
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՉԿԱԼՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

28 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2020, N24-Ն 
ՀԱՍՏԱՏԵԼ ՉԿԱԼՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020-2025ԹԹ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին >> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 

1-ին մասի .

Չկալով Համայնքի Ավագանին Որոշում Է ՝ 
1,Հաստատել Չկալով համայնքի 2020-2025 թթ հնգամյա զարգացման ծրագիրը ՝ համաձայն հավելվածի: 

2,Ուժը կորցրած ճանաչել Չկալով համայնքի ավագանու 2016 թվականի ապրիլի 22-ի 30-Ն որոշումը: 

3,Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող տասներորդ օրը: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ    ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԼՈՌՈՒ   ՄԱՐԶ 

 

 

 

 

ՉԿԱԼՈՎ     ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
 

 

ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  

ԾՐԱԳԻՐ 
 

2020-2025թթ. 

 

 

 

 

 
 

 

Հաստատվել է  Չկալով գյուղական  համայնքի  

ավագանու 2020 թվականի օգոստոսի  28-ի  

թիվ 24-Ն որոշմամբ 
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ՉԿԱԼՈՎ  Ð²Ø²ÚÜøÆ  ÔºÎ²ì²ðÆ  àôÔºðÒÀ 
 

Հարգելի°  համագյուղացիներ, 

Ձեզ եմ  ներկայացնում Չկալով  համայնքի 2020-2025թթ. հնգամյա զարգացման ծրագիրը: 

Հայցում եմ Ձեր աջակցությունը հնգամյա ծրագրով նախատեսված ծրագրերի իրականացման, 

համայնքի խնդիրների լուծման հարցում: Մեր նպատակն է կայուն զարգացման միջոցով բարելավել 

համայնքի բնակիչների սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները: Չկալովը 

դարձնել գեղեցիկ, բարեկարգ, բնակիչների համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և 

զբոսաշրջիկների համար գրավիչ բնակավայր: Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրն իրենից 

ներկայացնում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական վերլուծության, առկա ռեսուրսների գնահատման և 

հիմնախնդիրների բացահայտման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից 

ձեռնարկվելիք քայլերի շղթա` ուղղված համայնքի հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծմանը, 

համայնքի բնակիչների  սոցիալ-տնտեսական  պայմաններրի բարելավմանը և համայնքի 

երկարաժամկետ նպատակների իրականացմանը:  

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի հիմնական նպատակն է իրականացնել   ՏԻՄ-ի 

առաքելությունը`  բարձրացնել համայնքի բնակիչների կյանքի որակը, բարելավել նրանց 

կենսագործունեության  միջավայրը: 

 

2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն 

2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն 

Չկալով համայնքը հիմնադրվել 1850 թվականին գուգարաց Սադուն իշխանի կողմից ՝ ամրությունների 

նպատակով: 

Չկալով համայնքը գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզի նախկին Թումանյանի շրջանի վարչական 

տարածքում : Երևան –Վանաձոր- Թբիլիսի մայրուղոց հեռավորությունը 8 կմ է,Երևանից 145 կմ 

,Ալավերդուց 30 կմ: Գյուղը գտնվում է Վանաձոր-Ալավերդի մայրուղու միջնամասում: 

Բնակավայրի հեռավորությունը Վանաձոր մարզկենտրոնից 30 կմ է, Ալավերդուց ՝ 30 կմ, 

Երևանից` 150 կմ, Գյումրիից՝ 90կմ, Թբիլիսիից՝  130կմ,միջպետական նշանակության Երևան-

Թբիլիսի մայրուղու Վանաձոր-Ալավերդի հատվածից՝ 8 կմ, Երևան-Թբիլիսի երկաթուղու 

«Թումանյան» կայարանից՝ 10 կիլոմետր է:  

Համայնքի վարչական տարածքը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1450 մ բարձրության վրա, որը 

և հանգեցրել է կլիմայական պայմանների ընդգծված տարբերության ներքին, միջին և վերին 

հատվածներում:Գյուցը գյուղատնտեսության համար ռիսկային գոտի է.հողերը չեն 

ոռոգվում,տարվա ընթացքում տեղումները անհամաչափ են: Գյուղատնտեսությանը մեծ վնաս են 

հասցնում կարկտահարումները, ցրտահարումները,երաշտները:  Ըստ Օձունի 

օդերևութաբանական կայանի գրանցումների` առավելագույն և նվազագույն ջերմաստիճանները 

հունվարին կարող են լինել +18, -28, մայիսին` +32, -3, օգոստոսին +37, +3, հոկտեմբերին +31, -10 

