժամակետ ծախսերի 
ծրագրով նախատեսված 
բյուջետային մուտքերի 
(ներառյալ՝ ֆինանսական 
համա- հարթեցման դոտացիայի 
գծով նախատեսված մուտքերը) 
հաշվին նշված ծրագրի 
իրականացման 
անհնարինության 
հիմնավորումը 
(համապատասխան հաշվարկ- 
ներով 

 Քանի որ, 2023թ-ի միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային 
մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով 
նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի (ճանապարհաշինության) համար  
նախատեսված է 35․670․000 ՀՀ դրամ, ուստի Թումանյան համայնքի Թումանյան 
քաղաքի և Չկալով բնակավայրի փողոցների տուֆով սալարկման համար ներկայացված 
հայտով 56.794.928 ՀՀ դրամ, որի 40%-ը վճարում է համայնքը՝ 22.717.971 ՀՀ դրամ, չի 
բավարարում ծրագիրը ամբողջությամբ իրականացնելու համար։ 

 

 

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ 
թվում՝ 
- շինարարական օբյեկտների 
նախագծման արժեքը _________ 
դրամ, 
- նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի պետական 
փորձաքննության ծառայության 
արժեքը՝ _________ դրամ, 
- տեխնիկական հսկողության 
ծառայությունների արժեքը՝ 
_________ դրամ, 
- հեղինակային հսկողության 
ծառայությունների արժեքը՝ 
_________ դրամ, 

56.794.928 ՀՀ դրամ (100%) 

Շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը  2.330.000 ՀՀ դրամ։ 

   Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության  
ծառայության արժեքը՝  230.000 ՀՀ դրամ։   

  Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 807.888 ՀՀ դրամ։ 

  Հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝  242.360 ՀՀ դրամ։ 

Ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 90000 ՀՀ 
դրամպ։ 





 
Հավելված N 3 

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման 

  
Ձև 

  
Հ Ա Յ Տ 

  
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն 

ուղղված սուբվենցիաների 
  

Ծրագրի անվանումը Թումանյան համայնքի գյուղական բնակավայրերի համար գյուղտեխնիկայի 
ձեռքբերում 

Մարզ  Լոռու մարզ: 

Համայնքը /համայնքները  Թումանյան համայնք 

 

Համայնքի /բնակավայրի 
հեռավորությունը 
մայրաքաղաք Երևանից, 
ինչպես նաև մարզկենտրոնից 

 Լորուտ      -  Մայրաքաղաքից 170կմ, մարզկենտրոնից 55կմ 

Շամուտ      - Մայրաքաղաքից 175կմ, մարզկենտրոնից 60կմ 

Դսեղ         -  Մայրաքաղաքից 144կմ, մարզկենտրոնից 30կմ 

Աթան        -  Մայրաքաղաքից 180կմ, մարզկենտրոնից 65կմ 

Մարց        - Մայրաքաղաքից 165 կմ, մարզկենտրոնից 45կմ       

Ահնիձոր   - Մայրաքաղաքից 178կմ, մարզկենտրոնից 63կմ 

Քարինջ    -  Մայրաքաղաքից 167կմ, մարզկենտրոնից 42կմ 

Չկալով     -  Մայրաքաղաքից 140կմ, մարզկենտրոնից 28կմ 

Համայնքի /բնակավայրի 
բնակչությունը 

Չկալով – 162 

Լորուտ – 811 

Շամուտ - 291 

Դսեղ -    2100 

Աթան –   256 

Մարց –   446 

Ահնիձոր - 216 

Քարինջ - 635 

Սահմանամերձ 
համայնք/բնակավայր 

 Համայնքը չի հանդիսանում սահմանամերձ: 

Բարձր լեռնային համայնք 
/բնակավայրի 

Համայնքը չի հանդիսանում լեռնային: 

Համայնքի գլխավոր 
հատակագծի առկայություն 

Ոչ 

Համայնքի և ծրագիր 
իրականացվող 

Թումանյան համայնքը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (80%)բնական 

գազով: Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են բավարար վիճակում, 



բնակավայրի/բնակավայրերի 
ենթակառուցվածքների 
վերաբերյալ հակիրճ 
տեղեկատվություն՝ հստակ 
նշելով՝ 

- ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգից 
օգտվող համայնքի 
բնակչության տոկոսը և 
ջրամատակարարման 
տևողությունը, 

