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Ի՞նչ է պլանավորումը 

Եթե համայնքը դիտարկենք որպես համակարգ, ապա անհրաժեշտ է այն 

կառավարել։ Կառավարել համակարգը նշանակում է՝ պահպանել նրա հիմնական 

հատկությունները, որոնց կորուստը կբերի համակարգի քայքայմանը, կամ 

իրականացնել զարգացման ծրագիր, որը կապահովի կայուն գործունեություն որոշակի 

նպատակի հասնելու համար։ 

Համայնքի կառավարումը համայնքի նպատակներին հասնելն է՝ որոշակի 

գործիքների օգտագործման միջոցով ազդելով համայնքի մարդկային, 

նյութատեխնիկական, ֆինանսական և այլ ռեսուրսների վրա։ Այդ գործիքները 

կառավարման գործառույթներն են՝ պլանավորումը, կազմակերպումը, առաջնորդումը 

(ղեկավարումը) և վերահսկողությունը։ 

Պլանավորումը կառավարչական գործունեության սկիզբն է և հիմքը։ Դրանից են 

բխում կառավարման մյուս գործառույթները։ Պլանավորման միջոցով ցույց է տրվում, թե 

նախատեսվող աշխատանքները ինչպե՞ս, ե՞րբ և ու՞մ կողմից պետք է կատարվեն։ 

Պլանավորումը նախանշում է այն տեղը, որտեղ ձգտում է հասնել համայնքը, և ցույց է 

տալիս այնտեղ հասնելու երթուղին։ 

Ստորև բերվում է պլանավորման մեջ օգտագործվող հիմնական 

հասկացությունների սահմանումները՝ 

Տեսլական. Ինչպիսի՞ն է ցանկանում լինել համայնքը 5, 10, 15 կամ ավելի տարի 

հետո, երբ հաջողությամբ իրականացնի իր ռազմավարությունը և հասնի նախատեսված 

նպատակներին ու արդյունքներին:   

Առաքելություն. Համայնքի գոյության հիմնավորումն է: Այն ցույց է տալիս, թե ի՞նչ 

գործունեություն է ծավալում համայնքը, ինչու՞ և ու՞մ համար: 

Ռազմավարություն. Համայնքի քաղաքականությունների, նպատակների և 

ծրագրերի ամբողջությունն է, որոնք ցույց են տալիս, թե ի՞նչ և ինչպե՞ս պետք է անել 

համայնքի ցանկալի ապագային հասնելու համար: 

Նպատակ. Համայնքի առաքելությամբ պայմանավորված վերջնական արդյունք, 

որին ձգտում է հասնել համայնքը կամ որով պետք է ավարտվի ծրագիրը: Այն պետք է 

լինի անժամկետ և ոչ չափելի: 

Ծրագիր. Ժամանակի և տարածության մեջ նախատեսվող միջոցառումների 

համալիր, որը բնութագրվում է հիմնավորվածությամբ, հստակ ձևակերպված 

նպատակներով և խնդիրներով (միջոցառումներով), սպասվող վերջնական 

արդյունքներով և ապահովված է համապատասխան ռեսուրսներով:  

Խնդիր (միջոցառում). Արտահայտում է որոշակի ժամանակահատվածում 

սպասվելիք չափելի արդյունքներ, որոնք կհասցնեն առաջադրված նպատակի 

ձեռքբերմանը: 
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Հիմնախնդիր. Առաջադրված նպատակի իրականացմանը խոչընդոտող, 

իրականում առկա կամ ենթադրվող այն խնդիրը, որի լուծումը այդ նպատակին հասնելու 

անհրաժեշտ պայման է: 

 

 

Պլանավորման մակարդակները 

Ըստ գործունեության մասշտաբայնության և ժամկետայնության, տարբերակվում 

են պլանավորման հետևյալ մակարդակները՝ 

 ռազմավարական (երկարաժամկետ), 

 մարտավարական (միջնաժամկետ), 

 գործառական (կարճաժամկետ)։ 

Ռազմավարական պլանավորումը հիմնական որոշումների կայացման, 

խնդիրների լուծման և գործողությունների համակարգված գործընթաց է, որն 

անհրաժեշտ է իրականացնել՝ ձևավորելու համայնքի զարգացման հիմնական 

ուղղությունները և երկարաժամկետ բնույթը՝ համաձայն համայնքի տեսլականի, 

առաքելության և ռազմավարական նպատակների։ 

Մարտավարական պլանավորումը ռազմավարական պլանի իրականացմանն 

ուղղված միջնաժամկետ պլանավորումն է։ Մարտավարական պլանում ներառվում են 

ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար որոշակի խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ գործողությունները, մարդկային, նյութատեխնիկական ու 

ֆինանսական միջոցները, իրականացման ժամկետներն ու պատասխանատուները։ 

Գործառական պլանավորումը իրենից ներկայացնում է մարտավարական 

պլանավորման շրջանակներում ընթացիկ գործունեության պլանավորում և ունի 

կարճաժամկետ բնույթ։ 

Մարտավարական և գործառական պլանավորումը, որպես կանոն, բխում են 

ռազմավարական պլանավորումից և ծառայում են համայնքի տեսլականին և 

ռազմավարական նպատակներին հասնելուն։ 
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Համայնքի ռազմավարական պլանավորում 

Ռազմավարական պլանավորումը համայնքի զարգացման ռազմավարական 

ծրագրի (ՀՌԾ-ի) մշակումն է1։  

Սահմանում. ՀՌԾ-ն համայնքապետարանի, համայնքի բնակիչների և շահագրգիռ 

այլ կողմերի կողմից մշակված փաստաթուղթ է, որում ներկայացվում է, թե ինչպիսին է 

ցանկանում լինել համայնքն ապագայում՝ 5, 10, 15 և ավելի տարի անց, և ինչպես է այն 

ծրագրում հասնել այդ ցանկալի ապագային։ 

ՀՌԾ-ն իր մեջ պետք է ներառի՝ 

 համայնքապետարանի կողմից մատուցվող հանրային բնույթի 

ծառայությունները, և թե ինչպես պետք է բարձրացնել դրանց որակը,  

 ներդրումային և ենթակառուցվածքային այն ծրագրերը, որոնք անհրաժեշտ են 

տվյալ տարածաշրջանի տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական 

բարօրության մակարդակը բարելավելու համար,  

 ՀՌԾ-ի իրականացման ուղիները և այն աղբյուրները, որոնցից ստացվելու են 

ՀՌԾ-ում ներառված ծրագրերը իրագործելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

 

Ի՞նչ օգուտներ է բերում ՀՌԾ-ի մշակումը 

 

Հաջողությամբ մշակված ՀՌԾ-ն կարող է լուրջ օգուտներ բերել և՛ 

համայնքապետարանին, և՛ ամբողջ համայնքին, դրանք են՝ 

 Համայնքաշինություն. Համայնքապետարանի՝ համայնքի բնակիչների, 

քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և խմբերի, 

տնտեսվարողների հետ աշխատելու գործընթացը առաջացնում է համայնքի ավելի 

ուժեղ զգացողություն և ամրապնդում է համայնքապետարանի 

ժողովրդավարական հեղինակությունը։ 

 Որոշումների բարելավում. Համայնքի բնակիչներն անկասկած կարող են 

հավաստի տեղեկատվության աղբյուր լինել համայնքում տիրող իրավիճակի 

վերաբերյալ: Իրազեկված համայնքապետարանի կողմից ավելի լավ որոշումներ 

կայացնելու հավանականությունը կտրուկ աճում է, եթե համայնքապետարանն 

ականջալուր է լինում մարդկանց կարիքներին ու կարծիքներին: 

                                        
1 Համայնքի ռազմավարական պլանավորմանը կամ ՀՌԾ-ի մշակմանն անդրադարձել են շատ 
հեղինակներ և դրա վերաբերյալ կան բազմաթիվ գրքեր ու հոդվածներ։ Սակայն, մենք այստեղ 
հիմնականում կհիմնվենք Եվրոպայի Խորհրդի «Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների 
փորձագիտության կենտրոնի» կողմից պատրաստված՝ «Տեղական մակարդակում համայնքի 
ռազմավարական ծրագրի մշակման և կատարողականի կառավարման գործիքակազմ, 4-րդ 
հրատարակություն» փաստաթղթի վրա, որը Հայաստանում արդեն կիրառության մեջ է դրվել 2018 
թվականի կեսերին Եվրոպայի Խորհրդի «Աջակցություն Հայաստանում տեղական ժողովրդավարության 
զարգացմանը» ծրագրի շրջանակներում։ 
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 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների ներգրավվածության ավելացում. 

Հնարավոր է դառնում ավելի ամուր հարաբերություններ կառուցել բնակիչների և 

համայնքապետարանի միջև՝ բացելով հաղորդակցության արդյունավետ ուղիներ  

և նպաստելով նրանց միջև վստահության ամրապնդմանը: 

 Դերի բարձրացում. ՀՌԾ-ի մշակմանը բնակիչներին ներգրավելն ամրապնդում է 

նրանց վստահությունը, կարողությունները, հմտությունները և համագործակցելու 

ունակությունը: Դա նրանց հնարավորություն է տալիս անհատապես և 

հավաքականորեն պայքարել նաև այլ մարտահրավերների դեմ: 

 Առավել պատշաճ լուծումներ. Համայնքային ծառայություններ մատուցելու և 

ենթակառուցվածքների մեջ ներդրումներ կատարելու լուծումներն առավել 

կհամապատասխանեն համայնքի կարիքներին, քանի որ դրանք նախապես 

ստուգված և հղկված կլինեն ՀՌԾ-ի մշակման գործընթացում, որի արդյունքում էլ 

կբարելավվի ռեսուրսների օգտագործումը: 

 Լրացուցիչ ռեսուրսներ. Կենտրոնական կառավարությունը չի կարողանում 

համայնքներին տրամադրել բոլոր այն ռեսուրսները, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ 

տարածաշրջանում առկա բոլոր խնդիրները լուծելու համար: ՀՌԾ-ի մշակումն 

օգնում է ավելի լավ որոշումներ կայացնել՝ տեղական ռեսուրսների ներգրավմամբ: 