աստիճան:  

Համայնքում ներկայումս գործում է հիմնական դպրոց,բուժկետ ,հեռուստակայան:Գյուղում կա 

եկեղեցի,հուշարձաններ,բազմաթիվ խաչքարեր:   
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  ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Չկալով համայնքն, ըստ ՀՀ 2020թ. հունվարի 1-ի վիճակագրական տվյալների, ունի 182 բնակիչ: 

Բնակչության սոցիալական կազմը հետևյալն է` 

• կանայք                                                                        97                                                                                                           

• տղամարդիկ                                                                85                                                                                                       

• թոշակառուներ                                                             28 

• փախստականներ                                                        0                                                        

• միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ                        0                                                     

• հայրենական պատերազմի մասնակիցներ                0                                                         

• հաշմանդամներ                                                           6                                                        

• աշխատունակներ                                                       114                                                   

• աշխատանք ունեցողներ                                            22                                                   

• գործազուրկներ                                                           110                                                    

• ընտանիքների (ծխերի) թիվը                                       68                                                                                                                                                                         

• ՙՓարոս՚ համակարգում գրանցված ընտանիքներ    6                                                     

• զոհվածների ընտանիքներ                                           0                                 

                                 • անօթևան ընտանիքներ                                                0                              

2.2. Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը 

          ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 

Համայնքի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 15040700 ՀՀ դրամ, ընդհանուր եկամուտների մեջ 

համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է 1375900 ՀՀ դրամ: Չկալով համայնքում 

տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են ընտրությունների արդյունքում ձևավորված 

տեղական իշխանությունները` համայնքի ղեկավարը և համայնքի ներկայացուցչական մարմինը` 

ավագանին իր 5 անդամներով: Չկալով համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում ընդգրկված են 4 հոգի: 

Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված են 6 ընտանիք: 

Ավագանու անդամների կազմը 

Անուն, Ազգանուն Սեռը Քանի՞ անգամ է 

ընտրվել 

Կորյուն Մխիթարյան արական 1 անգամ 

Մխիթար Մխիթարյան արական 1 անգամ 

Վարդան Մխիթարյան արական 2 անգամ 

Հասմիկ  Քոչինյան իգական 2 անգամ 

Հրաչյա Հակոբյան արական 4 անգամ 

Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը և համայնքային ծառայողների ցանկը 

Պաշտոն Դրույքաչափ 

Համայնքի ղեկավար 1 դրույք 

աշխատակազմի քարտուղար 1 դրույք 

հաշվապահ 1 դրույք 

հավաքարար     0,5 դրույք 
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    ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Գյուղում գործում է կապի բաժանմունք:  

 ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 

Անհատական բնակելի տներ    94 

Բնակարանի կարիքավորներ 0   

 

 ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ  

1. Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÁ    - 412,15  Ñ³ 

2. ì³ñ»É³ÑáÕ»ñ    -   110,40 Ñ³ 

3. ÊáïÑ³ñùÝ»ñ    -   59,24 Ñ³ 

4. ²ñáï³í³Ûñ»ñ    - 167,30 Ñ³ 

5. Òáñ»ñ, Ã÷áõïÝ»ñ, ³Ýï³é  -   11,60  Ñ³ 

6. ¸³ßï³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ  -    4  Ñ³ 

7. ²ñï³¹ñ³Ï³Ý Ù³ë                               -    2,86   Ñ³ 

8. Ð³Ýñ³ÛÇÝ ß»Ýù, Ññ³å³ñ³Ï, ÷áÕáó  -    5   Ñ³ 

9. îÝ³Ù»ñÓ ÑáÕ»ñ     -   30.36 Ñ³ 

10. ¸åñáó               - 0.96 Ñ³ 

11. ¶»ñ»½Ù³Ýáó              -     1 Ñ³ 

12. ¶ÛáõÕ³ÙÇçÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñ             -    15 Ñ³ 

13. ²ÛÉ ÑáÕû·ï³·áñÍáÕÝ»ñ             -       8 Ñ³ 

14. ê»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑí³Í ÑáÕ»ñ             -  164.39 Ñ³ 

15. Ø»Ï ÑáÕ³µ³ÅÝÇ ã³÷Á               -   1.3 Ñ³ 

16.  

