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Հ/հ Բնակավայրի 
անվանումը 

Վարչական 
տարածքը 

(հա) 

Հաշվառված 
բնակչության թիվը 

(մարդ) 

Տնային 
տնտեսությունների 

թվաքանակը 

Հեռավորությունը 
համայնքի կենտրոնից 

1․ Աշոցք 3298.59 

2774 

661 0 

     2 Բավրա 2105.62 

650 

103 10,4 

        3 Զույգաղբյուր 3395.82 

515 

90 1,0 

        4 Թավշուտ 1236.91 

365 

66 9,1 

       5 Կարմրավան 1129.79 

278 

50 4,5 

       6 Կրասար 2027.07 

525 

94 4.1 

      7 Ղազանչի 3210.83 

635 

106 4,5 

8 
Մեծ Սեպասար 2707.00 

909 

176 4,8 

9 
Սարագյուղ 3499.33 

247 

38 14,3 

10 
Սիզավետ 4883.63 

397 

64 9.3 

11 
Փոքր Սեպասար 902.49 

268 

40 6.0 

Ընդամենը 28397.08 7563 1488  
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                                  (հազար  դրամ)   

Ծրագրային 

դասիչ 

Գործառակա

ն դասիչ 

(Բաժին/Խու

մբ/Դաս) 

Ծրագիր/Միջոցառում 

Ծախսեր 

(հազ. 

դրամ) 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

01-01 
  Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների 

մատուցում 
128503.3 

   Ծրագրի նպատակը   

   Համայնքի աշխատակազմի կողմից ՏԻՄ-երի 

լիազորություններից բխող ամենօրյա կառավարչական 

գործունեության իրականացում 

 

   Ծրագրի վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

   Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են որակյալ հանրային 

բնույթի ծառայություններ, բնակչության սպասարկման և 

աշխատակազմի գործունեության համար առկա են 
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հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-01 01-1-1 

Համայնքապետարանի աշխատակազմի բնականոն 

գործունեության ապահովում 
57220.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Համայնքապետարանի աշխատակազմի (24 աշխատակից) 

կողմից ՏԻՄ-երի լիազորություններից բխող ամենօրյա 

կառավարչական գործունեության իրականացում 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-02 01-1-1 

Բավրա բնակավայրի տարածքում վարչական 

ծառայությունների մատուցում 
4453.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Բավրա բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար 

մասնագետի գործունեության ապահովում 
 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-03 01-1-1 

Սարագյուղ բնակավայրի տարածքում վարչական 

ծառայությունների մատուցում 
4323.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  
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   Սարագյուղ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար 

մասնագետի գործունեության ապահովում 
 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-04 01-1-1 Թավշուտ բնակավայրի տարածքում վարչական 

ծառայությունների մատուցում 
4323.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Թավշուտ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար 

մասնագետի գործունեության ապահովում 
 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-05 01-1-1 Սիզավետ բնակավայրի տարածքում վարչական 

ծառայությունների մատուցում 
4323.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Սիզավետ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար 

մասնագետի գործունեության ապահովում 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-06 01-1-1 

Մեծ Սեպասար բնակավայրի տարածքում վարչական 

ծառայությունների մատուցում 
5961.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  
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   Մեծ Սեպասար բնակավայրի վարչական ղեկավարի, հարկային 

գործակալի և առաջատար մասնագետի գործունեության 

ապահովում 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-07 01-1-1 

Փոքր Սեպասար բնակավայրի տարածքում վարչական 

ծառայությունների մատուցում 
4115.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Փոքր Սեպասար բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  

առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 
 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-08 01-1-1 Կրասար բնակավայրի տարածքում վարչական 

ծառայությունների մատուցում 
4453.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Կրասար բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար 

մասնագետի գործունեության ապահովում 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-09 01-1-1 Զույգաղբյուր բնակավայրի տարածքում վարչական 

ծառայությունների մատուցում 
4453.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  
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   Զույգաղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  

առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 
 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-10 01-1-1 Ղազանչի բնակավայրի տարածքում վարչական 

ծառայությունների մատուցում 
4453.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Ղազանչի բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար 

մասնագետի գործունեության ապահովում 
 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-11 01-1-1 