Դրանք ներառում են նաև բնակիչների և շահագրգիռ այլ կողմերի գաղափարները 

և հմտությունները, ինչպես նաև համայնքի տնտեսավարողների ռեսուրսները: 

 Լրացուցիչ ներդրումներ. ՀՌԾ-ն արժեքավոր գործիք է, որով երկրի 

կառավարությանը, միջազգային դոնորներին և ներդրողներին կարելի է համոզել, 

որ համայնքապետարանը լավ մտածել և փաստաթղթավորել է, թե ինչպես է 

մտադիր բարելավել համայնքի տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական 

բարօրությունը, ուստի այդ համայնքում ներդրումներ անելն արդարացված կլինի: 

 

Ի՞նչ հիմնական գործոններով է պայմանավորված ՀՌԾ-ի մշակման 

հաջողությունը 

 

Գոյություն ունեն կենսական կարևորություն ունեցող գործոններ, որոնք կարող են 

պայմանավորել ՀՌԾ-ի մշակման գործընթացի հաջողությունը, դրանք են՝  

 Քաղաքական առաջնորդություն. Անչափ կարևոր է, որպեսզի համայնքապետը և  

համայնքի քաղաքական ղեկավարությունը լիովին հանձնառու լինեն ՀՌԾ մշակելու 

գործընթացին, ինչպես նաև հրապարակային և ոգևորիչ օժանդակություն 

ցուցաբերեն այդ գործընթացին: 

 Մանրազնին պլանավորում և նախապատրաստություն. Մինչ ՀՌԾ մշակելու 

գործընթաց սկսելը՝ խիստ կարևոր է իրականացնել պլանավորման և 

նախապատրաստության մանրազնին աշխատանքներ: 
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 Համայնքի ներգրավում. Առանցքային հարցերից մեկն այն է, որ համայնքի 

բնակիչները և շահագրգիռ այլ կողմերը լիարժեքորեն մասնակցեն ՀՌԾ մշակելու 

գործընթացին, և որպեսզի այդ գործընթացում հաշվի առնվեն նրանց կարծիքները: 

 Հաղորդակցություն. Համայնքապետարանը պետք է ձևավորի ՀՌԾ մշակելու 

գործընթացի վերաբերյալ բնակիչների և շահագրգիռ այլ կողմերի հետ 

հաղորդակցության արդյունավետ խողովակներ: Այդ հաղորդակցությունը պետք է 

վերաբերի գործընթացի նպատակներին, գործողությունների ժամանակացույցին, 

բնակիչների ներգրավման եղանակներին ու ձևերին, ակնկալվող արդյունքներին և 

դրանց ներկայացման ձևերին: 

 Հստակություն և իրատեսականություն. Համայնքապետարանը պետք է ՀՌԾ 

մշակելու գործընթացի և դրա արդյունքների հետ կապված ունենա հստակ և 

իրատեսական նպատակներ, որոնցում հաշվի առնված կլինեն համայնքի ներկա 

իրավիճակը և համայնքապետարանի ունեցած հավակնությունները: 

 Իրագործում. Խիստ կարևոր է, որպեսզի ՀՌԾ մշակելը չընկալվի որպես 

ինքնանպատակ գործ: Հաջողության չափանիշը պետք է լինի այն, թե ինչ 

արդյունավետությամբ է ՀՌԾ-ն իրականացվում, և թե որքանով են իրականություն 

դառնում դրանում զետեղված հավակնությունները: Դա նշանակում է, որ պետք է 

մշակել և ունենալ նաև ՀՌԾ-ի կատարողականի կառավարման համակարգ: 

 

Ովքե՞ր պետք է մասնակցեն ՀՌԾ մշակելու գործընթացին 

 

 Համայնքապետարանի քաղաքական ղեկավարություն. Գլխավոր դերում պետք 

է լինեն համայնքի ղեկավարը և ավագանու անդամները: Հույժ կարևոր է, որպեսզի 

համայնքապետարանի ղեկավարությունը տեր կանգնի ՀՌԾ-ն մշակելու 

գործընթացին: Նրանք պետք է համաձայնության գան ՀՌԾ-ի մշակման 

ժամանակացույցի շուրջ: Նրանք մասնակցում են նաև համայնքի բնակիչների և 

շահագրգիռ այլ կողմերի հետ բազմաբնույթ քննարկումներին: 

 Համայնքապետարանի աշխատակազմ. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 

աշխատակիցները կարևոր դեր պետք է կատարեն ՀՌԾ-ն մշակելու 

գործընթացում: Կարևոր է, որպեսզի համայնքապետարանի աշխատակազմից 

առանձնացվեն համապատասխան հմտություններ ունեցող աշխատողներ, ովքեր 

պատշաճ կերպով կլուծեն դրված խնդիրը: Կարևոր է նաև, որպեսզի 

համայնքապետարանի աշխատակազմի ողջ ղեկավար անձնակազմը պատշաճ 

կերպով տեղեկացված լինի ՀՌԾ-ի մշակման գործընթացի և դրանում իրենց 

ապագա մասնակցության մասին: 

 Համայնքի բնակիչներ և շահագրգիռ այլ կողմեր. ՀՌԾ-ի մշակման գործընթացի 

հիմնական նպատակներից է՝ պարզել համայնքի բնակիչների և շահագրգիռ այլ 
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կողմերի ներկա և ապագա կարիքները և գերակայությունները: Ուստի, խիստ 

կարևոր է, որպեսզի նրանց կարիքները պարզելիս ՀՌԾ-ի մշակման գործընթացի 

առանցքը լինի հենց նրանց մասնակցությունը: Գործընթացի վաղ փուլերում 

կարևոր է նաև պարզել, թե որ հիմնական շահագրգիռ կողմերն են մասնակից 

լինելու գործընթացին: 

 Հարևան համայնքներ. Համայնքում տեղի ունեցող զարգացումները կարող են 

ազդեցություն ունենալ հարևան համայնքների վրա: Արդ, հարևան համայնքները 

պետք է տեղեկացվեն ՀՌԾ-ի մշակման ժամանակացույցի և գործընթացի մասին: 

Նրանց պետք է հրավիրել, որպեսզի նրանք ևս ներկայացնեն իրենց 

տեսակետները: 

 Տարածքային և կենտրոնական կառավարման մարմիններ. Կարևոր է 

իշխանության մյուս օղակներին տեղեկացնել ՀՌԾ-ի մշակման գործընթացի 

նպատակի և առաջընթացի մասին: ՀՌԾ-ն կարևոր գործիք է իշխանության այլ 

օղակների հետ հաղորդակցվելու և նրանց վրա որոշակի ազդեցություն ունենալու 

համար: Համայնքապետարանները պետք է ՀՌԾ-ի մշակման գործընթացում 

հաշվի առնեն տարածքային և պետական քաղաքականությունները և 

ռազմավարությունները: 

 Արտաքին օժանդակողներ. ՀՌԾ մշակելու գործընթացի վաղ փուլերում պետք է 

դիտարկել նաև այն հարցը, թե արդյոք ՀՌԾ մշակելու գործընթացին աջակցելու 

համար անհրաժեշտ են համակարգող արտաքին փորձագիտական սուբյեկտներ: 

 

ՀՌԾ-ի մշակման հիմնական քայլերը 

 

ՀՌԾ-ի մշակումը բաղկացած է հինգ հիմնական քայլերից (աղյուսակ 1, 

գծապատկեր 1)։ 

Աղյուսակ 1. ՀՌԾ-ի մշակման հիմնական քայլերը 

Քայլ Անվանում Համառոտ նկարագրություն 

Քայլ 1 Նախապատրաստություն 
Համայնքի ռազմավարական պլանավորման 

գործընթացի իրականացմանը նախապատրաստվելը 

   

Քայլ 2 Համայնքի բնութագիրը 
Համայնքի ներկայիս տնտեսական, սոցիալական և 

բնապահպանական վիճակի վերլուծության կազմում 

   

Քայլ 3 Հայացք ապագային 
Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման ռազմավարության 

մշակում և իրագործում 

   

Քայլ 4 Տեսլականի ձևակերպում SWOT (ՈՒԹՀՎ) վերլուծություն, տեսլականի մշակում 

   

Քայլ 5 
Գործողությունների 

ծրագիր 

ՀՌԾ-ի իրականացման գործողությունների ծրագրի 

մշակում 
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Գծապատկեր 1. ՀՌԾ-ի մշակման հիմնական քայլերը 

 

 

1-ին քայլ. Նախապատրաստություն 
 

Ասացվածք. 

«Չնախապատրաստվել նշանակում է նախապատրաստվել ձախողման»։ 

Այս քայլի հիմնական գործողությունների ամփոփ ցանկը բերված է աղյուսակ 2-ում։ 

 

Աղյուսակ 2. Առաջին քայլի հիմնական գործողությունները 

Գործողություն Համառոտ նկարագրություն 

Պլանավորում Գրել ծրագրի պլան, որում ներկայացված կլինեն․ 

1. Յուրաքանչյուր փուլի քայլերը 

2. Ծրագրի ժամանակացույցը՝ ներառյալ հանգրվանները, մեկնարկի և ավարտի 

ամսաթվերը 

3. Ծրագրի կառուցվածքը (Համակարգող խորհուրդ և առաջարկվող Թեմատիկ 

խմբեր) 

4. Պարզել, թե յուրաքանչյուր քայլում համայնքապետարանի քաղաքական և 

վարչական մակարդակում ով ինչի համար է պատասխանատու  

5. Ծրագրի ծախսերի հաշվարկ (կադրեր, խորհրդատվություն, արտաքին 

համակարգում և հնարավոր այլ ծախսեր) 

  

Թիմի ձևավորում 1. Աշխատանքի ընդունել ծրագրի ղեկավարի և ծրագիրն իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ այլ աշխատողների 

2. Ներգրավել համակարգման արտաքին օժանդակողների (անհրաժեշտության 

դեպքում) 
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Քաղաքական 

հանձնառության 

ձևավորում 

1. Հաստատել համայնքապետարանի ղեկավարության քաղաքական 

հանձնառությունը ծրագրի նկատմամբ 

2. Ստանալ համայնքապետարանի համաձայնությունը ծրագրի պլանին 

  