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Տեսակ հա 

Խոտհարքներ 59,24 

Արոտավայրեր 167,3 

Վարելահողեր 110,40 

Այլ հողատեսքեր 14,68 

Ընդամենը` 351,62 

 

: 

Համայնքի բնակչությունն զբաղվում է անասնապահությամբ ու բուսաբուծությամբ: Հիմնականում 

զբաղվում են  կարտոֆիլի, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ: Սակայն գյուղատնտեսության 

համար Չկալովը ռիսկային գոտի է. բնակլիմայական պայմաններից և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից ելնելով 

համայնքի հողատարածքների մեծ մասը չի մշակվում. հողերը չեն ոռոգվում, տարվա ընթացքում տեղումներն 

անհամաչափ են: Ոռոգման ջուր չունենալու պատճառով բնակիչների համար դժվարացել է գյուղատնտեսական 

մթերքների արտադրությամբ զբաղվելը: Գյուղատնտեսությանը մեծ վնաս են հասցնում կարկտահարումներն ու 

ցրտահարումները:  

Անասնապահությամբ զբաղվում է համայնքի տնտեսությունների կեսից ավելին: Գյուղի 

հանդերն ու դաշտերը մինչև խոր աշուն ծածկված են փարթամ կանաչով, որը շատ նպաստավոր է 
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անասնապահության համար: Համայնքում հաշվառված է 376 խոշոր եղջերավոր անասուն, 68գլուխ 

խոզ, 298 ոչխար, 7այծ, 20 մեղվափեթակ. 315 թև թռչուն, և 8 հատ ձի: Անասնապահությամբ 

զբաղվողներն արտադրում են  գյուղատնտեսական մթերքներ՝ կաթ,միս, բուրդ, ձու,մեղր: 

Անհրաժեշտ է ստեղծել կաթի,մսի մթերման կետեր ,որը հնարավորություն կտա զարգացնել 

անասնապահությունը: 

 ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Չկալով Հայաստանի ամենագեղեցիկ անկյուններից է. Չկալովում տուրիզմի զարգացման համար 

առկա են բոլոր հնարավորությունները. գյուղի դիրքը, բնակլիմայական պայմանները և բնության 

հուշարձաններով հարուստ տեղանքը տուրիզմը զարգացնելու լիարժեք հնարավորություններ է 

ընձեռում: Գյուղը հարուստ է միջնադարյան հուշարձաններով ու խաչքարերով: Համայնքում աղբավայր 

չունենալը մեծապես վնասում է բնությանը և շրջակա միջավայրին:Համայնքի տնային 

տնտեսություններն իրենց արտադրած կենցաղային աղբն անթույլատրելիորեն թափում են այնտեղ 

,որտեղ հարմար են գտնում:Այդ ուղղությամբ կարիք կա լայն բացատրական աշխատանք կատարել 

բնակչության հետ՝ զերծ մնալու բնության և շրջակա միջավայրերի աղտոտումից:Համայնքն իր ուժերով 

ի վիճակի չէ լուծելու աղբավայրի հարցը և աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների կազմակերպումը,այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ է ծավալել միջհամայնքային 

համագործակցություն տարածաշրջանի այլ համայնքների հետ: 

 

 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Գործում է Չկալով-Ալավերդի-Չկալով ավտոբուսային կապը: Տարվա տաք եղանակներին 

Չկալով- Երևան -Չկալով և Չկալով- Ալավերդի -Չկալով ուղղությամբ միկրոավտոբուսային երթուղու 

անհրաժեշտությունը մեծ է: Համայնքը մարզկենտրոնի և Ալավերդի քաղաքի հետ կապված է 

ասֆալտապատ, բարեկարգ ճանապարհով: Ներհամայնքային ճանապարհների անընդհատ 

վերանորոգման խնդիր կա: 

 

 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

     Դպրոցի կառուցվել է 1958թ.-ին,վերաբացվել է 1995թ.ին և նախատեսված էր 90աշակերտի 

համար:Դպրոցը ունի վերանորոգման կարիք: Ուսուցչական կազմը համալրված է տեղի որակյալ 

կադրերով: 

Կրթական օջախներ Քանակը Սովորողների 

թիվը 

Աշխատողների  

թիվը 

Միջնակարգ, 

հանրակրթական դպրոց 

1 9 16 

       Տվյալներ նախադպրոցական կազմակերպությունների մասին. 

