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Ձև 
  

Հ Ա Յ Տ 
  

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական 
ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների 

  
 

Ծրագրի անվանումը Սպիտակ համայնքի կարիքների համար գրեյդեր և 
հիբրիդային  դիզել (էլեկտրական) ավլող, փոշեկուլ 
մեքենայի ձեռքբերում 

Մարզ  

Համայնքը /համայնքները  

Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը 
մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև 
մարզկենտրոնից 

 

Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը 17182 

Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք 
/բնակավայրի 

- 

Համայնքի բնակավայրի 
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 
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Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա 
իրականացման անհրաժեշտությունը 
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  հիբրիդային  

դիզել (էլեկտրական) ավլող, փոշեկուլ մեքենա: 

       

      

: 

 

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

 

   

 

(

 

 

 

 -



 

Ծրագրի արդյունքներին հասնելու 
գործողությունները և միջոցառումները 

   

     

: 

    2 

  ,  , 

 120 000   : 

     

 - 1,85   : 

    

: 

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

 

Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և 
շահառուների վրա 

-  

 

- 17182, 

  87099 

-   

50-52  

  

 59,

 

 

 

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

  

 : 



Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի 
կատարողականը 

Նախորդ տարվա բյուջեն` 473 600,9 հազ. դրամ. 
Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և 
կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և 
ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը 
ներկայացնել առանձին բացվածքով: 

Հազ.դրամ 

  Պլանը Փաստացին Տոկոսը 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի 
մուտքերը 
այդ թվում՝ 

 473 600,9  486 649,3  102.7 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի 
եկամուտները այդ թվում 

416 767.9 429817.0 103.13 

-Վարչական բյուջեի 
մուտքերը 

400 720 413 769.1 103.25 

-Վարչական բյուջեի 
եկամուտներ, որից՝ 

 395 293.4  408 342.5  103.3 

- Սեփական եկամուտներ 122 275.2  135 324.3  110.7 

Վարչական բյուջեի –
տարեսկզբի ազատ 
մնացորդ 

5426.6 5426.6 100 

-Ֆոնդային բյուջեի մուտքներ 79 307,0 79 307,0 100 

-Ֆոնդային բյուջեի 
եկամուտներ 

 21 474.5  21 474.5   100 

Կապիտալ ծախսերի 
հատկացումներ 
(սուբվենցիաներ) 

21 474.5 21 474.5 100 

Վարչական բյուջեի 
պահուստային ֆոնդից 
ֆոնդային բյուջե կատարվող 
հատկացումներից մուտքե 

6426,8 6426,8  

 Ֆոնդային բյուջեի 
տարեսկզբի ազատ 
մնացորդ 

51 405.7 51 405.7 100 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի 
ծախսեր, 
որից՝ 

 473 600,9  444 754,4  93,9 

- Վարչական բյուջեի 
ծախսեր 

400 720,0  381 411.5  95,18 

-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր  79 307,0 69 769,7  88 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի 
փաստացի ծախսերը, որից՝ 

 128 562.0  114 115.5  88.8 

- Օրենսդիր և գործադիր 
մարմիններ 

1 112.0  722.0  64.9 

- Նախագծահետազոտական 

ծախսեր 

 1 000.0  730.0  73 

 -Տնտեսական 
հարաբերություններ, որից 

68 507.1 63 550.5 92.8 

 Ճանապարհային 
տրանսպորտ 

31 103.1 26 146.5 84.1 

Էլեկտրաէներգիա /արևային 
ֆոտովոլտային կայան/ 

37 404.0 37 404.0 100 

 -Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանություն 

8 470.8  8 388.8 99 

 Կեղտաջրերի հեռացում  6 426.6  6 400.3  99.6 



 Այլ մեքենաներ և 
սարքավորում ներ 
/աղբարկղներ/ 

 2 044  1 988.5  97.2 

- Բնակարանային 
շինարարություն և կոմունալ 
ծառայաթյուն 

 21 605.5  19 182.6  88.8 

 Փողոցային լուսավորություն 21 236.5 19 117.6 90 

 Բազմաբնակարան շենքերի 
սպասարկման գրասենյակ 

369.0 0  

-Հանգիստ մշակույթ և կրոն 4 921.7 4 519.1 91.8 

-Կրթություն 18 244.0 17 022.0 93.3 

-Ֆոնդային բյուջեի 
պահուտայի ֆոնդ 

 3700.9  0   

Գույքի օտարումից մուտքեր  -49 255.0  -44 345.8 90 
 

Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն 479 188,1 հազ.դրամ. 
Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող 
եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով 
բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի 
ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել 
առանձին բացվածքով: 