Պարզել 

շահագրգիռ 

կողմերին 

1. Կազմել շահագրգիռ կողմերի ցանկը, որոնք պետք է ներգրավվեն ծրագրին և 

դրա շուրջ քննարկումներին 

2. Պարզել, թե շահագրգիռ կողմերից որոնց կարելի է հրավիրել՝ մասնակցելու 

Թեմատիկ խմբերի աշխատանքին 

  

Իշխանության այլ 

օղակների 

տեղեկացում 

1. Կապվել հարևան համայնքների հետ և նրանց տեղեկացնել ՀՌԾ 

մշակելու մտադրության մասին 

2. Կապվել տարածքային և կենտրոնական կառավարման մարմինների հետ և 

նրանց տեղեկացնել ՀՌԾ մշակելու մտադրության մասին 

 

Ծրագրի պլանը կարող են պատրաստել կամ համայնքապետարանի 

աշխատակազմի համապատասխան մասնագետները, կամ ծրագրի ղեկավարը, ով 

նշանակվել է համայնքապետարանի անունից։ Ծրագրի պլանը պետք է հաստատվի 

Համակարգող խորհրդի, համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու կողմից՝ օրենքով 

սահմանված կարգով։ 
 

2-րդ քայլ. Համայնքի բնութագիրը 
 

Այս քայլում նկարագրվում է, թե ինչպես պետք է գտնել տնտեսական, սոցիալական 

և բնապահպանական այն կարևոր տեղեկությունները, որոնցով բնորոշվում են 

համայնքի հիմնական բնութագրիչները, ապա՝ վերլուծելով այդ տեղեկությունները, 

պարզել, թե ինչպիսին է համայնքն այսօր: Դա կարևոր նախադրյալ է, որից հետո միայն 

համայնքը կարող է որոշել իր զարգացման ցանկալի ուղղությունը: 

Այս քայլը ներառում է՝ 

 Տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական տվյալների հավաքում, որոնց 

հիման վրա համայնքապետարանը կարող է մշակել համայնքի բնութագիրը: 

 Այս տվյալները կարող են ներառել՝ համայնքի աշխարհագրությունը, բնական 

պաշարները, բնակչության և ժողովրդագրության ցուցանիշները, տեղական 

տնտեսությունը, աշխատուժը, քաղաքական և համայնքային կառույցները, 

բնակֆոնդը, տրանսպորտը, կրթական հաստատությունները, մշակութային, 

մարզական ռեսուրսները և այլն: 

 Տվյալների հավաքման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ հիմնական 

քայլերը. 

- տվյալների ընտրությունը. որոշել, թե որ տվյալները պետք է հավաքվեն՝ 

հիմնվելով համայնքի համար էական հանգամանքների և այն խնդիրների վրա, 

որոնց պետք է անդրադառնա ՀՌԾ-ն, 
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- տվյալների աղբյուրները. պարզել տվյալների համապատասխան 

աղբյուրները, 

- տվյալների հավաքումը. հավաքել տվյալները պարզված աղբյուրներից, 

- տվյալների վերլուծությունը. իրականացնել տվյալների վերլուծություն՝ 

պարզելով համայնքին առնչվող միտումները, 

- տվյալների համեմատությունը. օգտակար է համայնքի իրավիճակը 

համեմատել տարածաշրջանի կամ երկրի այլ համայնքների իրավիճակների 

հետ։ 

 Այս տեղեկությունները վերլուծվում են համայնքի ներկա իրավիճակի 

վերաբերյալ եզրակացությունների հանգելու նպատակով: 

 Դրանք պետք է զետեղվեն կարճ զեկույցում, որը կոչվում է Համայնքի բնութագիր, 

և որում պետք է նկարագրվեն համայնքի տնտեսական, սոցիալական և 

բնապահպանական հիմնական առանձնահատկությունները: 

Համայնքի բնութագիրը հետագայում կօգտագործվի որպես տեղեկատվության 

հիմնական աղբյուր համայնքի SWOT (ՈՒԹՀՎ) վերլուծության համար (տե՛ս 4-րդ քայլը): 
 

3-րդ քայլ. Հայացք ապագային 
 

Այս քայլի ընդհանուր նպատակն է՝ շահագրգիռ կողմերի արդյունավետ 

ներգրավմամբ, պատասխանել հետևյալ հարցին. ու՞ր ենք մենք ցանկանում ընթանալ: 

ՀՌԾ մշակելու նպատակը պետք է լինի հնարավորինս լայն գործընկերային 

մոտեցում ձևավորելը: Դա նշանակում է, որ պետք է լինի շահագրգիռ կողմերի 

մասնակցության իրական գործընթաց, որի շրջանակում համայնքապետարանն 

իսկապես ականջալուր կլինի նրանց տեսակետներին և նրանք կկարողանան ազդել 

ծրագրի իրատեսական վերջնական արդյունքների ձևավորման վրա: ՀՌԾ-ի 

հաջողությունը պայմանավորող կարևորագույն գործոններից է այն, որ համայնքի 

բնակիչները և շահագրգիռ այլ կողմերը զգան, որ իրենք լիովին ներգրավված են ՀՌԾ-

ի մշակման ամբողջ գործընթացին: 

Բնակիչներին ու շահագրգիռ կողմերին ներգրավելու և նրանց կարծիքը հաշվի 

առնելու տարբեր ձևեր կան, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելությունները և 

մարտահրավերները։ Դրանցից են՝ 

 Հանրային ժողովներ. հանրային ժողովը կազմակերպման և կառավարման 

տեսանկյունից հանրային քննարկման ամենահեշտ ձևն է: Այնուամենայնիվ, 

հանրային ժողովը կարող է նաև փաստացի ամենամակերեսայինը լինել՝ 

վերածվելով համայնքապետարանի կողմից իրականացվող միակողմանի 

հաղորդակցության, առանց շահագրգիռ կողմերի էական և բովանդակային 

արձագանքի:  
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 Քաղաքացիների հարցումներ. ճիշտ կազմակերպվելու դեպքում դրանք կարող 

են կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերի կարծիքները և 

դիրքորոշումները հավաքելու՝ վիճակագրական տեսանկյունից արժանահավատ 

մեխանիզմ լինել: Այնուամենայնիվ, հարցումները կազմակերպելու և 

իրականացնելու համար անհրաժեշտ են մասնագիտական հմտություններ, 

ուստի՝ սրանք կարող են թանկ արժենալ և աշխատատար լինել: 

 Ֆոկուս խմբեր. արժեքավոր մեթոդ է կոնկրետ խնդիրների վերաբերյալ 

տեսակետներ հավաքելու համար, սակայն արդյունավետ է, երբ կազմակերպվում 

է հմուտ համակարգողի կողմից: 

Այս փուլում կարևոր է իրական գործընկերություն ստեղծել համայնքապետարանի 

և բնակիչների ու շահագրգիռ այլ կողմերի միջև, որպեսզի տարբեր տեսակետներ և 

տեղեկություններ հավաքվեն համայնքի ապագայի ուղղության վերաբերյալ: 
 

4-րդ քայլ. Տեսլականի մշակում 
 

Այս քայլի նպատակն է պատասխանել հետևյալ հարցին՝ «ու՞ր ենք ցանկանում 

հասնել» կամ «ինչպիսի՞ն ենք պատկերացնում մեր համայնքի ապագան»: 

Համայնքապետարանը պետք է պարզի, թե ուր է ցանկանում հասնել մոտ 5, 10 

կամ 15 տարի հետո՝ կախված ՀՌԾ-ի ժամկետայնությունից: 

Այս քայլը բաղկացած է երկու հիմնական տարրերից. համայնքի SWOT (Ուժեղ 

կողմերի, Թույլ կողմերի, Հնարավորությունների և Վտանգների (Սպառնալիքների)) 

վերլուծությունից և Տեսլականի ձևակերպումից: 
 

Համայնքի SWOT (ՈՒԹՀՎ) վերլուծության կազմում 
 

Համայնքի SWOT-վերլուծությունում ամփոփվում են բոլոր կարևոր 

տեղեկությունները, որոնք ստացվել են Համայնքի բնութագրից և շահագրգիռ կողմերի 

միջոցառումներից ու հարցումներից: Եթե ուժեղ և թույլ կողմերը համայնքի և տեղական 

տարածաշրջանի ներքին հատկանիշներն են, ապա հնարավորությունները և 

վտանգները պայմանավորվում են համայնքից և տեղական տարածաշրջանից դուրս 

գտնվող արտաքին գործոններով: 

Համայնքի SWOT-վերլուծություն կազմելիս տրվող հարցերի օրինակներ են բերված 

աղյուսակ 3-ում։ 

Այս գործընթացը ղեկավարում է Ծրագրի ղեկավարը՝ աշխատելով Թեմատիկ 

խմբերից յուրաքանչյուրի հետ:  

SWOT-վերլուծություն կազմելու տարբեր ձևեր կան, օրինակ. 

• Շահագրգիռ կողմերի խմբային հանդիպումների միջոցով, 

• Յուրաքանչյուր Թեմատիկ խումբ՝ սեփական SWOT-վերլուծությունը կազմելու 

ճանապարհով, որոնք հետագայում միավորվում և ամփոփվում են համայնքի մեկ 
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SWOT-վերլուծության տեսքով, որն էլ ներկայացվում է ՀՌԾ-ի մշակման 

Համակարգող խորհրդի քննարկմանը: 

 

Աղյուսակ 3. Համայնքի SWOT-վերլուծության ժամանակ տրվող հարցերի օրինակներ 

Ուժեղ կողմեր 

• Ի՞նչ առավելություններ ունենք 

• Ի՞նչն է համայնքապետարանը լավ անում 

• Ի՞նչ ռեսուրսներ և ակտիվներ են առկա 

• Ի՞նչն են շահագրգիռ կողմերը համարում մեր 

ուժեղ կողմերը  

• . . . 

Թույլ կողմեր 

• Ի՞նչ թերությունների առաջ ենք կանգնած 

• Ի՞նչը կարող էր համայնքապետարանն ավելի 

լավ անել 

• Ի՞նչ ռեսուրսներ և կարողություններ են մեզ 

պակասում 

• Ի՞նչն են շահագրգիռ կողմերը համարում մեր 

թույլ կողմերը  

• . . . 

