
Համայնքի 
զարգացման 
ծրագրեր

Վահրամ 
Շահբազյան



Ի՞նչ է պլանավորումը

• Համակարգի կառավարման հիմնական գործառույթներն են՝ 
պլանավորումը, կազմակերպումը, առաջնորդումը (ղեկավարումը) և 
վերահսկողությունը։

• 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։

• Պլանավորման մեջ օգտագործվող հիմնական հասկացությունները.
Տեսլական, Առաքելություն, Ռազմավարություն, Ծրագիր,
Նպատակ, Խնդիր (միջոցառում), Գործողություն,
Հիմնախնդիր, Ռիսկեր,
Եվ այլն։



Պլանավորման մակարդակները

Ըստ գործունեության մասշտաբայնության և ժամկետայնության, 
տարբերակվում են պլանավորման հետևյալ մակարդակները՝
• Ռազմավարական (երկարաժամկետ),
• Մարտավարական (միջնաժամկետ),
• Գործառական (կարճաժամկետ)։



Համայնքի ռազմավարական պլանավորում

Սահմանում. Համայնքի ռազմավարական ծրագիրը (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 համայնքում 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

• Համայնքաշինություն, տեղական ժողովրդավարություն

• Իրազեկված ՏԻՄ-եր և որոշումների բարելավում

• Հաղորդակցության զարգացում և ՏԻ-անը բնակիչների 
ներգրավվածության ավելացում

• Համագործակցություն և բնակչի դերի բարձրացում

• Խնդիրների առավել պատշաճ լուծումներ

• Լրացուցիչ ներքին (տնտեսավարողների) ռեսուրսներ

• Լրացուցիչ արդարացված ներդրումներ



ՀՌԾ-ի մշակման հաջողության հիմնական գործոնները

• Քաղաքական առաջնորդություն
• Մանրազնի պլանավորում և նախապատրաստություն
• Համայնքի ներգրավում
• Հաղորդակցության արդյունավետ ուղիներ
• Հստակություն և իրատեսականություն
• Իրագործում, կատարողականի կառավարման համակարգ



ՀՌԾ-ի մշակման գործընթացի մասնակիցները

• Համայնքապետարանի քաղաքական ղեկավարություն
• Համայնքապետարանի աշխատակազմ
• Համայնքի բնակիչներ և շահագրգիռ այլ կողմեր
• Հարևան համայնքներ
• Տարածքային և կենտրոնական կառավարման մարմիններ
• Արտաքին օժանդակողներ, փորձագիտական սուբյեկտներ



ՀՌԾ-ի մշակման գործընթացի 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



ՀՌԾ-ի մշակման գործընթացի հիմնական քայլերը



Համայնքի բնութագիրը (անձնագիրը, պրոֆիլը)

Համայնքի բնութագիրը գրավոր փաստաթուղթ է, որը սահմանում է 
համայնքի կարիքները և ռեսուրսները՝ հիմնված վերլուծական 
տեղեկատվության (փաստերի) վրա։
1) Ինչպե՞ս բացահայտել համայնքի վերաբերյալ հիմնական 

տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական
տեղեկատվությունը, որը տեղեկացնում է համայնքի հիմնական 
բնութագրիչների մասին,

2) Ինչպե՞ս վերլուծել այս տեղեկատվությունը՝ ֆիքսելու, թե ներկա 
պահին որտե՞ղ է գտնվում համայնքը,

3) Սա կարևոր հիմք է համայնքի համար՝ ցանկալի ուղղությամբ  
գնալուց առաջ։



Ի՞նչ է ներառվում Համայնքի բնութագրում

• Հավաքագրել համայնքի վերաբերյալ տնտեսական, սոցիալական և 
բնապահպանական տվյալները՝
 Տվյալների ընտրություն

 Տվյալների աղբյուրները

 Տվյալների հավաքում

 Տվյալների վերլուծություն (համայնքում միտումների բացահայտում)

 Տվյալների համեմատություն (այլ համայնքների նույն տվյալների հետ)

• Անել եզրակացություններ համայնքի ներկա դիրքի վերաբերյալ
• Կազմել «Համայնքի բնութագիրը» փաստաթուղթը
• Համայնքի բնութագիրն օգտագործվելու է ՈՒԹՀՎ վերլուծության մեջ



Հայացք ապագային

Նպատակներ.
• Շահագրգիռ կողմերի արդյունավետ ներգրավմամբ՝ պատասխանել 

այն հարցին, թե ու՞ր ենք մենք ցանկանում ընթանալ
• Ձևավորել հնարավորինս լայն գործընկերային մոտեցում
• Ապահովել շահագրգիռ կողմերի մասնակցության իրական 