Կարմրավան բնակավայրի տարածքում վարչական 

ծառայությունների մատուցում 
4323.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Կարմրավան բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  

առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-12 01-3-3 Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ 3703.3 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Աշոցքի ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված քաղաքացիական կացության ակտերի պետական 
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գրանցումների իրականացում, ինչպես նաև այդ 

գրանցումներում փոփոխությունների, լրացումների և 

ուղղումների կատարում, կրկնակի վկայականների 

տրամադրում և օրենսդրությամբ նախատեսված այլ 

գործառույթների իրականացում 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-13 01-3-3 Համակարգչային ծառայությունների ձեռքբերում, սպասարկման 

վճարների տրամադրում 
1900.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   «Վեկտոր Պլյուս» ՍՊԸ-ի և ՏՀԶՎԿ-ի ծառայություններից 

օգտվելու համար ընթացիկ սպասարկման վճարների 

փոխհատուցում: «Վեկտոր պլյուս» ՍՊԸ-ի կողմից ներդրված 

համակարգչային ծրագրի միջոցով  իրականացվում է գույքային 

հարկերի հաշվառումն ու  հաշվարկումը: ՏՀԶՎԿ-ն ապահովում 

է Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի 

գործունեությունը 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-14 01-6-1 Համայնքային ենթակայության հանդիսությունների սրահի 

պահպանություն  
1500.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հանդիսությունների 

սրահի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների 

իրականացում, գազամատակարարման դիմաց վճարի 
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տրամադրում 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-15 01-6-1 

Համայնքային գույքի գնահատման, պետական գրանցման, 

վկայականների ձեռք բերման աշխատանքների իրականացում 
7800.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Համայնքի սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի 

գրանցման, գնահատման և չափագրման ծառայությունների 

ձեռքբերում և համայնքի սեփականություն հանդիսացող  

անշարժ գույքի գրանցման համար պետական տուրքի 

վճարների տրամադրում 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-16 01-6-1 

Համայնքային ենթակայության շենքերի և շինությունների 

պահպանություն 
8900.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Համայնքապետարանի շենքի, վարչական ղեկավարների 

նստավայրերի և համայնքի գերեզմանատների պահպանության 

և ըստ անհրաժեշտության ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների իրականացում 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-17 01-6-1 Համայնքապատկան տրանսպորտային տեխնիկայի 300.0 
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սպասարկում և ընթացիկ պահպանություն 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Տրանսպորտային տեխնիկայի սպասարկման, յուղման, 

ընթացիկ վերանորոգման, քսայուղերով, բենզինով և դիզելային 

վառելանյութով ապահովման աշխատանքների իրականացում 

 

   Ծրագրի միջոցառում  

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-18 01-6-1 

Անդամավճարի տրամադրում «Հայաստանի համայնքների 

միություն» ԻԱՄ-ին 
100.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   «Հայաստանի համայնքների միություն» ԻԱՄ-ին 

կանոնադրության համապատասխան անդամակցության վճարի 

տրամադրում 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-19 01-6-1 

Նվիրատվություն շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպություններին 
1900.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Գումարի տրամադրում «Հայաստան համահայկական 

հիմնադրամին», «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ին՝ վերջիններիս 

կողմից մարդասիրական և բարեգործական ծրագրերի 

ֆինանսավորման նպատակով 

 

Ընդամենը՝ ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ ոլորտի ծրագրեր 128503.3 
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Բաժին (Ոլորտ) 2. Պաշտպանություն 

Պաշտպանության ոլորտում 2021 թվականին  ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում իրականացնել։ 

Բաժին (Ոլորտ) 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

03-01 
  Կանխարգելիչ և հակահամաճարակային միջոցառումների 

իրականացում 
500.0 

   Ծրագրի նպատակը   

   Համայնքում կորոնավիրուսային իրավիճակից թելադրվող 

համապատասխան միջոցառումների իրականացմամբ մեղմել 

համավարակի տարածումը 

 

   Ծրագրի վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

   Համայնքում իրականացվում են հակահամաճարակային 

միջոցառումներ, համայնքապետարանի և համայնքային 

ենթակայության ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցները ապահովված են 

վարակից խուսափելու համապատասխան պարագաներով  

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-01 03-2-1 Հակահամաճարակային պարագաների գնում 500.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Համավարակի տարածումը կանխելու նպատակով 