Հնարավորություններ 

• Տնտեսական, սոցիալական, 

բնապահպանական և տեխնոլոգիական ո՞ր 

միտումները կարող են մեզ օգնել 

• Ի՞նչ հնարավորություններ են ընձեռում 

պետական և տարածքային 

քաղաքականությունները, 

ռազմավարությունները 

• Ի՞նչ հնարավորություններ են ընձեռում 

մասնավոր և միջազգային կառույցների 

ներդրումները 

• Ի՞նչն են շահագրգիռ կողմերը տեսնում որպես 

հնարավորություններ մեզ համար 

• ... 

Վտանգներ (Սպառնալիքներ) 

• Տնտեսական, սոցիալական, 

բնապահպանական և տեխնոլոգիական ո՞ր 

միտումները կարող են մեզ խոչընդոտել 

• Ի՞նչ են անում այլ համայնքապետարանները, 

պետական կամ տարածքային կառավարման 

մարմինները, որը կարող է վտանգ առաջացնել 

• Ի՞նչ վտանգ կարող են առաջացնել մասնավոր 

և միջազգային կառույցների ներդրումները 

• Ի՞նչն են շահագրգիռ կողմերը տեսնում որպես 

հնարավոր վտանգներ 

• ... 

 

Համայնքի տեսլականի ձևակերպումը 
 

Համայնքի SWOT-վերլուծությունը հիմք է հանդիսանում համայնքի տեսլականը 

ձևակերպելու համար: 

Տեսլականի ձևակերպման մեջ նշվում է, թե ուր է ցանկանում հասնել համայնքը 5, 

10 կամ 15 տարի անց՝ կախված ՀՌԾ-ի ժամկետայնությունից: Տեսլականը պետք է երեք 

որակական հատկանիշ ունենա. 

• Տեսլականը պետք է լինի հավակնոտ՝ բարձրացնի ակնկալիքներն առ այն, որ 

համայնքի նշանակալի բարելավմանը հնարավոր կլինի հասնել ՀՌԾ-ի 

գործադրման ընթացքում։ 

• Տեսլականը պետք է լինի իրատեսական՝ հավասարակշռելով հավակնոտությունը 

և իրատեսականությունը, համայնքի ուժեղ կողմերի և հնարավորությունների 

հիման վրա գնահատելով, թե ինչն է հնարավոր իրագործել։ 
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• Տեսլականը պետք է լինի յուրահատուկ՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքները, 

որոնց շնորհիվ համայնքը տարբերվում է ուրիշներից ու առանձնանում, նրա 

հիմնական ուժեղ կողմերը և հնարավորությունները, միևնույն ժամանակ՝ նրա թույլ 

կողմերը և նրա առաջ ծառացած վտանգները: 

Համայնքի տեսլականը ձևակերպվում է հետևյալ հերթական գործողությունների 

կատարմամբ՝ 

• Աշխատել խմբերով կամ համայնքային ժողովի միջոցով: 

• Յուրաքանչյուր խումբ անհատապես, ապա՝ բոլորը միասին համայնքի 

ուժեղ կողմերից, թույլ կողմերից, հնարավորություններից և վտանգներից 

ընտրում են առավելագույնը 10-ական կետեր, որոնք իրենք ամենակարևորն 

են համարում: 

• Խումբը դասակարգում է դրանցից յուրաքանչյուրն ըստ գերակայության, որտեղ. 

o Ա զամբյուղը ներառում է կենսական կարևորություն ունեցող կետերը, 

o Բ զամբյուղը ներառում է կարևոր կետերը, 

o Գ զամբյուղը ներառում է նվազ կարևոր կետերը: 

• Խումբը համատեղ աշխատանքի արդյունքում ընդգծում է տարբեր կետերի 

մեջ ներառված հանգուցային բառերը՝ կենտրոնանալով հատկապես Ա 

զամբյուղի մեջ դասակարգված կետերի վրա: 

• Այդ հանգուցային բառերն էլ օգտագործվում են Տեսլականի ձևակերպման 

առաջին փորձը կատարելու համար: 

• Տեսլականի առաջին փորձը քննարկվում է՝ փորձելով այն բարելավել և 

ստանալ Տեսլականի վերջնական ձևակերպումը: 

• Այս ուղղությամբ աշխատող տարբեր խմբերը համեմատում են իրենց 

գրառումները գործընթացի տարբեր փուլերում: 

Այս գործընթացը չպետք է իրականացվի միայն Ծրագրի ղեկավարի կամ 

Համակարգող խորհրդի կողմից, որպեսզի գործընթացին տեր կանգնի անձանց լայն 

շրջանակ: 

Ներդիր 1-ում բերված են ձևակերպված տեսլականների օրինակներ2։ 
 

 

                                        
2 Տե՛ս Revised Social and Economic Development Community Plan 2005-2015 Municipality of Berat. 
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Centre_Expertise/Programmes/Albania_Berat_Plan.pdf  

Տե՛ս Community Development Plan 2008-2013 Municipality of Permet․ 
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Centre_Expertise/Programmes/Albania_Permet_Plan.pdf 

Տե՛ս Vision for Leeds 2004 to 2020․   

http://www.leedsinitiative.org/assets/0/20/22/24/28/F3056E2B-0449-433D-A552-1AA1DF5BAD67.pdf 

Տե՛ս Development Strategy 2008-2015 Municipality of Lac․ 
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Centre_Expertise/Programmes/Albania_Lac_Plan.pdf 

http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Centre_Expertise/Programmes/Albania_Permet_Plan.pdf
http://www.leedsinitiative.org/assets/0/20/22/24/28/F3056E2B-0449-433D-A552-1AA1DF5BAD67.pdf
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5-րդ քայլ. Գործողությունների ծրագրի մշակում 
 

Գործողությունների ծրագրով նախատեսվում է, թե ինչպես է 

համայնքապետարանը հասնելու ՀՌԾ-ով նախատեսվող արդյունքներին: Այս բաժնում 

բերված մեկ օրինակով ներկայացվում է Գործողությունների ծրագրի հիմնական 

տարրերի մշակման մոտեցումը: 

Այս փուլի հիմնական քայլերը հետևյալներն են. 

1) Տեսլականի իրագործման կարևորագույն նպատակների սահմանում (ներդիր 

2). 

- Դրանք պետք է լինեն ավելի նկարագրողական և կոնկրետ, քան տեսլականը։ 

- Դրանցում պետք է առավել հստակորեն նշված լինի, թե ինչպիսի իրավիճակի 

է ցանկանում հասնել համայնքապետարանը։ 

- Նպատակների ընդհանուր թիվը չպետք է գերազանցի չորսը կամ հինգը։ 

 

 

 

Ներդիր 1. Ձևակերպված տեսլականների օրինակներ 
  

Ալբանիա, Բերատ համայնք. 

«Բերատը՝ սպիտակ քաղաքն իր հրաշալի բնակիչներով, բարեկեցիկ համայնք է՝ կայուն 

տնտեսական զարգացմամբ, ուժեղ ագրոբիզնեսով և արհեստագործությամբ, և իր 

պատմության ու յուրօրինակ մշակութային ժառանգության շուրջ կազմակերպվող 

ընտանեկան զբոսաշրջության կենտրոն է»: 
 

Ալբանիա, Պերմետ համայնք. 

«Մշակույթի և ավանդույթի համայնք Պերմետը երկրում և երկրից դուրս ճանաչված է 

էկոլոգիական և մշակութային զբոսաշրջությամբ, ավանդաբար իրեն բնորոշ 

արտադրանքով, որտեղ և՛ տեղացիները, և՛ այցելուները վայելում են մաքուր միջավայրը և 

կյանքի բարձր որակը»: 
 

Միացյալ Թագավորություն, Լիդս քաղաք. 

«Լիդսը միջազգայնորեն մրցունակ եվրոպական քաղաք է բարեկեցիկ տարածաշրջանի 

սրտում, որտեղ յուրաքանչյուր ոք կարող է վայելել կյանքի բարձր որակը»: 
 

Ալբանիա, Լակ համայնք. 

«Լակը հաջորդ 10 տարիներին կկարողանա ամրապնդել իր յուրօրինակ արժեքները, 

կրոնական և ծովափնյա համակցված զբոսաշրջության, ագրոբիզնեսի, թեթև 

արդյունաբերության և ձեռագործ արհեստների զարգացման շնորհիվ, որպեսզի Լակը 

դառնա մի համայնք, որում գործազրկության մակարդակը ցածր կլինի երկրի միջինից, իսկ 

ընտանեկան եկամուտները կգերազանցեն երկրի միջինը»: 
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2) Յուրաքանչյուր նպատակն իրագործելու համար լուծվելիք հիմնական 

խնդիրների սահմանում (ներդիր 33). 

 

 

 
 

3) Խնդրի լուծումն ապահովող ծրագրերի ձևակերպում (ներդիր 4). 

Խնդիրների հիման վրա մշակվում են ծրագրեր, որոնք կապահովեն տեսլականի և 

համապատասխան նպատակի իրագործմանն օժանդակող վերջնարդյունքներ: Ներդիր 

3-ում թվարկված խնդիրներից յուրաքանչյուրին առնչվող մեկական ծրագրի օրինակ է 

բերված ներդիր 4-ում։ 

                                        
3 Այդուհանդերձ, պետք է նկատել, որ ներդիր 3-ում բերված խնդիրներն այնքան էլ լավ ձևակերպված 
չեն, քանի որ ամբողջությամբ չեն բավարարում SMART չափանիշներին (տե՛ս էջ 17)։ 

Ներդիր 2. Տեսլականի վերածումը նպատակների (Բերատ համայնքի օրինակով) 
  

Նպատակ 1. Ագրոբիզնեսի և ՓՄՁ-ների զարգացում Բերատի տարածաշրջանում՝ 

վերակենդանացնելով նրա արտադրության, վերամշակման և առևտրի 

ներուժը 

Նպատակ 2. Զբոսաշրջության սրընթաց զարգացում՝ հիմնվելով Բերատի յուրօրինակ 

մշակութային և պատմական ժառանգության վրա 

Նպատակ 3. Բերատի քաղաքաշինական զարգացում՝ ժամանակակից չափանիշներին 

համահունչ և նրա առանձնահատկություններին ներդաշնակ 

Ներդիր 3. Նպատակների վերածումը խնդիրների 
  

Նպատակ 1. Ագրոբիզնեսի և ՓՄՁ-ների զարգացում Բերատի տարածաշրջանում՝ 

վերակենդանացնելով նրա արտադրության, վերամշակման և առևտրի 

ներուժը 

Խնդիր. Բերատը վերածել գյուղատնտեսական արտադրանքի կուտակման 

և վերամշակման տարածաշրջանային հիմնական հանգույցի 

Խնդիր. Տարածաշրջանի մակարդակով խթանել տեղական գյուղատնտեսական 

արտադրանքը 

Նպատակ 2. Զբոսաշրջության սրընթաց զարգացում՝ հիմնվելով Բերատի յուրօրինակ 

մշակութային և պատմական ժառանգության վրա 

Խնդիր. Զբոսաշրջության խթանում՝ տրամադրելով մանրակրկիտ և թարմ 

տեղեկություններ 

Խնդիր. Վերակառուցել, պաշտպանել և պահպանել Բերատ քաղաքի 

պատմամշակութային ժառանգությունը 
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4) Յուրաքանչյուր ծրագրի իրագործման համար ենթածրագրերի մշակում 

(ներդիր 5). 