        Նախադպրոցական տարիքի երեխաներ՝ 9  :Համայնքում առկա չէ նախակրթարան: 

Կազմակերպության անվանումը Ստեղծման  

տարին 

Երեխաների  

թիվը 

Աշխատողների  

թիվը 

- - - - 

 ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

Գրադարաններ 

Համայնքապետարանի շենքում է գտնվում գյուղի գրադարանը, որն ունի 3300 կտոր գիրք և 

գրականություն:  
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Զբոսայգիներ 

    Գյուղի կենտրոնական հրապարակում կա հանգստի պայմաններով հագեցած մանկական 

խաղահրապարակ: Անհրաժեշտություն կա այստեղ իրականացնել բարեկարգման և կանաչապատման 

աշխատանքներ: 

 

       ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

        Չկալովում  գործում է ամբուլատորիա, որը գտնվում է համայնքապետարանի շենքում: 

     

2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը 

 

1. Համայնքի նոր գերեզմանատան ցանկապատման աշխատանքներ՝<<վարձատրվող հասարակական 

աշխատանքներ>>  ծրագրի միջոցներով: 

2. Համայնքի գազաֆիկացում՝ սուբվենցիոն ծրագրի միջոցներով և համայնքի և բարերարի անմիջական 

ներդրումներով: 

 

Ìð²¶Æð 1 

ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ  ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 

ՆÏ³ñ³·ÇñÁ – Համայնք չունի նախակրթարան,որը պատճառ է հանդիսանում երիտասարդ 

ընտանիքների արտագաղթի: :  

Ýå³ï³ÏÁ –  Այս ծրագրի իրականացումը կնպաստի գյուղի զարգացմանը: 

ËÝ¹ÇñÁ –  Համագործակցել «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ»  ծրագրի հետ 

 Կազմել նախագծա-նախահաշվային փաթեթ 

 Կատարել աշխատանքները 

Անհրաժեշտ է մոտ 3 մլն. դրամ: Համայնքի 2021թ-ի բյուջեով  նախատեսել  500 հազ. դրամ: Մնացած 2 

մլն. դրամը նախատեսվում է ձեռք բերել բարեգործական կամ միջազգային կազմակերպություններից, 

«Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ  ծրագրից : 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ –  

 Համայնքի նախակրթարանի կառուցում 

   շ³Ñ³éáõ կարող է համարվել ողջ համայնքը: 
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Ìð²¶Æð 2 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ  
ÝÏ³ñ³·ÇñÁ – Èáéáõ Ù³ñ½Ç Չկալով  Ñ³Ù³ÛÝùում մշակույթիտան բացակայություն :   

Ýå³ï³ÏÁ – Èáéáõ Ù³ñ½Ç Չկալով  Ñ³Ù³ÛÝùում մշակույթի զարգացման 

առաջխաղացում,միջոցառումների իրականացում և տուրիզմի զարգացում:   

ËÝ¹ÇñÁ – Ոչ առկա ֆինանսական միջոցներ:  

Անհրաժեշտ է մոտ 30 մլն. Դրամ,որը նախատեսվում է ձեռք բերել բարեգործական կամ միջազգային 

կազմակերպություններից, սուբվենցիոն ծրագրերից  և համայնքի բյուջեից: 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ – Ծրագիրն իրականացնելուց հետո համայնքում կզարգանա մշակույթը և տուրիզմը: 

 

 

Ìð²¶Æð 3 

ÜºðÐ²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ Ö²Ü²ä²ðÐÜºՐԻ 

ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳàôØ 
ÝÏ³ñ³·ÇñÁ – Ներհամայնքային   ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը 2,4 կմ է, որոնք 

ժամանակ առ ժամանակ ծածկվում են ջրափոսերով և դառնում դժվար անցանելի՝ ստեղծելով 

լրացուցիչ դժվարություններ և անհարմարություններ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների 

համար:   

Ýå³ï³ÏÁ – Ներհամայնքային ճանապարհները բերել բարեկարգ վիճակի ՝ վերացնելով ջրափոսերը և 

դարձնելով անցանելի ու հարմարավետ տարվա բոլոր եղանակներին:  

ËÝ¹Çñ  – Կ³ï³ñ»É  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ÷áÕáóÝ»ñÇ    ասֆալտապատում և  Ñ³ñÃ»óáõÙ:  ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  

Ï³ï³ñ»É  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  µÛáõç»Ç  ÙÇçáóÝ»ñáí, բարերարի և սուբվենցիոն ծրագրերի միջոցով՝ մոտ 40 մլն 

դրամ արժողությամբ: 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ – Ïµ³ñ»Ï³ñ·íÇ  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ï³ñ³ÍùÁ,   ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ,  փողոցները կդառնան 