համայնքապետարանի և ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների համար 

բժշկական դիմակների, ձեռնոցների, ալկոգելերի, բժշկական 
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համազգեստների ձեռքբերում 

Ընդամենը՝ հասարակական կարգի, անվտանգության և դատական գործունեության ոլորտի 

ծրագրեր 
500.0 

Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

04-01 
  Գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր 

պայմանների ստեղծում 
3500.0 

   Ծրագրի նպատակը  

   Խթանել գյուղատնտեսության զարգացմանը, բարձրացնել 

հողօգտագործման արդյունավետության մակարդակը 

 

   Ծրագրի վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

   Հողօգտագործման զարգացման համար համայնքում առկա են 

նպաստավոր պայմաններ 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

 01-01 04-2-1 Միջոցառման անվանումը  

   Գյուղատնտեսական տեխնիկայի անխափան շահագործում և 

սպասարկում 

3500.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Համայնքապատկան 6 միավոր խոշոր գյուղ. տեխնիկայի 

սպասարկման, յուղման, ընթացիկ վերանորոգման, բենզինով և 

դիզելային վառելանյութով ապահովման աշխատանքների 
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իրականացում 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

04-02   Համայնքի գազաֆիկացման ցանցի ընդլայնում 4500.0 

   Ծրագրի նպատակը  

   Ապահովել համայնքի գազամատակարարման ծառայության 

հասանելիությունը 

 

   Ծրագրի վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

   Համայնքի բնակիչներն օգտվում են գազամատակարարման 

ծառայությունից, բարելավվել են վերջիններիս կենցաղային 

պայմանները 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 02-01 04-3-2 Գազատար խողովակների տեղադրում  Ղազանչի, Բավրա, 

Սարագյուղ բնակավայրեր 

1500.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Նախատեսվում է գազաֆիկացման ցանցը հասցնել մինչև 

Սարագյուղ  բնակավայր՝ բնակիչներին գազամատակարարման 

ծառայությունը հասանելի դարձնելու նպատակով 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  
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 02-02 04-3-2 Գազատար խողովակների տեղադրում մինչև   Սարագյուղ 

բնակավայր 

3000.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Նախատեսվում է գազաֆիկացման ցանցը հասցնել մինչև 

Սարագյուղ  բնակավայր՝ բնակիչներին գազամատակարարման 

ծառայությունը հասանելի դարձնելու նպատակով 

 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

04-03 
  Համայնքային ենթակայության ճանապարհների 

պահպանություն 
5580.0 

   Ծրագրի նպատակը  

   Բարձրացնել համայնքի փողոցների երթևեկության 

անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և 

հետիոտների համար 

 

   Ծրագրի վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

   Բարելավվել է համայնքի ճանապարհային տնտեսության 

վիճակը, ճանապարհները բարեկարգ են և անվտանգ 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 03-01 04-5-1 Ճանապարհների սպասարկում և ընթացիկ նորոգում 5580.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Համայնքի տարածքում ճանապարհների հարթեցման, 

փոսալցման,  ընթացիկ և կապիտալ նորոգման աշխատանքների 
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իրականացում  

Ընդամենը՝ տնտեսական հարաբերություններ ոլորտի ծրագրեր 13580.0 

Բաժին (Ոլորտ) 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

05-01 
  Համայնքի տարածքում աղբահանության աշխատանքների 

իրականացում, կոյուղագծերի պահպանություն 
4600.0 

   Ծրագրի նպատակը   

   Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ, բնակչությանը 

մատուցել որակյալ աղբահանության ծառայություն 

 

   Ծրագրի վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

   Մաքուր բնակավայրերով համայնք  

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-01 05-1-1 

Համայնքի տարածքում կանոնավոր աղբահանության 

ծառայության մատուցում 
4000.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Աշոցք, Բավրա և Ղազանչի բնակավայրերում շաբաթը երեք 

անգամ, իսկ մյուս բնակավայրերում՝ ըստ անհրաժեշտության 

իրականացվում են աղբահանության աշխատանքներ 

 

  Ծրագրի միջոցառում 
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   Միջոցառման անվանումը  

 01-02 05-2-1 Զույգաղբյուր բնակավայրի կոյուղագծի պահպանություն 600.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Զույգաղբյուր բնակավայրի կոյուղագծի՝ կուտակված տիղմից և 