- գազամատակարարման 
համակարգից օգտվող 
համայնքի բնակչության 
տոկոսը, 

- ոռոգման համակարգից 
օգտվող բնակչության տոկոսը 
և համայնքում 
գյուղատնտեսական հողերից 
ոռոգվող հողատարածքների 
տոկոսը, 

- լուսավորության 
համակարգի առկայությամբ 
փողոցների տոկոսը՝ 
համայնքի ընդհանուր 
փողոցների մեջ և նշել 
էներգախնայող և ԼԵԴ 
լուսավորություն է, թե ոչ 

սակայն համայնքի ուժերով և Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրերի 

շրջանակներում հետզհետե վերանորոգվում և վերականգնվում են: 

Թումանյան համայնքի բնակչության 45% ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, 

55%-ը՝ 8-12ժ/օր: 

  Թումանյան համայնքի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 36%-ը օգտվում 

է գազամատակարարման համակարգից 

  Համայնքի բնակչության 6%-ը օգտվում է ոռոգման համակարգից:  

 Թումանյան համայնքի փողոցների 70%-ը ապահովված է փողոցային 

լուսավորության համակարգերով։ 

Թումանյան համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգերի 47%-ը 

կառուցված է նոր LED համակարգերով։ 

  Դսեղ բնակավայրը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (90%)բնական 

գազով: Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են անբավարար վիճակում: 

  Դսեղ բնակավայրը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, բնակավայրում ջուրը 

ստանում են 4-5ժ/օր: 

  Դսեղ բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 85%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից բնակավայրում ոռոգման համակարգը 

խաթարված է և չի գործում:  

  Դսեղ բնակավայրի փողոցների 45%-ը ապահովված է փողոցային լուսավորության 

համակարգերով, որից 10% -ը կառուցված է լեդ համակարգերով։ 

Աթան բնակավայրը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (25%)բնական 

գազով: Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են անբավարար վիճակում, 

սակայն համայնքի ուժերով և Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրերի 

շրջանակներում հետզհետե վերանորոգվում և վերականգնվում են: 

 Աթան բնակավայրшի բնակչության 20%-ը բնակավայրում ջուրը ստանում են 

անհատական աղբյուրներից, մնացած 80%ը ջուրը հասցնում են տուն այլ 

աղբյուրներից: 

  Աթան բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 3%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից, բնակավայրում ոռոգման համակարգը 

ներկայումս ունի որոշակի աշխատանքների և շտկումների կարիք, 

մասնավորապես նորոգման կարիք ունի ջրահավաքի հատվածը, որի 

աշխատանքների ավարտից հետո բնակավայրի 80%-ը կապահովվի ոռոգման 

համակարգով։ 

  Աթան բնակավայրի փողոցների 45%-ը ապահովված է փողոցային 

լուսավորության նոր լեդ համակարգերով համակարգերով։ 



  Լորուտ բնակավայրը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, բնակավայրում ջուրը 

ստանում են 2ժ/օր: 

  Լորուտ բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 85%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից, բնակավայրում ոռոգման համակարգ չի 

գործում:  

 Լորուտ բնակավայրի փողոցների 25%-ը ապահովված է փողոցային 

լուսավորության համակարգերով, որից 15% -ը կառուցված է լեդ համակարգերով։ 

Մարց բնակավայրը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (60%)բնական 

գազով: Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են անբավարար վիճակում, 

սակայն համայնքի ուժերով և Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրերի 

շրջանակներում հետզհետե վերանորոգվում և վերականգնվում են: 

  Մարց բնակավայրը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, բնակավայրում ջուրը 

ստանում են 2ժ/օր: 

  Մարց բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 55%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից բնակավայրում ոռոգման համակարգ չի 

գործում:  

 Մարց բնակավայրի փողոցների 80%-ը ապահովված է փողոցային լուսավորության 

համակարգերով, որից 40% -ը կառուցված է լեդ համակարգերով։     

Քարինջ բնակավայրը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (25%)բնական 

գազով: Ջրամատակարարման համակարգերը գտնվում են անբավարար 

վիճակում, սակայն համայնքի ուժերով և Կառավարության կողմից սուբվենցիոն 

ծրագրերի շրջանակներում հետզհետե վերանորոգվում և վերականգնվում են: 

  Քարինջ բնակավայրը չունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, բնակավայրում 

ջուրը ստանում են 3ժ/օր: 

  Քարինջ բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 3%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից, բնակավայրում ոռոգման համակարգ չի 

գործում:  

  Քարինջ բնակավայրի փողոցների 40%-ը ապահովված է փողոցային 

լուսավորության նոր լեդ համակարգերով համակարգերով։ 

Չկալով բնակավայրը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով (100%) և (90%) բնական 