գործընթաց, որի շրջանակում համայնքապետարանն իսկապես 
ականջալուր կլինի նրանց տեսակետներին և նրանք կկարողանան 
ազդել ՀՌԾ-ի իրատեսական վերջնական արդյունքների
ձևավորման վրա

• Կիրառել ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության ձևերը



Համայնքի տեսլականը

 Այս քայլի նպատակն է պատասխանել հետևյալ հարցին. 
«Որտե՞ղ ենք ուզում մենք լինել»։

 Համայնքը պետք է որոշի՝ որտե՞ղ է ուզում լինել 5, 10 
կամ 15 տարի հետո՝ կախված ՀՌԾ-ի ժամկետից

 Այս քայլը բաժանվում է երկու հիմնական բաղադրիչների՝
 Համայնքի ՈՒԹՀՎ վերլուծության մշակում, և
 Համայնքի տեսլականի մշակում։

ՈԻԹՀՎ
վերլուծություն



Համայնքի SWOT-վերլուծության մշակում

 ՈՒԹՀՎ-ն ամփոփում է Համայնքի բնութագրում հավաքված բոլոր 
կարևոր տվյալները և շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումների, 
միջոցառումների և հարցումների ամբողջ տեղեկատվությունը

 Ուժեղ և թույլ կողմերը վերաբերում են համայնքի և նրա 
տարածքի ներքին գործոններին (հատկանիշներին)

 Հնարավորությունները և վտանգները վերաբերում են համայնքի 
և նրա տարածքի արտաքին գործոններին (հատկանիշներին)



Համայնքի SWOT-վերլուծության ժամանակ տրվող հարցերը 

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, 
ծրագրերը

• 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 տեսլականը

Համայնքի տեսլականը հայտարարագիր է այն մասին, թե 
համայնքը ինչպիսին (իդեալականին մոտ) կարող է լինել 
ապագայում՝ հիմնվելով ՀՌԾ-ի գործընթացում հավաքված 
տեղեկատվության (փաստերի) վրա և արտացոլելով բնակիչների, 
շահագրգիռ կողմերի և համայնքապետարանի տեսակետները։
 Համայնքի տեսլականի մշակումը հիմնվում է իրականացված 

ՈՒԹՀՎ-վերլուծության վրա, 
 Համայնքի տեսլականը սահմանում է, թե որտե՞ղ է ձգտում լինել 

համայնքը 5, 10 կամ 15 տարի հետո՝ կախված ՀՌԾ-ի ժամկետից։



Համայնքի տեսլականի հատկանիշները

• Տեսլականը պետք է լինի հավակնոտ՝ բարձրացնի 
ակնկալիքներն առ այն, որ համայնքի նշանակալի բարելավմանը 
հնարավոր կլինի հասնել ՀՌԾ-ի գործադրման արդյունքում։

• Տեսլականը պետք է լինի իրատեսական՝ հավասարակշռելով 
հավակնոտությունը և իրատեսականությունը, համայնքի ուժեղ 
կողմերի և հնարավորությունների հիման վրա գնահատելով, թե 
ինչն է հնարավոր իրագործել։

• Տեսլականը պետք է լինի յուրահատուկ՝ հաշվի առնելով այն 
հանգամանքները, որոնց շնորհիվ համայնքը տարբերվում է ու 
առանձնանում ուրիշներից:



Համայնքի տեսլականի օրինակներ

• Լիդսը  (Մեծ Բրիտանիա) միջազգայնորեն մրցունակ եվրոպական քաղաք 
է բարգավաճող տարածաշրջանի սրտում, որտեղ յուրաքանչյուր ոք կարող է 
վայելել բարձր որակի կյանք։

• Բերաթը (Ալբանիա)՝ սպիտակ քաղաքն իր հրաշալի բնակիչներով 
բարգավաճող համայնք է՝ կայուն տնտեսական զարգացմամբ, 
ներկայանալի ագրոբիզնեսով և արհեստագործությամբ, և ընտանեկան 
զբոսաշրջության կենտրոն՝ հիմնված իր պատմության և յուրահատուկ 
մշակութային ժառանգության վրա։

• Գառնին (Հայաստան) հանրաճանաչ տուրիստական կենտրոն է՝ 
Հայաստանի այցեքարտն աշխարհում: Այն համայնք է՝ սոցիալ-տնտեսական 
զարգացած ենթակառուցվածքներով, բնակիչների կենսագործունեության և 
հյուրերի համար զբոսաշրջային անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով:



Գործողությունների ծրագրի մշակման տարրերը

1) Տեսլականի իրագործման հիմնական նպատակների սահմանում
2) Յուրաքանչյուր նպատակն իրագործելու համար լուծվելիք 