աղբից մաքրման աշխատանքների և ընթացիկ նորոգումների 

իրականացում 

 

Ընդամենը՝ շրջակա միջավայր պաշտպանության ոլորտի ծրագրեր 4600.0 

Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

06-01   
Ջրամատակարարման համակարգերի պահպանություն  

Սիզավետ, Մեծ Սեպասար, Թավշուտ բնակավայրերում 
6000.0 

   Ծրագրի նպատակը  

   
Համայնքի բնակիչներին ապահովել շուրջօրյա 

ջրամատակարարմամբ 
 

   Ծրագրի վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

   

Համայնքի բնակավայրերում մատուցվում են շուրջօրյա 

ջրամատակարարման ծառայություններ, բնակիչները գոհ են 

մատուցվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

ծառայություններից 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  
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 01-01 06-3-1 

Համայնքի ջրամատակարարման համակարգերի 

պահպանություն Սիզավետ, Մեծ Սեպասար, Թավշուտ 

բնակավայրերում 

6000.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   

Համայնքի բնակիչներին անխափան ջրամատակարարմամբ 

ապահովելու համար ըստ անհրաժեշտության իրականացվում 

են ջրագծերի վթարների վերացման և ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքներ 

 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

06-02   Արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում 4000.0 

   Ծրագրի նպատակը  

   Ապահովել համայնքի արտաքին լուսավորության 

համակարգերի արդիականացման աշխատանքներ 

 

   Ծրագրի վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

   Բարձրացել է համայնքի փողոցների երթևեկության 

անվտանգության մակարդակը, դրանք հարմարավետ են 

տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
02-01 06-4-1 

Զույգաղբյուր բնակավայրում գիշերային լուսավորության 

համակարգի ընդլայնում 

1200.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  
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   Զույգաղբյուր բնակավայրում նոր լուսատուների տեղադրման 

աշխատանքների իրականացում 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
02-02 06-4-1 

Մեծ Սեպասար բնակավայրում գիշերային լուսավորության 

համակարգի ընդլայնում 

1500.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Մեծ Սեպասար բնակավայրում նոր լուսատուների տեղադրման 

աշխատանքների իրականացում 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
02-03 06-4-1 

Ղազանչի բնակավայրում գիշերային լուսավորության 

համակարգի ընդլայնում 

1300.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Ղազանչի բնակավայրում լուսատուների տեղադրման 

աշխատանքների իրականացում 

 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

06-03 
  Բազմաբնակարան շենքերի նկուղների՝ ապաստարանների և 

թաքստոցների վերածում 
15000.0 

   Ծրագրի նպատակը  
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   Պատերազմական իրավիճակների ժամանակ համայնքի 

բնակիչներին ապահովել ապաստարաններով և թաքստոցներով 

 

   Ծրագրի վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

   Համայնքում առկա են անհրաժեշտ քանակի ապաստարաններ և 

թաքստոցներ՝ պատերազմական իրավիճակերում գոյատևելու 

համար 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
03-01 06-6-1 

Բազմաբնակարան շենքերի նկուղների մաքրման 

աշխատանքների իրականացում 

15000.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Նախատեսվում է մաքրել համայնքի բազմաբնակարան շենքերի 

նկուղները կուտակված աղբից, ստեղծել համապատասխան 

պայմաններ պատսպարվելու համար 

 

Ընդամենը՝ բնակարանային շինարարության և կոմունալ ոլորտի ծրագրեր 25000.0 

Բաժին (Ոլորտ) 7. Առողջապահություն 

Առողջապահության ոլորտում 2021 թվականին ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

իրականացնել։ 

Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

08-01   Մշակութային կյանքի աշխուժացում 19900.0 
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   Ծրագրի նպատակը   

   Խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների 

ակտիվ մասնակցությունը 

 

   Ծրագրի վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

   Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային 

ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, 

ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և 

հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-01 08-1-1 Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 1500.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   ՀՀ-ում գործող օրենսդրությամբ հաստատված տոն և հիշատակի 

օրերի կապակցությամբ մշակութային միջոցառումների 

կազմակերպում 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-02 08-2-1 «Աշոցքի գրադարան» ՀՈԱԿ-ի պահպանություն 5200.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   «Աշոցքի գրադարան» ՀՈԱԿ-ի կողմից Աշոցք և հարակից 