  Պլանը 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի մուտքերի 
պլանավորում 
այդ թվում՝ 

 479 188,1 

     Համայնքի բյուջեի եկամուտներ 437 293.2 

  Վարչական բյուջեի մուտքեր 443 110.4 

- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից`՝  437 293.2 

- սեփական եկամուտներ  131 554.7 

  վարչական բյուջեի տարեսկզրի ազատ 
մնացորդ 

 5 817.2 

  Ֆոնդային բյուջեի մուտքեր,որից` 36 177.7 

- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ  0 

  ֆոնդային բյուջեի տարեսկզրի ազատ մնացորդ 36 177.7 

Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, 
որից՝ 

479 188,1 

- Վարչական բյուջեի ծախսեր  443 110.4 

-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր  36 177.7 

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված 

ծախսերը,(ոչ ֆինանսական ակտիվների ծախսեր)     
որից՝ 

 153 293.1 

-Նախագծահետազոտական ծախսեր  6 000.0 

-Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ  5 180.0 

-հասարակական կարգ և անվտանգություն  1 000.0 

 Գազաֆիկացում  5 000.0 

Ճանապարհների ասֆալտապատում  37 000.0 

Նախորդ տարվա պարտքի մարում 3 114.0 

Տրանսպորտային սարքավորումներ 35 000.0 

-Շրջակա միջավայրի պաշպանություն 9 300.0 

-Բնակարանային շինարարություն, որից 33 392.0 

 Արտաքին լուսավորություն, որից 18 392.0 

Փողոցային լուսավորության կառուցում և 
արդիականացում 

18 000.0 

Նախորդ տարվա պարտքի մարում 392.0 

Շենքերի և շինությունների կառուցում 15 000.0 



-Հանգիստ մշակույթ և կրոն 18 306.4 

Ջրավազանի լուսաձայնային շատրվանների 
կառուցում 

15 000.0 

Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

3000.0 

Նախորդ տարվա պարտքի մարում  306.4 

 * Գույքի օտարումից մուտքեր   -117215,4 
 

Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի 
նախագծով կանխատեսվող բյուջետային 
մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական 
համահարթեցման դոտացիայի գծով 
կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված 
ծրագրի իրականացման անհնարինության 
հիմնավորումը (համապատասխան 
հաշվարկներով 

  

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, 

ինչպես նաև առանձին ներկայացնել 
հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան 
շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի 
կառուցման/նորոգման դեպքում՝ 
էներգախնայողության միջոցառումների 
արժեքը _________ դրամ 

63 500 000  (100%) 

Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի 
չափը 

35 000   (55 %) 

Այլ ներդրողներ .......... դրամ ( .... %), նշել ներդրողի անունը: 

Ծրագրի իրականացման տևողությունը  2020

 

Ծրագրի ծախսերը  

Ամսաթիվ 31 հունվարի 2020թ. 

  
Համայնքի տնտեսական պատասխանատու Արմեն Ադամյան, 055245504, armenad@mail.ru 
Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը 
 
 

 Համայնքի ղեկավար   
(անունը, ազգանունը) 

 Կ. Տ 



 

 
 

                                        ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 
 

 SDLG G9190 

1.   3200-3300 ,  8400-9000 ,  

2700-2750  

2.  15000-16000  

3. II  ( )   3900-4000 ,  620-640  

4.  -  

5.   -40 /  , 

 20 /   

6.   - 700  

 

 

 

 

1.   1350-1450 ,  4500-5000 ,  

2250-2300  

2.  20-30 /  

3.    3-5  

4.    100-150  

5.   (  ) 1-2 /  

6.    80  

7.   ( . - ) 

8.     2000  

9.   21 000 /  

10.     7  

 

 

                         .  

         31 2020 . 
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