Ծրագրերի հիման վրա արդեն մշակվում են որոշակի ենթածրագրեր՝ ուղղված 

ծրագրերի խնդիրները լուծելուն: Ներդիր 4-ում զետեղված ծրագրերին 

համապատասխանող ենթածրագրերի օրինակներ են բերված ներդիր 5-ում։ 

Յուրաքանչյուր ծրագրի և ենթածրագրի համար անհրաժեշտ է գնահատել 

ֆինանսական, կադրային և իրավական ազդեցությունը: Այս փուլում կարևոր է 

գնահատել, թե արդյոք յուրաքանչյուր ծրագիր և ենթածրագիր իրատեսական է և 

իրագործելի, և որտեղից են ստացվելու ռեսուրսներ (կադրային, ֆինանսական, 

նյութատեխնիկական, այլ) ծրագիրն իրականացնելու համար: Պետք է նաև պարզել, թե 

ով է հաշվետու և պատասխանատու յուրաքանչյուր ծրագրի և ենթածրագրի 

իրականացման համար: 

 

Ներդիր 4. Խնդիրների վերածումը ծրագրերի 
  

Խնդիր. Բերատը վերածել գյուղատնտեսական արտադրանքի կուտակման և 

վերամշակման տարածաշրջանային հիմնական հանգույցի 

Ծրագիր. Համապատասխան տարածքներ հատկացնել Բերատ համայնքում 

ագրոբիզնեսի գործունեության և ծառայությունների մատուցման համար 

Խնդիր. Տարածաշրջանի մակարդակով խթանել տեղական գյուղատնտեսական 

արտադրանքը 

Ծրագիր. Օժանդակություն նոր շուկաներ ձևավորելուն ուղղված նոր 

նախաձեռնություններին, որպեսզի գյուղատնտեսական արտադրանքը 

կենտրոնանա տարածաշրջանային մակարդակով 

Խնդիր. Զբոսաշրջության խթանում՝ տրամադրելով մանրակրկիտ և թարմ 

տեղեկություններ 

Ծրագիր. Համակարգել ջանքերը և գտնել գործունեության ոլորտներն ու 

պատասխանատվության բաշխումը շահագրգիռ կողմերի միջև՝ 

զբոսաշրջության ոլորտում Բերատի ներուժն իրացնելու նպատակով 

Խնդիր. Վերակառուցել, պաշտպանել և պահպանել Բերատ համայնքի 

պատմամշակութային ժառանգությունը 

Ծրագիր. Պարզել համայնքի պատմամշակութային ժառանգության 

պաշտպանության և վերականգնման հետ կապված կարիքները և 

հնարավորությունները 
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Ենթածրագրերը, Ծրագրերը և Խնդիրները պետք է ներառեն համապատասխան 

տեղեկություններ, որպեսզի բավարարեն SMART չափանիշներին՝ 

 S (Specific) – որոշակի 

 M (Measurable) – չափելի 

 A (Achievable and Agreed) – հասանելի և համաձայնեցված համայնքի 

բնակիչների և շահագրգիռ կողմերի հետ 

 R (Realistic) – իրատեսական 

 T (Time-bound) – ժամկետային՝ ծրագրերի և ենթածրագրերի հստակ 

վերջնաժամկետներով։ 

 

ՀՌԾ-ի օրինակելի ձևը 
 

Համայնքի Տեսլականը և Գործողությունների ծրագիրը ամփոփվում են մի զեկույցի 

մեջ, որի ձևաչափը պետք է համապատասխանի ՀՌԾ-ի օրինակելի ձևին (գծապատկեր 

2)։ 

 

 

 

Ներդիր 5. Ծրագրերի վերածումը ենթածրագրերի 
  

Ծրագիր.  Համապատասխան տարածքներ հատկացնել Բերատ 

համայնքում ագրոբիզնեսի գործունեության և ծառայությունների 

մատուցման համար 

Ենթածրագիր. Կատարել ուսումնասիրություն՝ ուղղված Բերատ համայնքի 

հատակագծում ագրոբիզնեսի համար աշխատող 

ծառայությունների ինտեգրմանը  

Ծրագիր.   Օժանդակություն նոր շուկաներ ձևավորելուն ուղղված նոր 

նախաձեռնություններին, որպեսզի գյուղատնտեսական 

արտադրանքը կենտրոնանա տարածաշրջանային մակարդակով 

Ենթածրագիր.  Ստեղծել գյուղատնտեսական ոլորտի բիզնես-միություն 

Ծրագիր.   Համակարգել ջանքերը և գտնել գործունեության ոլորտներն ու 

պատասխանատվության բաշխումը շահագրգիռ կողմերի միջև՝ 

զբոսաշրջության ոլորտում Բերատի ներուժն իրացնելու 

նպատակով 

Ենթածրագիր.  Ստեղծել Զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոն 

Ծրագիր.  Պարզել համայնքի պատմամշակութային ժառանգության 

պաշտպանության և վերականգնման հետ կապված կարիքները և 

հնարավորությունները 

Ենթածրագիր.  Հին ամրոցի փողոցում վերականգնել պատմական օբյեկտները 
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Գծապատկեր 2. ՀՌԾ-ի օրինակելի ձևը 

 

 

ՀՌԾ-ն տրամաբանորեն կառուցվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 

 Համայնքի տեսլականը 

o Համայնքի բնութագիրը 

o ՈւԹՀՎ-վերլուծություն 

o Համայնքի տեսլականը 

 Գործողությունների պլան 

o Նպատակներ 

o Խնդիրներ 

o Ծրագրեր 

o Ենթածրագրեր 

ՀՌԾ-ի մշակումը պետք է ղեկավարի Ծրագրի ղեկավարը՝ աշխատելով 

Համակարգող խորհրդի, Թեմատիկ խմբերի անդամների, համայնքապետարանի 

պաշտոնատար անձանց և մասնագետների հետ: ՀՌԾ-ի նախագիծը ենթակա է 

հաստատման, նախ՝ Համակարգող խորհրդի, և այնուհետև՝ համայնքի ավագանու 

կողմից: 

ՀՌԾ-ն, հաստատվելուց հետո, հիմք է դառնում համայնքապետարանի կողմից 

միջնաժամկետ և կարճաժամկետ գործունեության պլանավորման և բյուջեի կազմման 

գործընթացների իրականացման համար։ 

 

 

  

Տեսլական

Նպատակ 1

Խնդիր 1

Ծրագիր 1

Ենթածրագիր 1.1

Ենթածրագիր 1.2

Խնդիր 2

Ծրագիր 2

Ենթածրագիր 2.1

Ենթածրագիր 2.2
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Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիր 

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը (ՀՀԶԾ), որպես ռազմավարական 

պլանավորման բաղկացուցիչ մաս և միջնաժամկետ պլանավորման ձև, մշակվում է՝  

ՀՌԾ-ում սահմանված տեսլականը և գործողությունների ծրագիրը կյանքի կոչելու 

նպատակով։ Եթե ՀՀ օրենսդրությունը մինչև հիմա համայնքների առջև ամբողջական և 

լիարժեք ռազմավարական պլանավորման պարտադիր պահանջ չի դրել, ապա 

պարտադիր պահանջ է ՀՀԶԾ-ի կազմումը, հաստատումը և իրականացումը4։ 

Համաձայն օրենքի, համայնքի ղեկավարը մշակում է ՀՀԶԾ-ն և իր 

լիազորություններն ստանձնելու օրվանից հետո՝ չորս ամսվա ընթացքում, ներկայացնում 

է համայնքի ավագանու հաստատմանը5։ Համայնքի ավագանին քննարկում է 

ներկայացված ՀՀԶԾ-ն, անհրաժեշտության դեպքում դրա մեջ կատարում 

փոփոխություններ կամ լրացումներ և ընդունում է այն նիստին ներկա ավագանու 

անդամների ձայների կեսից ավելիով։ 

ՀՀԶԾ-ն պետք է համահունչ լինի ՀՀ Ազգային ժողովի և կառավարության 

հավանությանն արժանացած մարզային, տարածաշրջանային զարգացման և այլ 

ռազմավարական ծրագրերին։ 

ՀՀԶԾ-ում ներառվում են համայնքի հնարավորությունների շրջանակում 

իրագործելի պարտադիր խնդիրները և դրանց լուծման նպատակով նախատեսվող 

ծրագրերը։ 

Օրենքով սահմանված պետական լիազորված մարմինը՝ տարածքային 

կառավարման բնագավառի համապատասխան նախարարությունը մշակում և 

համայնքների ղեկավարներին է ներկայացնում ՀՀԶԾ-ի մշակման մեթոդական 

ցուցումները։ 

2017թ-ի սկզբին, մինչ այդ կիրառության մեջ դրված համապատասխան 

մեթոդաբանությունների հիման վրա, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարությունը (ՏԿԶՆ-ն) կազմեց և գործադրեց «Համայնքի հնգամյա զարգացման 

ծրագրի մշակման և կառավարման մեթոդական ցուցումներ» փաստաթուղթը, որն էլ 

ներկայում համայնքների համար հանդիսանում է ՀՀԶԾ-ի մշակման հիմնական 

մեթոդական ուղեցույցը6։ 

 

                                        
4 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 82 
5 Նոր ձևավորված համայնքի դեպքում, օրենքը սահմանում է ՀՀԶԾ-ի մշակման և ավագանուն 
ներկայացման հինգ ամսյա ժամկետ։ 
6 «ՀՀԶԾ-ի մշակման և կառավարման մեթոդական ցուցումներ» փաստաթղթի կազմման համար հիմք են 
հանդիսացել հիմնականում երկու փաստաթուղթ՝ «Համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրի մշակման 
և կառավարման մեթոդաբանություն»-ը (World Vision, ՀՖՄ, 2014թ.) և «Համայնքի հնգամյա 
զարգացման ծրագրի մշակման և կառավարման մեթոդաբանություն»-ը (երկրորդ խմբագրությամբ), 
(GIZ, ՀՖՄ, 2016թ.) (երեք փաստաթղթերն էլ հասանելի են՝ http://www.mtad.am/hy/methodological-guides/ 
հղումով)։ 

http://www.mtad.am/hy/methodological-guides/
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ՀՀԶԾ-ի էությունը և մշակման նպատակները  

Օրենքում ՀՀԶԾ-ի սահմանումը տրվել է հետևյալ կերպ7. 