գազով:  

 Չկալով բնակավայրը ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում: 

 Չկալով բնակավայրի բնակչության (տնային տնտեսությունների) 30%-ը օգտվում է 

գազամատակարարման համակարգից, բնակավայը ոռոգման համակարգ չունի:  



  Չկալով բնակավայրի փողոցների 95%-ը ապահովված է փողոցային 

լուսավորության համակարգերով ՝ լեդ 100%։ 

 

 

Ծրագրի ընդհանուր 
նկարագրությունը և դրա 
իրականացման 
անհրաժեշտությունը 

Թումանյան համայնքի գյուղական բնակավայրերի վարելահողերի 90 տոկոսը չի 
մշակվում, որի  պատճառով դրանք վեր են ածվել խոտհարքների: Վարելահողերը 
չեն մշակվում գյուղտեխնիկայի բացակայության պատճառով: Վերջին 1 տարվա 
ընթացքում Դսեղ և Չկալով բնակավայրերում պետական աջակցության ծրագրերի 
շնորհիվ  կատարվել է մոտ 70հա ցորենի աշնանացան և մոտ 15հա 
եգիպտացորենի ցանքսեր։ Ներկայումս բազմաթիվ գյուղաբնակներ դեռևս չեն 
ցանկանում զբաղվել հողագործությամբ չունենալով համապատասխան բավարար 
գյուղտեխնիկա։ Հացահատիկի ցանքսերի ավելացմանը խոչնդոտում է նաև այն 
հանգամանքը, որ ամբողջ համայնքում չկա կոմբայն, որը շատ կարևոր և 
առաջնային տեխնիկաներից է հողագործությանը մեծ զարկ տալու համար։ 
Հիմնախնդիրը ներառված է համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրում և բյուջեի 
սղության պատճառով հնարավոր չի եղել իրականացնել այն: Այս հարցը շատ 
կարևոր է, քանի որ չմշակվող հողերում սկսվում են հողի  կառուցվածքային 
փոփոխություններ, որը վերականգնելու համար անհրաժեշտ են մի քանի 
տարիներ և մեծ միջոցներ: 

Ձեռք բերված գյուղտեխնիկայի   շահագործման և պահպանման ծախսերը կհոգա  
համայնքապետարանը համայնքի բյուջեից:  Ծրագրով նախատեսվում է ձեռք բերել 
հացահատիկային շարքացան, կուլտիվատոր, կարտոֆիլ ցանող և հանող մեքենա, 
հողաֆրեզ: Ծրագրի իրականացման համար համայնքը կկատարի ներդրում 55%-ի 
չափով: 

 

Ծրագրի ակնկալվող 
արդյունքները, որոնց միջոցով 
պետք է հասնել ծրագրի 
իրականացման նպատակին 

Արդյունք 1.  Արդյունքում կունենանք  մշակված վարելահողեր, կզարգանա 
գյուղատնտեսությունը   

Արդյունք 2.  Ծրագրի իրականացումը կնպաստի նոր աշխատատեղերի 
ստեղծմանը,  գյուղատնտեսության ոլորտում եկամուտների աճին,   բնակիչների 
սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը, համայնքի եկամուտների աճին   

Ծրագրի արդյունքներին 
հասնելու գործողությունները 
և միջոցառումները 

Ծրագրի արդյունքների հասնելու գործողությունները և միջոցառումները:  

1. Գնահարցում 

2. Գնումների կազմակերպում  - 30 օր 

3. Պայմանագրի կնքում  - 10 օր 

4. Մատակարարում   - 15 օր 

 

  Նախատեսվում է  ձեռք բերել հացահատիկ հավաքող կոմբայն, որը կունենա 2 հնձիչ 

սարքավորում նաև եգիպտացորեն հնձելու համար։ 

Նախատեսվում է ձեռք բերել կոմբայն հետևյալ պարամետրերով 

Հնձիչի լայնությունը  4-5 մ  

Թմբուկի տրամագիծը մինչև 300-400 մմ 

Թմբուկի երկարությունը մինչև մմ 1500 

Թմբուկի արագությունը մինչև 350 

Թմբուկի արագությունը, առավելագույն պտույտ/րոպե մինևչ 1050  

Ծղոտե քայլողի երկարությունը մինչև 4.1մ  

Ծղոտե քայլող բաժանարար տարածք մինչև 5քմ մաքրում  



Մաղերի ընդհանուր մակերեսը մինչև 5 քմ 

Շարժիչի հզորությունը մինչև 200 կՎտ 

Շարժիչի հզորությունը hp մինչև 300   

Վառելիքի բաքի տարողությունը մինչև  550լ 

 Հացահատիկի բունկերի հզորությունը մինչև 10մ3 

Կոմբայնը պետք է ունենա նաև եգիպտացորենի հատիկ հնձելու 

հնարավորություն։ 

 