անցանելի տարվա բոլոր եղանակներին:  
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Ìð²¶Æð 4 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
ÝÏ³ñ³·ÇñÁ – Èáéáõ Ù³ñ½Ç Չկալով  Ñ³Ù³ÛÝùում գյուղատնտեսությունը զարգացած չէ, 

վարելահողերը չմշակվելու պատճառով վեր են ածվել խոտհարքների, իսկ արոտավայրերը 

հեռագնա են: Գյուղատնտեսությունը և անասնապահությունը համայնքում համարվում է քիչ 

եկամտաբեր:  Այսօր ֆերմերները կաթի իրացման լուրջ խնդիր ունեն:   

Ýå³ï³ÏÁ – Նախատեսվում է համայնքում ստեղծել կաթնամթերքի վերամշակման կետ և ձեռք 

բերել գյուղ. տեխնիկա՝ նպաստելով համայնքի անասնապահության և հողագործության 

զարգացմանը:  

ËÝ¹ÇñÁ – Ìñ³·ñը Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ իրականացնել  համայնքի բնակիչների միջոցներով: 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ – Ծրագիրն իրականացնելուց հետո համայնքում կզարգանա 

գյուղատնտեսությունը, որը կնպաստի նաև աշխատատեղերի ստեղծմանը, բնակիչների սոցիալ-

տնտեսական վիճակի բարելավմանը: 

 

 

Ìð²¶Æð 5 

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ  ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ 
ÝÏ³ñ³·ÇñÁ – Չկալովը գիշերային ժամերին  ընկղմվում է մթության մեջ, քանի որ համայնքի 

լուսավորության համակարգը գտնվում է ոչ բավարար վիճակում:  Այդ պատճառով տեղաբնակների և  

համայնքի զբոսաշրջիկների համար երեկոյան և գիշերվա ժամերին առաջանում են դժվարություններ 

տեղաշարժման հետ կապված:    

Ýå³ï³ÏÁ –  

 նպաստել համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը  

 բարելավել համայնքի բնակիչների սոցիալ-տնտեսական պայմանները 

ËÝ¹Çñ  –  

 պատվիրել նախագծա-նախահաշվային փաթեթ 

 դիմել դոնոր կազմակերպությունների 

 կատարել աշխատանքները: 

 

 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ –  

 լուսավորված համայնք  

 համայնքի բնակիչները և հազարավոր զբոսաշրջիկներ տեղաշարժվում են հեշտ և անվտանգ:  
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2.4. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ 

 

Չկալով համայնքի առջև ծառացած հիմնական խնդիրները հետևյալն են. 

 Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման խնդիր 

 Գյուղ. տեխնիկայի  պակաս և կաթի վերամշակման կետի բացակայություն 

 Լուսավորության ցանցի կապիտալ վերանորոգում 

 Հակահրդեհային համակարգի բացակայություն: 

 Այս խնդիրների լուծման ճանապարհին հանդիպած դժվարությունները կապված են 

ֆինանսական և տարածքային խնդիրների հետ:  Հնգամյա զարգացման ծրագիրն 

իրականացնելիս համայնքը ակտիվորեն կհամագործակցի տեղական  և միջազգային 

դոնորների, տեղացի և արտասահմանյան բարերարների հետ: 

2.5. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների 

(ՈւԹՀՍ) վերլուծություն 

ՈՒՏԵՍ (SWOT)   ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ  

1. Չկալով գյուղի աշխարհագրական դիրքը, 

բնակլիմայական պայմանները, 

2. պատմական նշանավոր եւ հարուստ 

հուշարձանների առկայությունը, 

3. «հանգստի համար բնական բարենպաստ 

պայմանների առակայությունը 

4. անտառների առկայությունը 

5. գազաֆիկացման համակարգի 

առկայություն 

6. մանկական խաղահրապարակ 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1. Համայնքը ներկայացնել որպես 

տուրիստական պոտենցիալ ունեցող վայր 

և գրավել տուրիստական գործակալների 

ուշադրությունը, 

2. Խմելու ջրի բավարար վիճակ 

 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ 

1. աշխատատեղերի պակաս 

2. գյուղատնտեսական հողերի անմշակ 

լինելը 

3. Էլեկտրոսպասարկման որակի ցածր 

ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԸ 

1. գյուղնշանակության հողերի 

դեգրադացումը 

2. տարերային աղետների ռիսկ 
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մակարդակ 