ՀՀԶԾ-ն համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վերլուծության և առկա 

հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական, տնտեսական, բնական և մարդկային 

ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից 

ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջությունն արտահայտող փաստաթուղթ է, որը 

նախատեսում է ռազմավարական կտրվածքով համայնքի հիմնախնդիրների 

արդյունավետ լուծումը: 

ՀՀԶԾ-ն՝ լինելով զարգացման միջնաժամկետ ծրագիր, դիտարկվում է երկու 

տեսանկյունից՝ 

 որպես համայնքի ռազմավարական պլանավորման միջոց, 

 որպես համայնքի մասնակցային կառավարման միջոց (ՀՀԶԾ-ի մշակման և 

կառավարման գործընթացներում համայնքի բնակիչների տեղեկացում, 

ներգրավում, ՏԻՄ-երի լեգիտիմության բարձրացում)։ 

ՀՀԶԾ-ի մշակումը հետապնդում է հետևյալ հիմնական նպատակները՝ 

 ապահովել ՏԻՄ-երի լիազորությունների պատշաճ իրականացումը.  

 ապահովել համայնքի ամբողջական և համալիր զարգացումը. 

 բարելավել համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը, մատչելիությունը 

և  մատուցման որակը՝ ընդլայնելով դրանց շրջանակը. 

 ապահովել ՏԻՄ-երի գործունեության բոլոր ուղղություններով ծրագրային 

լուծումների իրականացումը. 

 հասնել համայնքում առկա կարիքների/հիմնախնդիրների 

բավարարմանը/լուծմանը. 

 կանխել համայնքում նոր հիմնախնդիրների առաջացումը.  

 ապահովել աղետների ռիսկերի նվազեցումը, կանխել համայնքում աղետների 

նոր ռիսկերի առաջացումը. 

 ապահովել համայնքում պատշաճ կառավարման սկզբունքների 

իրականացումը8: 

ՀՀ համայնքների միջև առկա են զգալի տարբերություններ ու 

առանձնահատկություններ, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել ՀՀԶԾ-ները մշակելիս: 

Որպես այդպիսի գործոններ (չափանիշներ), դիտարկվում են հետևյալները` 

 համայնքի ֆինանսական կարողությունը. 

 համայնքի բնակչության թվաքանակը. 

                                        
7 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 82, մաս 1 
8 «Տեղական մակարդակում պատշաճ ժողովրդավարական կառավարման 12 սկզբունքները», Զեկույց՝ 
նորարարության ռազմավարության և պատշաճ կառավարման մասին՝ ընդունված Եվրոպայի խորհրդի 
խորհրդաժողովի Տեղական և տարածաշրջանային ինքնակառավարման հարցերով պատասխանատու 
նախարարների 16-րդ նստաշրջանում, Ուտրեխտ, 16-17 նոյեմբերի, 2009թ. 
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 համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի թիվը և 

առանձնահատկությունները. 

 համայնքում առկա ենթակառուցվածքները և մատուցվող հանրային 

ծառայությունները. 

 համայնքում առկա վտանգները (ռիսկերը). 

 այլ գործոններ:  

ՀՀԶԾ-ի մշակման առանձնահատկությունների սահմանման համար դիտարկված 

վերոնշյալ գործոնների հաշվի առնումը հնարավորություն է տալիս առավել ճիշտ 

գնահատել համայնքի հնարավորությունները և ըստ այդմ էլ կազմել իրատեսական 

ՀՀԶԾ: 

 

ՀՀԶԾ-ի կառուցվածքը 

Համաձայն «ՀՀԶԾ-ի մշակման և կառավարման մեթոդական ցուցումներ» 

փաստաթղթի, ՀՀԶԾ-ն ունի հետևյալ կառուցվածքը՝ 

1. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն 

2. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում 

3. ՀՀԶԾ-ի ֆինանսավորում 

4. ՀՀԾԶ-ի մոնիթորինգ։ 

Համայնքի իրավիճակի նկարագրության գլուխն իր մեջ ներառում է հետևյալ 

բաժինները՝ համայնքի ընդհանուր նկարագրությունը, սոցիալ-տնտեսական 

իրավիճակը, համայնքի տարածքում նախատեսվող հանրապետական, մարզային, 

միջհամայնքային համագործակցության և այլ ծրագրերն ու միջոցառումները, 

պետության կողմից պատվիրակված ծառայությունները, համայնքի ֆինանսական 

իրավիճակի վերլուծությունը, համայնքի զարգացմանը խոչընդոտող գործոնները և 

համայնքի ՈւԹՀՎ-վերլուծությունը։ 

Համայնքի նպատակների սահմանման և գործողությունների պլանավորման 

գլուխն իր մեջ ներառում է հետևյալ բաժինները՝ 

1) Համայնքի զարգացման հեռահար նպատակի (տեսլականի) սահմանում 

2) Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակների սահմանում 

3) Համայնքի նպատակներն ապահովող ծրագրերի նկարագրություն։ 

ՀՀԶԾ-ի ծրագրի օրինակելի ձևը բերված է Հավելված 1-ում։ ՀՀԶԾ ծրագրի 

տրամաբանական հենքը (գծապատկեր 3) իրար է կապում ծրագրի իրականացման 

համար ներդրվող ռեսուրսները, գործողությունները (միջոցառումները), ուղղակի 

(միջանկյալ) արդյունքները, ծրագրի անմիջական նպատակը (վերջնական արդյունքը) և 

համայնքի զարգացման հեռահար նպատակը (տեսլականը): 
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Գծապատկեր 3. ՀՀԶԾ ծրագրի տրամաբանական հենքը 

 

 

 

ՀՀԶԾ-ի ֆինանսավորման գլխում նկարագրվում են ՀՀԶԾ-ում ներառված 

ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները և միջոցները: Այդ նպատակով կազմվում է 

ՀՀԶԾ ֆինանսավորման ամփոփաթերթ կամ պլան, որի օրինակելի ձևը բերված է 

Մեթոդական ցուցումների Հավելված 3-ում:  

ՀՀԾԶ-ի մոնիթորինգի գլխում ներկայացվում է Մոնիթորինգի անձնագիրը կամ 

պլանը, որի օրինակելի ձևը բերված է Մեթոդական ցուցումների Հավելված 4-ում:  

ՀՀԶԾ-ի օրինակելի ձևը բերված է Մեթոդական ցուցումների Հավելված 1-ում։ 

 

ՀՀԶԾ-ի մշակման, քննարկման և հաստատման ընթացակարգը 

(գործընթացը) 

 

ՀՀԶԾ-ի մշակումը, քննարկումը և հաստատումը աշխատատար և երկարատև 

գործընթաց է, որը ՏԻՄ-երից պահանջում է դրա կազմակերպմանը և իրականացմանը 

մոտենալ ամենայն պատասխանատվությամբ ու լրջությամբ: Պայմանականորեն, ՀՀԶԾ-

ի մշակման, քննարկման և հաստատման գործընթացը կարելի է բաժանել հետևյալ 

հիմնական փուլերի՝ 

1) ՀՀԶԾ-ի մշակման նախապատրաստական աշխատանքներ (համայնքի 

ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմնի (ԽՄ-ի) ձևավորում և գործունեության 

կանոնակարգում, մեթոդական ցուցումների պատրաստում, ժամանակացույցի 

կազմում և հաստատում, աշխատանքային խմբերի ստեղծում և այլն),  

Ներդրվող ռեսուրսներ

Գործողություններ 
(Միջոցառումներ)

Միջանկյալ արդյունքներ

Նպատակ, վերջնական արդյունք

Համայնքի 
տեսլական



23 

 

2) ՀՀԶԾ-ի մշակման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում՝ համաձայն 

հաստատված ժամանակացույցի, 

3) ՀՀԶԾ-ի աշխատանքային, հանրային քննարկումների կամ լսումների 

կազմակերպում և անցկացում, ՀՀԶԾ-ի լրամշակում, ամփոփում և ներկայացում 

համայնքի ավագանուն, 

4) համայնքի ավագանու նիստում ՀՀԶԾ-ի քննարկում, հաստատում և 

հրապարակում: 

 

ՀՀԶԾ-ի իրականացումը 

 

ՀՀԶԾ-ի իրականացման ընդհանուր պատասխանատուն համայնքի ղեկավարն է: 

Համայնքի ավագանու կողմից ՀՀԶԾ-ի ընդունումով հաստատվում են ՀՀԶԾ-ում 

ներառված բոլոր ոլորտային ծրագրերը և միջոցառումները՝ ըստ ժամկետների, 

ֆինանսավորման և կատարման պատասխանատուների: Այսինքն, ՀՀԶԾ-ի 

իրականացման կարևոր գործիքը հանդիսանում է բյուջետային կամ արտաբյուջետային 

ֆինանսավորմամբ ոլորտային ծրագիրը, որի իրականացման պատասխանատուն, 

որպես կանոն, համայնքի աշխատակազմի տվյալ ոլորտի ստորաբաժանման կամ 

համայնքի ենթակայության կազմակերպության ղեկավարն է՝ համայնքի ղեկավարի 

անմիջական հսկողությամբ: 