Ծրագրի իրականացման 
արդյունքում համայնքին 
սեփականության իրավունքով 
պատկանող հիմնական 
միջոցների արժեքի 
ավելացում բացառությամբ 
բազմաբնակարան շենքերի 
ընդհանուր բաժնային 
սեփականության գույքի 

Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են : 

 Համայնքի հիմնական միջոցները կավելանան 38․000․000 ՀՀ դրամով: 

Ծրագրի ազդեցությունը 
համայնքի և շահառուների 
վրա 

Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են` համայնքի 4916 բնակիչներ,   
անուղղակի շահառուները՝գյուղատնտեսական արտադրանք սպառող ՀՀ 
քաղաքացիները: Ծրագրի արդյունքում կմշակվի  մոտ 250հա 
հողատարածք։ Համայնքում կգրանցվի գյուղատնտեսությունում 
տնտեսավարողների եկամուտների աճ, գյուղական բնակչության շրջանում 
աղքատության կրճատում, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 
նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրացում, հողի հարկի 
վճարների աճ։ 

 Շահառուների ընդհանուր թիվը կազմում է 4916: 
 

Նշել ծրագրի իրականացման 
ընթացքում ստեղծվող 
ժամանակավոր և հիմնական 
աշխատատեղերի քանակը և 
դրանց նկարագրությունը 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում համայնքում կստեղծվի մեկ հիմնական 
աշխատատեղ: 

Համայնքի նախորդ տարվա 
բյուջեն և բյուջեի 
կատարողականը 

 Նախորդ տարվա բյուջեն` 515458.3 ՀՀ դրամ. 
 Ներկայացնել  նախորդ  տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` 
առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային 
մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

 Պլանը Փաստացին Տոկոսը 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի 
մուտքեր  

515458.3 466149.3 90.1% 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի 
եկամուտները  
Այդ թվում՝` 

464659.3 415,350.3 89.4%    

     - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, 
որից՝ 

269120,6  272312,1  101,2% 

    -  Սեփական եկամուտներ 71686,7  74815,8  104,4% 



    -  Ֆոնդային բյուջեի մուտքեր  

302,147.40 

 

239,837.10 

 

          79.4% 

     - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 251,348.4 189,038.1 75.2 

- Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի 
ազատ մնացորդ 

50799.0 50799.0 100% 

Ընդամենը՝համայնքի բյուջեի 
ծախսեր,       

որից՝ 

515458,3  419838,8 81,4% 

      - Վարչական բյուջեի ծախսեր 273656,3 243116,1 88,8% 

     - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 297611,7 222,722,7 74,8% 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի 
փաստացի ծախսերը,  որից՝ 

297611,7 222,722,7 74,8% 

-կառավարման ապարատ 2175,0 864,4 39,7% 

-     Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ 

15126,2 12850,0 85,0% 

 -     Ճանապարհային տրանսպորտ 67306,5 55292,2 82,1% 

- Բնակարանային 
շինարարություն 

342,5 342,4 100,0% 

- ջրամատակարարում 193787,5 151695,8 78,3 % 

- փողոցային լուսավորություն 33330,1 16035,2 48,1% 

-Մշակութային 
կազմակերպություններ 

140,0 140,0 100,0% 

-Նախադպրոցական կրթություն 7404,0 7403,3 100,0% 

-   Գույքի օտարումից մուտքեր -22000,0 -21900,6 99,5 % 

    

  



Համայնքի ընթացիկ 
տարվա բյուջեն 

434779146 ՀՀ  դրամ. 
Ներկայացնել  ընթացիկ տարվա  կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված 
ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի 
ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

 Պլանը 

Համայնքի բյուջեի մուտքեր 384825,4 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում 
Այդ թվում՝` 

338515.1 

    Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 338515,1 

- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝  285640.0 

- Սեփական եկամուտներ 96239.0 

-     Ֆոնդային բյուջեի մուտքեր 149139.2 

-     Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 102828,9 

- Ֆոնդային բյուջեի տարեսկազբի ազատ մնացորդ 46310.3 

Ընդամենը՝  համայնքի բյուջեի ծախսեր,       
որից՝  

434779,1 

    - Վարչական բյուջեի ծախսեր 285640.0 

     -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 149139.2 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված 
ծախսերը, որից՝ 