բնակավայրերի շուրջ 700 ընթերցասեր անձանց որակյալ 

ծառայությունների մատուցում, գրական ցերեկույթների 

կազմակերպում 
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  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-03 08-2-3 

«Աշոցքի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի  

պահպանություն 
9700.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   «Աշոցքի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի  կողմից 

տարվա ընթացքում կազմակերպվում են բազմաթիվ 

միջոցառումներ, գործում են պարի, ձեռագործի, դահուկավազքի 

խմբակներ 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-04 08-2-4 Եղևնիների և ամանորյա զարդարանքների ձեռքբերում  2000.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Սեպասար և Ղազանչի բնակավայրերի վարչական 

ղեկավարների նստավայրերի համար նախատեսվում է ձեռք 

բերել արհեստական տոնածառներ, դեկորատիվ լույսեր և 

ամանորյա զարդարանքներ 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-05 08-2-4 Ամանորյա նվեր-փաթեթների ձեռքբերում 1000.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաներին  
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նախատեսվում է տրամադրել ամանորյա նվեր-փաթեթներ 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-06 08-4-1 Երիտասարդական ծրագրերի իրականացում 500.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Նախատեսվում է խրախուսել երիտասարդների կողմից 

իրականացված համայնքային նախաձեռնությունները, 

նորարարական մտահաղացումներն ու ծրագրերը 

 

Ընդամենը՝ հանգստի, մշակույթի և կրոնի ոլորտի ծրագրեր 19900.0 

Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

09-01   Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների 

մատուցում 
29400.0 

   Ծրագրի նպատակը   

   Ապահովել համայնքում նախադպրոցական կրթության 

ծառայությունների հասանելիությունն ու համայնքային 

ենթակայության ՆՈՒՀ-ի կողմից որակյալ կրթական 

ծառայությունների մատուցումը 

 

   Ծրագրի վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

   Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և 

բազմակողմանի զարգացած երեխաներ 
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  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-01 09-1-1 

«Աշոցքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 
23000.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   «Աշոցքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում գործում են 3 խմբեր 90 

սաներով,  տրամադրվում է 3 անգամյա սնունդ 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-02 09-1-1 Գումարի տրամադրում «Հայ  Կաթողիկե Եկեղեցի » ԿԿ-ին 5500.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   «Նախադպրոցական կրթության եւ առողջության աջակցություն 

մանկապարտեզներում» ծրագրի շրջանակներում «Հայ  

Կաթողիկե Եկեղեցի » ԿԿ-ն իրականացնում է Մեծ Սեպասար և 

Ղազանչի բնակավայրերում երեխաների՝ նախադպրոցական 

կրթության հասանելիությունը 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 01-03 09-1-2 Նվեր-փաթեթների տրամադրում համայնքի դպրոցականներին 500.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Նախատեսվում է նվեր փաթեթների հանձնում համայնքի 

դպրոցների առաջին դասարանի աշակերտներին 
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  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-04 09-2-1 

Նվեր-փաթեթների տրամադրում համայնքի դպրոցների 

շրջանավարտերին 
400.0 

   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Նախատեսվում է նվեր փաթեթների հանձնում համայնքի 

դպրոցների շրջանավարտներին 

 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

09-02 
  Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների 

մատուցում 
10800.0 

   Ծրագրի նպատակը   

   Ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության 

ծառայությունների մատուցումը 

 

   Ծրագրի վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

   Համայնքի երեխաները տիրապետում են զանազան 

երաժշտական գործիքների և արվեստների, ըստ արժանվույնս 

ներկայացնում են համայնքը մշակութային միջոցառումներում 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
02-01 09-5-1 

«Աշոցքի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 
10800.0 
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   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Արվեստի դպրոցում սովորող թվով 80 սաների համար 

գեղագիտական կրթության կազմակերպում՝ նկարչության, 

դաշնամուրի, քանոնի և պարի խմբակներում 

 