հիմնական խնդիրների սահմանում 
3) Խնդրի լուծումն ապահովող ծրագրերի ձևակերպում
4) Յուրաքանչյուր ծրագրի իրագործման համար ենթածրագրերի

մշակում 



Ծրագրերի և ենթածրագրերի SMART չափանիշները

• 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

Տեսլական

Նպատակ 1

Խնդիր 1

Ծրագիր 1

Ենթածրագիր 1.1

Ենթածրագիր 1.2

Խնդիր 2

Ծրագիր 2

Ենթածրագիր 2.1

Ենթածրագիր 2.2



Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիր (ՀՀԶԾ)

Սահմանում. 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:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 82



ՀՀԶԾ-ի մշակման 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 

իրականացումը։



ՀՀԶԾ-ի մշակման վրա ազդող գործոնները

• համայնքի ֆինանսական կարողությունը.

• համայնքի բնակչության թվաքանակը.

• համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի թիվը և 
առանձնահատկությունները.

• համայնքում առկա ենթակառուցվածքները և մատուցվող 
հանրային ծառայությունները.

• համայնքում առկա վտանգները (ռիսկերը).

• այլ գործոններ:



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



ՀՀԶԾ-ի ծրագրի տրամաբանական հենքը



ՀՀԶԾ-ի մշակման և հաստատման ընթացակարգը

1) ՀՀԶԾ-ի մշակման նախապատրաստական աշխատանքներ. 
• համայնքի ղեկավարին կից ԽՄ-ի ձևավորում և գործունեության 

կանոնակարգում, 
• մեթոդական ցուցումների պատրաստում, 
• ժամանակացույցի կազմում և հաստատում, 
• աշխատանքային խմբերի ստեղծում և այլն։

2) ՀՀԶԾ-ի մշակման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում,
3) ՀՀԶԾ-ի աշխատանքային և հանրային քննարկումների 

կազմակերպում և անցկացում, ՀՀԶԾ-ի լրամշակում և ամփոփում,
4) համայնքի ավագանու նիստում ՀՀԶԾ-ի քննարկում և հաստատում:



Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ)

• Համայնքի ՏԱՊ-ը ՏԺ-ան զարգացման, ՏԻ-անը բնակիչների
մասնակցության, համայնքի ծրագրային և ֆինանսական կառավարման,
ինչպես նաև համայնքը արտաքին աշխարհին ներկայացնելու համայնքի
տարեկան հիմնական ծրագրային փաստաթուղթն է։

• ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց
իրականացման համար նախատեսված ներդրումային ռեսուրսները
ճշգրտվում և պլանավորվում են ՏԱՊ-ում արտացոլված նպատակների,
խնդիրների, ստույգ հաշվարկների ու արդյունքային ցուցանիշների,
ինչպես նաև մոնիթորինգի և գնահատման համակարգի թելադրանքով։

• «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց» (Մեթոդական
ուղեցույց) փաստաթուղթը։



Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման հիմքերը

• Օրենսդրական հիմքերը
• Ծրագրային հիմքերը
• Մեթոդաբանական հիմքերը 
• Տեղեկատվության աղբյուրները 
• ՏԱՊ-ի առնչությունը ՀՀԶԾ-ի հետ 
• ՏԱՊ-ի առնչությունը համայնքի բյուջեի հետ
• ՏԱՊ-ի առնչությունը համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ և 

մասնագիտական կարողությունների հետ



Համայնքի ՏԱՊ-ի կառուցվածքը

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 ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի ցանկը

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

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



ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի տրամաբանական հենքը

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)

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)
…
…
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
…



Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Հ/հ Ծրագրի
անվանումը

Ծրագրի
արժեքը

(հազ. դր.)

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Համայնք
ի բյուջե

Պետական 
բյուջե

Դոնոր
կազմ.-

եր

Համայնք -
ՔՀՄՀ 

համագործ.

Այլ 
աղբյու
րներ

Ոլորտ 1․ Ընդհանուր
1.
2.
...
n.

Ընդամենը
…

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն

… …
Ընդհանուրը



ՏԱՊ-ի մշակման և հաստատման ընթացակարգը



ՏԱՊ-ի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը

Համայնքի ՏԱՊ-ի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվություն-
ները լինում են կիսամյակային և տարեկան, որոնք ունեն հետևյալ 
կառուցվածքը՝

Ներածություն
• ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն (ըստ ոլորտների և 

ծրագրերի)
• Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հավելվածներ՝ ըստ անհրաժեշտության



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈւԹՅՈւՆ 
ՈւՇԱԴՐՈւԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
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