Գործնականում, ՀՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված 

ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը և 

միջոցառումները) համայնքի գալիք հինգ տարիների աշխատանքային պլանների և 

բյուջեների մշակմանը, հաստատմանը և կատարմանը: 

Համայնքի ղեկավարը ՀՀԶԾ-ի իրականացման վերաբերյալ տարեկան 

հաշվետվությունը ներկայացնում է համայնքի ավագանուն մինչև հաշվետու բյուջետային 

տարվան հաջորդող տարվա մարտի 1-ը՝ համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվության հետ միաժամանակ9: 

 

ՀՀԶԾ-ում փոփոխությունների և լրացումների կատարումը 

 

ՀՀԶԾ-ի իրականացման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի ներկայացրած 

հաշվետվությունից հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, ՀՀԶԾ-ում փոփոխություններ կամ 

լրացումներ կարող են առաջարկվել համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամների՝ 

օրենքով սահմանված թվի առնվազն մեկ երրորդի կամ մշտական հանձնաժողովների 

կողմից10: 

                                        
9 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 82, մաս 7 
10 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 82, մաս 8 
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Համայնքի ղեկավարը «ՀՀԶԾ-ում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ 

կատարելու մասին» ավագանու որոշման նախագիծը` կից համապատասխան 

փաստաթղթերով, համայնքի ավագանու քննարկմանն է ներկայացնում օրենքով և 

ավագանու կանոնակարգով սահմանված կարգով: 

Ավագանու նիստում ՀՀԶԾ-ում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու 

մասին նախագծի վերաբերյալ, որպես հիմնական զեկուցող, հանդես է գալիս 

առաջարկություն ներկայացնողը: Որպես հարակից զեկուցող հանդես է գալիս 

համայնքի ղեկավարը: 

 

 

Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլան 

Հաշվի առնելով ՀՀ-ում համայնքային մակարդակում պլանավորման, ՏԻՄ-երի 

գործունեության արդյունավետության, կատարողականի որակի և 

հաշվետվողականության գործառույթները կատարելագործելու անհրաժեշտությունը և 

արդիականությունը, 2017թ-ին ՀՀ ՏԿԶՆ-ի և Գերմանիայի միջազգային 

համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) «Լավ տեղական ինքնակառավարում» 

ծրագրի նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ «Համայնքների ֆինանսիստների 

միավորում» ՀԿ-ի կողմից մշակվել է «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի 

(ՏԱՊ-ի) մշակման մեթոդական ուղեցույց» (այսուհետ՝ Մեթոդական ուղեցույց) 

փաստաթուղթը11, որը ՏԿԶՆ-ի կողմից հավանության արժանանալուց հետո ՀՀ բոլոր 

համայնքներում դրվել է կիրառության մեջ՝ սկսած 2018թ-ից։ 

 

 

Համայնքի ՏԱՊ-ի էությունը և մշակման նպատակները 

Համայնքի ՏԱՊ-ը տեղական ժողովրդավարության զարգացման, ՏԻ-անը 

բնակիչների մասնակցության, համայնքի ծրագրային և ֆինանսական կառավարման, 

ինչպես նաև համայնքը արտաքին աշխարհին ներկայացնելու հանրային կառավարման 

ստորին՝ համայնքային մակարդակում գործող տարեկան հիմնական ծրագրային 

փաստաթուղթն է։ Համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, 

դրանց իրականացման համար նախատեսված ներդրումային (մարդկային, 

ֆինանսական, գույքային և տեխնիկական) ռեսուրսները ճշգրտվում և պլանավորվում են 

ՏԱՊ-ում արտացոլված նպատակների, խնդիրների, մուտքային և ելքային ստույգ 

հաշվարկների ու արդյունքային ցուցանիշների, ինչպես նաև մոնիթորինգի և 

գնահատման համակարգի թելադրանքով։ 

                                        
11 Հասանելի է http://www.mtad.am/hy/methodological-guides/ հասցեով 

http://www.mtad.am/hy/methodological-guides/
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Այս փաստաթուղթը ծառայում է որպես համայնքի՝ օրենքով սահմանված 

պարտադիր խնդիրների, ՏԻՄ-երի կանոնադրական խնդիրների լուծման կարևորագույն 

գործիք։ Այստեղ ի մի են բերվում տարեկան կտրվածքով ՏԻՄ-երի անելիքները, 

ծրագրերը և միջոցառումները, որոնք բխում են երկարաժամկետ և միջնաժամկետ 

ռազմավարական նպատակներից, և դրանց իրականացմամբ՝ ճշգրտումներ ու 

հստակություն են մտցնում վերջիններում։ 

Համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվում և գործադրվում է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝ 

 համակարգելու ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները, այդ թվում՝ հաշվառելու և 

գնահատելու համայնքի ներքին և արտաքին ռեսուրսները, սահմանելու համայնքի 

զարգացման գերակայություններն ու առաջնահերթությունները,  

 սահմանելու ֆինանսական միջոցներով դեռևս չապահովված ծրագրերի 

ֆինանսավորման ռազմավարությունը՝ համագործակցելով պետական, 

միջազգային, հանրային և մասնավոր գործընկերների հետ, 

 համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը 

և միջոցառումները համայնքի տեսլականի և ռազմավարական նպատակների 

իրականացման շուրջ, 

 շաղկապելու նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման 

արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ ծրագրի «Տրամաբանական հենքը», 

 որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման 

ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, 

 մշակելու և օգտագործելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի և 

գնահատման պլանը (ՄԳՊ-ն)։ 

 

Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման հիմքերը 

 

Մեթոդական ուղեցույցի 2-րդ բաժնում մանրամասն ներկայացված են համայնքի 

ՏԱՊ-ի մշակման օրենսդրական, ծրագրային և մեթոդաբանական հիմքերը, 

տեղեկատվության աղբյուրները, ՏԱՊ-ի առնչությունը և փոխհարաբերությունները 

ՀՀԶԾ-ի, համայնքի բյուջեի, համայնքապետարանի աշխատակազմի ինստիտուցիոնալ 

և մասնագիտական կարողությունների հետ։ 
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Համայնքի ՏԱՊ-ի կառուցվածքը 

 

Մեթոդական ուղեցույցում համայնքի ՏԱՊ-ի կառուցվածքը սահմանվել է հետևյալ 

կերպ՝ 

Ներածություն 

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

2. Համայնքի տվյալ տարվա ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ 

ոլորտների) 

3. Համայնքային գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը 

4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 

5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները ձևակերպված են ՀՀԶԾ-ում 

(տե՛ս ՀՀԶԾ-ի կառուցվածքի 2-րդ գլուխը), անհրաժեշտության դեպքում դրանք կարող 

են վերանայվել և ավելի հստակեցվել։ 

Համայնքի տվյալ տարվա ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը նորից 

ձևակերպված են ՀՀԶԾ-ում (տե՛ս ՀՀԶԾ-ի կառուցվածքի 2-րդ գլուխը), 

անհրաժեշտության դեպքում դրանք կարող են վերանայվել և ավելի հստակեցվել։ 

Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի ցանկը ներկայացվում է ոչ թե ըստ համայնքի 

պարտադիր խնդիրների, այլ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 

(աղյուսակ 4)։ 

Աղյուսակ 4. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի ցանկը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի 

լիազորությունների ոլորտների 

*) «ԲԲՀ-ի բնակավայրը» սյունակը լրացնում են միայն բազմաբնակավայր համայնքները 

ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի 

ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների, և այնտեղ զետեղվող տեղեկատվության 

ներկայացման ձևանմուշը բերված է աղյուսակ 5-ում։ 

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը Ծրագրի արժեքը 

(հազ. դրամ) 

ԲԲՀ-ի 

բնակավայրը* 

Ոլորտ 1․ Ընդհանուր  

1.    

2.    

...    

n.    

 Ընդամենը   

…  

Ոլորտ 17․  Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն  

… …   

 Ընդհանուրը   
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Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի 

ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 

Ամփոփ 

նկարագիր 

Արդյունքային 

ցուցանիշներ 

Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 

Պատասխա-

նատու 
Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ոլորտային 

նպատակ 

Ոլորտի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Ծրագրերի 

գնահատման 

համակարգեր 

   

Ծրագիր 1. (նշել ծրագրի անվանումը),  

(ԲԲՀ-ի դեպքում, նշել նաև այն բնակավայրի անվանումը, որտեղ իրականացվելու է 

ծրագիրը) 

Ծրագրի 

նպատակ 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

   

Միջանկյալ  

արդյունքներ 1, 

2, ... 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, 

ժամկետ) 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

   

Միջոցառումներ   

1, 2, ... 

Մուտքային 

ցուցանիշներ (ներդրված 

ռեսուրսներ) 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

   

... 