Ընդամենը՝ կրթության ոլորտի ծրագրեր 40200.0 

Բաժին (Ոլորտ) 10. Սոցիալական պաշտպանություն 

 Ծրագիր 

   Ծրագրի անվանումը  

10-01 
  Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով 

բնակիչներին 
5500.0 

   Ծրագրի նպատակը   

   Ապահովել համայնքի բնակչության սոցիալական 

պաշտպանությանն ուղղված գործող ծրագրերի 

շարունակականությունը և բարձրացնել սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության հասցեականությունը 

 

   Ծրագրի վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

   Թեթևացել են համայնքում բնակվող սոցիալապես անապահով 

բնակիչների հոգսերը 

 

  Ծրագրի միջոցառում 

   Միջոցառման անվանումը  

 
01-01 10-4-1 

Սոցիալական աջակցություն համայնքի կարիքավոր 

ընտանիքներին և ազատամարտիկներին 
5500.0 
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   Միջոցառման նկարագրությունը  

   Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին և 

ազատամարտիկներին, ըստ կարիքի գնահատման, 

տրամադրվում է ֆինանսական օգնություն 

 

Ընդամենը՝ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծրագրեր 5500.0 

Բաժին (Ոլորտ) 11. Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր 

Ընդամենը պահուստային ֆոնդեր  56216.7 

Ընդամենը 294000.0 

   

 

 

 

Ծրագրի 

դասիչ 
Ծրագիր 

Ծրագրի վերջնական արդյունքի 

ցուցանիշ 
ցուցանիշի 

արժեք 
ժամկետ 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 

01-01 
Ընդհանուր բնույթի համայնքային 

ծառայությունների մատուցում 

Բնակիչների բավարարվածության մակարդակը մատուցվող հանրային 

ծառայությունների որակից (հարցումների հիման վրա), 10 բալանոց 

սանդղակով 

7- 

բավականին 

լավ 
2021թ.  

հունվար-

դեկտեմբեր 
Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, 

համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար 

կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % 

5 
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Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի 

բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % 
25 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % 65 

ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների 

իրազեկվածության մակարդակը, % 
40 

Բաժին (Ոլորտ) 2. Պաշտպանություն 

Պաշտպանության ոլորտում 2021 թվականին  ծրագրեր չեն նախատեսվում  իրականացնել։ 

Բաժին (Ոլորտ) 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն 

03-01 

Կանխարգելիչ և 

հակահամաճարակային 

միջոցառումների իրականացում 

Համայնքում համաճարակային իրավիճակներին արագ արձագանքելու 

պատրաստականությունը, շատ ցածր, ցածր, միջին, բարձր, շատ բարձր 
բարձր 

2021թ.  

հունվար-

դեկտեմբեր 

Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ 

04-01 

Գյուղատնտեսության զարգացման 

համար նպաստավոր պայմանների 

ստեղծում 

Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի 

բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % 
45 

2021թ.  

հունվար-

դեկտեմբեր 

Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա 

համեմատ, % 
1 

04-02 
Համայնքի գազաֆիկացման ցանցի 

ընդլայնում 

Գազամատակարարման ծառայության հասանելիություն ունեցող 

բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուր բնակավայրերի թվի մեջ, % 
45 

04-03 Համայնքային ենթակայության Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար 50 
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ճանապարհների պահպանություն կշիռն ընդհանուրի կազմում, % 

Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, 

շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության 

բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա), 10 բալանոց 

սանդղակով 

5-միջին՝ ոչ 

լավ, ոչ վատ 

Բաժին (Ոլորտ) 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 

05-01 

Համայնքի տարածքում 

աղբահանության աշխատանքների 

իրականացում, կոյուղագծերի 

պահպանություն 

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված 

աղբահանության ծառայությունից (հարցումների հիման վրա), 10 բալանոց 

սանդղակով  

5-միջին՝ ոչ 

լավ, ոչ վատ 

2021թ. հունվար- 

դեկտեմբեր 
Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի 

տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի մեջ, 

%  

40 

Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 

06-01 
Ջրամատակարարման համակարգերի 

պահպանություն 

Նորոգված ջրամատակարարման ցանցի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի 

մեջ, % 
20 

2021թ. հունվար-  

դեկտեմբեր 

06-02 
Արտաքին լուսավորության ցանցի 

ընդլայնում 

Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 

% 
50 

2021թ. հունվար- 

դեկտեմբեր 

Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության 

իրականացման վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա), 10 բալանոց 

սանդղակով 

6- ավելի 

շատ լավ, 

քան վատ 

Համայնքում երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում, % 20 



31 

 