149139.2 

-Կառավարման ապարատ 23935.1 

-- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 800.0 

-Գյուղատնտեսություն 20900,0 

-Գազաֆիկացում 12970,9 

-      Ճանապարհային տրանսպորտ 30846,7 

- Ջրամատակարարում 69650,4 

-    Փողոցների լուսավորություն 29639,2 

-Կրթություն 396,9 

-   Գույքի օտարումից մուտքեր -40000,0 

Ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով  Թումանյան համայնքին 2023թ 
հատկացվելու է 189401,0 ՀՀ դրամ:  
 



Համայնքի միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագիրը 

Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի 
իրականացման տարվա բյուջեն` 146975,1դրամ. 

Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի 
իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն 129000,0 դրամ. 

Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող 
տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և 
ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ 
բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին 
բացվածքով 
 
 

  Ծրագրի 
իրականացման
տարի 

Ծրագրի 
իրականացման 
տարվան 
հաջորդող 
տարի 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ 
ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրի, 
այդ թվում՝ 

 421695,7  387877,9 

    Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 274720,6 278877,9 
- Սեփական եկամուտներ  75952,4  78109,7 
- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ     
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրի, որից՝ 

 421695,7  398877,9 

- Վարչական բյուջեի ծախսեր  274720,6  278877,9 
- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր     
Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ 
հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրի, որից՝ 

 146975,1  129000,0 

--կառավարման ապարատ 2000,0 2000,0 
- Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ 

48334,5 65000,0 

- ճանապարհաշինություն  79265,6  42000,0 
- ջրամատակարարում  31820,0  0,0 
- փողոցային լուսավորություն  25555,0  20000,0 

- Գույքի օտարումից մուտքեր  -20000,0 0,0 

Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված 
սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված 
ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝ 
/ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար 
համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված 
գումարները՝ ըստ ոլորտների/ 

    

- Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ 

21751,0 32500,0 

- ճանապարհաշինություն  35670,0  18900,0 
- ջրամատակարարում/ջրահեռացում  11137,0  14700,0 
- փողոցային լուսավորություն  11500,0  9000,0 
- գազամատակարարում     



- նախադպրոցական հաստատություններ     
- հասարակական շենքեր     
- գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում     
-     

 

Համայնքի ծրագրի 
իրականացման տարվա 
միջնաժամակետ ծախսերի 
ծրագրով նախատեսված 
բյուջետային մուտքերի 
(ներառյալ՝ ֆինանսական 
համա- հարթեցման 
դոտացիայի գծով 
նախատեսված մուտքերը) 
հաշվին նշված ծրագրի 
իրականացման 
անհնարինության 
հիմնավորումը 
(համապատասխան 
հաշվարկ- ներով 

 Քանի որ, 2023թ-ի միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված 

բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի 
գծով նախատեսված մուտքերը) համայնքը չունի համապատասխան չափով 
գումար տեխնիկան ձեռք բերելու համար և քանի որ հրատապ անհրաժեշտություն 
է առաջացել ձեռք բերել տեխնիկան, գյուղատնտեսական հողերը մշակելու և 
գյուղատնտեսությունը՝ հատկապես հողագործությունը համայնքում զարգացնելու 
համար համայնքը պատրաստ է կատարել համապատասխան ներդրում կոմբայնը 
ձեռք բերելու համար։ 

 

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, 
այդ թվում՝ 
- շինարարական օբյեկտների 
նախագծման արժեքը 
_________ դրամ, 
- նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի պետական 
փորձաքննության ծառայությ
ան արժեքը՝ _________ դրամ, 
- տեխնիկական հսկողության 
ծառայությունների արժեքը՝ 
_________ դրամ, 
- հեղինակային հսկողության 
ծառայությունների արժեքը՝ 
_________ դրամ, 
- գոյություն ունեցող շենք-
շինությունների 
տեխնիկական վիճակի 
վերաբերյալ փորձաքննության 
ծառայության արժեքը՝ 
_________ դրամ, 
ինժեներաերկրաբանական 
հետազոտության 
ծառայության արժեքը՝ ———
— դրամ 
ինչպես նաև առանձին 
ներկայացնել հասարակական 
շենքերի և բազմաբնակարան 
շենքերի ընդհանուր 
օգտագործման գույքի 
կառուցման/նորոգման 
դեպքում՝ 
էներգախնայողության 

38.000.000 ՀՀ դրամ  (100%)   

 