4. հակակարկտային կայանների 

բացակայություն 

5. հակահրդեհային համակարգի 

բացակայություն 

 

 

 

 

3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում 

2.1. Համայնքի զարգացման տեսլական  

  Չլալովը դարձնել բարգավաճող  համայնք, զարգացած ենթակառուցվածքներով բնակավայր, 

որտեղ բնակիչները կապրեն ապահով ու բարեկեցիկ կյանքով և իրենց  տեր ու պատասխանատու 

կզգան համայնքի նկատմամբ: Ապահովվել Չկալով համայնքի սոցիալ-տնտեսական աճը, 

համայնքը դարձնել միջազգային տուրիզմի և էկոտուրիզմի զարգացման կենտրոն: Որակյալ 

ծառայություններ մատուցել համայնքի բնակչությանը և Չկալովը դարձնել բարեկեցիկ և 

ներդրումների համար մրցունակ: 

2.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ 

 

                  Նպաստել համայնքի կայուն զարգացմանը, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը:  

Բարձրացնել համայնքի բյուջեի  եկամուտների հավաքագրումը, նպատակային օգտագործել 

բյուջեի միջոցները, բարձրացնել բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների մակարդակը, 

ապահովել համայնքի կրթության, մշակույթի, սպորտի, գյուղատնտեսության  և մյուս  

բնագավառների նպատակային գործունեությունը: 

                Բարենպաստ պայմաններ ստեղծել ներդրումային դաշտը ընդլայնելու, նոր 

ֆինանասական միջոցներ ներգրավելու համար: Խթանել զբոսաշրջության զարգացմանը, 

համայնքի գեղագիտական միջավայրի բարելավմանը: Ապահովել  համայնքապետարանի 

արդյունավետ գործունեությունը, ընդունած որոշումների թափանցիկությունն ու 

հրապարակայնությունը: Üå³ëï»É  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  Ï³ÛáõÝ  և համաչափ  ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: 

Հ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý,  µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñի  Çñ³Ï³Ý³óման, ծրագրերի ներդրման   ×³Ý³å³ñÑáí   

բարելավել   Ñ³Ù³ÛÝùÇ  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  ëáóÇ³É–ïÝï»ë³Ï³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ,  համայնքում  

ստեղծել բարոյահոգեբանական  առողջ  մթնոլորտ,  համայնքի  կառավարմանը  մասնակից 

դարձնել ավելի մեծ  թվով բնակիչների:  

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝ 

 Բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով  հարկային 

պարտավորությունների, տեղական տուրքերի ու վճարների  գանձման արդյունավետ 

քաղաքականություն  
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 Բարելավել կրթական, սպորտային և մշակութային ոլորտի գործունեությունը`

մշտապես հարստացնելով նրանց նյութատեխնիկական բազան:

 Համայնքում ստեղծել աշխատատեղեր՝ տուրիզմի հնարավորությունները ռացիոնալ

օգտագործելով:

 Դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական

կազմակերպությունների, բարերարների ներգրավմամբ ու նախաձեռնություններով

իրականացնել բարեփոխումներ` նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական

զարգացմանը

 Խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական

զարգացման հետ:

 Նպաստել բնության և շրջակա միջավայրի պահպանությանը, աջակցելով

պատմամշակութային հուշարձանների վերականգման, վերանորոգման

աշխատանքներին, իրականացնելով համայնքի աղբահանության, կանաչապատման,

բարեկարգման  աշխատանքներ:

 Ապահովվելով համայնքի բնակիչների սոցիալական պաշտպանությունը՝ աջակցել

անապահով ընտանիքներին:

 Խթանել գյուղատնտեսության զարգացմանը՝ ձեռք բերելով գյուղ.տեխնիկա:

 Խթանել համայնքում ծնելիությունը՝ խրախուսելով ծննդաբերող մայրերին:

 Աջակցել քաղ. պաշտպանության ծրագրերի անցկացմանը համայնքում:

 Աջակցել բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի

անցկացմանը:

3.  ՀՀԶԾ ֆինանսավորում 

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում ընդգրկված ծրագրերը 

կիրականացվեն համայնքի  բյուջեից, նվիրատություններից, ներքին պաշտոնական 

դրամաշնորհներց, արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներից, դոնոր 

կազմակերպություններից և այլ բարերարներից ստացված ֆինանսական միջոցների 

հաշվին: 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 8 հուլիսի 2021 թվական:


	1
	2