Ծրագիր n (նշել ծրագրի անվանումը), 

(ԲԲՀ-ի դեպքում, նշել նաև այն բնակավայրի անվանումը, որտեղ իրականացվելու է 

ծրագիրը) 

…      

… 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

…      
 

Համայնքային գույքի կառավարման տարեկան ծրագրում ներառվում է 

համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի (շենքերի ու շինությունների, 

հողամասերի, շարժական գույքի, այլ) կառավարման (ըստ գործառույթների՝ համայնքի 

կողմից օգտագործման, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման 

տրամադրման, օտարման և այլն) տարեկան ծրագիրը՝ օգտագործելով աղյուսակ 6-ում 

բերված ձևանմուշը: 

 

Աղյուսակ 6. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման տարեկան 

ծրագիրը 

Հ/

հ 

Գույքի միավորի 

անվանումը 

Հասցեն 

կամ 

ծածկագիրը 

Զբաղեցրած 

տարածքը / 

մակերեսը (մ2) 

Վիճակի 

գնահատականը 

Գույքի 

կառավարման 

գործառույթը 

Այլ 

բնութագրիչներ 
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Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանի ձևանմուշը բերված է աղյուսակ 7-

ում։ 

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

ների ոլորտների 

 

Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանի ձևանմուշը տե՛ս Մոդուլ 

10-ի թեմայի ուսուցման նյութում։ 

 

Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման, քննարկման և ընդունման ընթացակարգը 

(գործընթացը) 

 

Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման, քննարկման և ընդունման ընթացակարգը 

համընկնում է ՀՀԶԾ-ի մշակման, քննարկման և հաստատման ընթացակարգի12 հետ և 

գծապատկերային ձևով ներկայացված է Հավելված 2-ում։ Այդ ընթացակարգը 

մանրամասն նկարագրված է Մեթոդական ուղեցույցի 4-րդ բաժնում։ 

 

Համայնքի ՏԱՊ-ի իրականացումը 

 

Համայնքի ՏԱՊ-ի իրականացումը սերտորեն կապված է համայնքի բյուջեի 

մշակման և կատարման հետ։ Համայնքի տվյալ տարվա բյուջեի նախագծի կազմման 

ծրագրային հիմքը ՏԱՊ-ում նախատեսված ոլորտային ծրագրերն են: Գործնականում, 

ՏԱՊ-ի իրականացումը հանգում է համայնքի տվյալ տարվա բյուջեից և այլ 

աղբյուրներից ֆինանսավորվող բոլոր ծրագրերի` ՏԱՊ-ի հիման վրա պլանավորմանը և 

իրականացմանը: 

                                        
12 Տե՛ս ՀՀԶԾ-ի մշակման և կառավարման մեթոդական ցուցումներ, 6-րդ գլուխ 

Հ/

հ 

Ծրագրի 

անվանումը 

Ծրագրի 

արժեքը 

(հազ. դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Համայնքի 

բյուջե 

Պետական 

բյուջե 

Դոնոր 

կազմ.-եր 

Համայնք -

ՔՀՄՀ 

համագործ․ 

Այլ 

աղբյուր-

ներ 

Ոլորտ 1․  Ընդհանուր 

1.        

2.        

...        

n.        

 Ընդամենը       

… 

Ոլորտ 17.  Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

… …       

 Ընդհանուրը       
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Համայնքի ՏԱՊ-ի իրականացման ընդհանուր պատասխանատուն նորից 

համայնքի ղեկավարն է։ ՏԱՊ-ում ներառված ոլորտային ծրագրերի 

պատասխանատուները համայնքի աշխատակազմի համապատասխան բաժինների 

կամ համայնքային կազմակերպությունների ղեկավարներն են՝ համայնքի ղեկավարի 

անմիջական հսկողությամբ։ 

 

Համայնքի ՏԱՊ-ի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների 

կազմումը, քննարկումը և ընդունումը 

 

Համայնքի ՏԱՊ-ի իրականացման վերաբերյալ տարվա ընթացքում 

պատրաստվում են երկու հաշվետվությունների նախագծեր՝ միջանկյալ, կիսամյակային 

և վերջնական, տարեկան, որոնք ունեն հետևյալ կառուցվածքը՝ 

Ներածություն 

 ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն (ըստ ոլորտների և ծրագրերի) 

 Եզրակացություններ և առաջարկություններ 

Հավելվածներ՝ ըստ անհրաժեշտության։  

Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում և անցկացնում է ՏԱՊ-ի իրականացման 

վերաբերյալ հաշվետվության նախագծի, նախ, աշխատանքային քննարկումներ, 

այնուհետև՝ դրա հանրային բաց լսումներ կամ քննարկումներ, համաձայն օրենքի և 

համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համապատասխան կարգի՝ այդ մասին 

լայնորեն իրազեկելով համայնքի բնակչությանը, ՔՀՄՀ կազմակերպություններին և 

խմբերին: 

Համայնքում անցկացված հանրային քննարկումների արդյունքներով, ԽՄ-ն և 

համայնքի աշխատակազմը լրամշակում են ՏԱՊ-ի իրականացման հաշվետվության 

նախագիծը, պատրաստում են դրանց վերաբերյալ ավագանուն տրամադրվող 

տեղեկատվությունը (ամփոփաթերթերը և տեղեկանքները) և ներկայացնում համայնքի 

ղեկավարին: Վերջինս էլ լրամշակված հաշվետվության նախագիծը և դրան կից 

փաստաթղթերը, օրենքով սահմանված կարգով, ներկայացնում է համայնքի ավագանու 

քննարկմանը և որոշման կայացմանը:  

 

Համայնքի ՏԱՊ-ում փոփոխությունների և լրացումների կատարումը  

 

Համայնքի ՏԱՊ-ում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել նույն 

կարգով, ինչպես կատարվում են ՀՀԶԾ-ի դեպքում։ 
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Գրականություն 

1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք  

2. «Տեղական մակարդակում պատշաճ ժողովրդավարական կառավարման 12 

սկզբունքները», Զեկույց՝ նորարարության ռազմավարության և պատշաճ կառավարման 

մասին՝ ընդունված Եվրոպայի խորհրդի խորհրդաժողովի Տեղական և 

տարածաշրջանային ինքնակառավարման հարցերով պատասխանատու նախարարների 

16-րդ նստաշրջանում, Ուտրեխտ, 16-17 նոյեմբերի, 2009թ. 

3. Եվրոպայի Խորհրդի «Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների 

փորձագիտության կենտրոն», «Տեղական մակարդակում համայնքի ռազմավարական 

ծրագրի մշակման և կատարողականի կառավարման գործիքակազմ, 4-րդ 

հրատարակություն», ԵԽ «Աջակցություն Հայաստանում տեղական ժողովրդավարության 

զարգացմանը» ծրագիր, Երևան, 2018 

4. Դավիթ Թումանյան, «Ռազմավարական պլանավորում և համայնքի կապիտալ 

զարգացման ծրագրի կազմում», Ուսումնական նյութեր ՀՀ համայնքների համար, ԱՄՆ 

ՄԶԳ Տեղական ինքնակառավարման ծրագիր, 3-րդ փուլ, ՀՖՄ, Երևան, Նոյյան տապան, 

2010 

5. «Համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրի մշակման և կառավարման 

մեթոդաբանություն», World Vision, ՀՖՄ, 2014թ., www.mtad.am , www.cfoa.am  

6. «Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մշակման և կառավարման 

մեթոդաբանություն» (երկրորդ խմբագրությամբ), ԳՄՀԸ «Լավ տեղական 

ինքնակառավարում Հարավային Կովկասում» ծրագիր, ՀՖՄ, 2016թ., www.mtad.am , 

www.cfoa.am  

7. «Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մշակման և կառավարման մեթոդական 

ցուցումներ», ՀՀ ՏԿԶՆ, 2017թ., www.mtad.am  

8. «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) մշակման մեթոդական 

ուղեցույց», ԳՄՀԸ «Լավ տեղական ինքնակառավարում Հարավային Կովկասում» 

ծրագիր, ՀՖՄ, 2017թ., www.mtad.am , www.cfoa.am   

http://www.mtad.am/
http://www.cfoa.am/
http://www.mtad.am/
http://www.cfoa.am/
http://www.mtad.am/
http://www.mtad.am/
http://www.cfoa.am/


31 

 

Հավելված 1. ՀՀԶԾ ծրագրի անձնագիր 

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի  Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  
 

«___________________________________» 
(Ծրագրի անվանում)  

 

Պարտադիր խնդիր, որի 

լուծմանն է միտված 

ծրագիրը 

  

 

Ծրագրի անմիջական 

նպատակ 

 

 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      

      

Ծրագրի միջանկյալ 

արդյունքներ 

1.  

 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      

      

2.  

 

Ցուցանիշներ 

Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

      

      

Ծրագրի հիմնական 

գործողությունները 

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

1.1. 

1.2. 
 

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 

2.1. 

2.2. 

 

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 

Կապիտալ ծախսեր՝ 

Ընդհանուր բյուջեն՝ 

Ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ այլ 

ռեսուրսներ 

 

Ծրագրի հիմնական 

ռիսկերը 

 

Ծրագրի հիմնական 

շահառուները  

 

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ   

Ծրագրի համառոտ 

նկարագրություն 
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Հավելված 2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման, քննարկման և ընդունման ընթացակարգը (գործընթացը) 

 

 


	Ի՞նչ է պլանավորումը
	Պլանավորման մակարդակները
	Համայնքի ռազմավարական պլանավորում
	Ի՞նչ օգուտներ է բերում ՀՌԾ-ի մշակումը
	Ի՞նչ հիմնական գործոններով է պայմանավորված ՀՌԾ-ի մշակման հաջողությունը
	Ովքե՞ր պետք է մասնակցեն ՀՌԾ մշակելու գործընթացին
	ՀՌԾ-ի մշակման հիմնական քայլերը
	1-ին քայլ. Նախապատրաստություն
	2-րդ քայլ. Համայնքի բնութագիրը
	3-րդ քայլ. Հայացք ապագային
	4-րդ քայլ. Տեսլականի մշակում
	5-րդ քայլ. Գործողությունների ծրագրի մշակում
	ՀՌԾ-ի օրինակելի ձևը


	Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիր
	ՀՀԶԾ-ի էությունը և մշակման նպատակները
	ՀՀԶԾ-ի կառուցվածքը
	ՀՀԶԾ-ի մշակման, քննարկման և հաստատման ընթացակարգը (գործընթացը)
	ՀՀԶԾ-ի իրականացումը
	ՀՀԶԾ-ում փոփոխությունների և լրացումների կատարումը

	Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլան
	Համայնքի ՏԱՊ-ի էությունը և մշակման նպատակները
	Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման հիմքերը
	Համայնքի ՏԱՊ-ի կառուցվածքը
	Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման, քննարկման և ընդունման ընթացակարգը (գործընթացը)
	Համայնքի ՏԱՊ-ի իրականացումը
	Համայնքի ՏԱՊ-ի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմումը, քննարկումը և ընդունումը
	Համայնքի ՏԱՊ-ում փոփոխությունների և լրացումների կատարումը

	Գրականություն
	Հավելված 1. ՀՀԶԾ ծրագրի անձնագիր
	Հավելված 2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման, քննարկման և ընդունման ընթացակարգը (գործընթացը)