06-03 

Բազմաբնակարան շենքերի նկուղների՝ 

ապաստարանների և թաքստոցների 

վերածում 

Համայնքում պատերազմական իրավիճակին արագ արձագանքելու 

պատրաստականությունը, շատ ցածր, ցածր, միջին, բարձր, շատ բարձր 
բարձր  

Բաժին (Ոլորտ) 7. Առողջապահություն 

Առողջապահության ոլորտում 2021 թվականին  ծրագրեր չեն նախատեսվում  իրականացնել։ 

Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

08-01 Մշակութային կյանքի աշխուժացում 

Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի 

կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % 
40 

2021թ. հունվար- 

դեկտեմբեր 
Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային 

ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), 10 բալանոց սանդղակով 

6- ավելի 

շատ լավ, 

քան վատ 

Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն 

09-01 

Համայնքում նախադպրոցական 

կրթության ծառայությունների 

մատուցում 

Ծնողների կարծիքը համայնքային ենթակայության ՆՈՒՀ-ի կողմից 

մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա), 10 

բալանոց սանդղակով 

7– 

բավականին 

լավ 

2021թ. հունվար- 

դեկտեմբեր 

Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության 

հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի 

բնակիչներին, % 

20 

Նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվող երեխաների թվի 

տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների ընդհանուր 

թվի մեջ, % 

40 
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09-02 

Արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայությունների մատուցում 

Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված 

երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների 

ընդհանուր թվի մեջ, % 

20 

2021թ. հունվար- 

դեկտեմբեր 

Մատուցվող մշակութային  ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի 

բնակիչներին, % 
15 

Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական 

դաստիարակության  ծառայությունից, (հարցումների հիման վրա), 10 

բալանոց սանդղակով 

7-

բավականին 

լավ 

Բաժին (Ոլորտ) 10. Սոցիալական պաշտպանություն  

10-01 
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես 

անապահով բնակիչներին 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող 

ծրագրից, % 
65 

2021թ. հունվար- 

դեկտեմբեր 
Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների 

տեսակարար կշիռը խոցելի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ 
35 
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3.  Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը 
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1 Ավտոտնակներ գ. Բավրա 229.36 լավ վարձակալություն   

2 Բնակելի շենքեր գ. Բավրա 965.16 լավ 

 անհատույց  

սեփականաշնորհո

ւմ 

հաշվ. արժեք 

2365136 դրամ 

3 

Տարածք 

/համայնքապետարանի 

վարչական շենք/ 

գ. Աշոցք 26.7 լավ վարձակալություն   

4 Արոտ գ.Աշոցք 750.0   վարձակալություն   

5 Վարելահող գ. Աշոցք 83.79   վարձակալություն   

6 Խոտհարք գ. Աշոցք 10.02   վարձակալություն   

7 Արոտ գ. Սիզավետ 319.3   վարձակալություն   

8 Վարելահող գ. Սիզավետ 73.84   վարձակալություն   

9 Խոտհարք գ. Սիզավետ 30.72   վարձակալություն   

10 Արոտ գ. Բավրա 3.4   վարձակալություն   

11 Խոտհարք գ. Բավրա 34.11   վարձակալություն   

12 Արոտ գ. Կրասար 139.2   վարձակալություն   
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13 Վարելահող գ. Կրասար 63.36   վարձակալություն   

14 Վարելահող 
գ.Փոքր 

Սեպասար 
77.77   վարձակալություն   

15 Արոտ գ. Թավշուտ 0   վարձակալություն   

16 Վարելահող գ. Թավշուտ 99.65   վարձակալություն   

17 Վարելահող գ. Ղազանչի 98.47   վարձակալություն   

18 Խոտհարք գ. Ղազանչի 3.15   վարձակալություն   

19 Արոտ գ. Մեծ Սեպասար 9.8   վարձակալություն   

20 Վարելահող գ. Սարագյուղ 63.16   վարձակալություն   

21 Խոտհարք գ. Սարագյուղ 20.21   վարձակալություն   

22 Արոտ գ. Զույգաղբյուր 1480.82   վարձակալություն   

23 Վարելահող գ.Զույգաղբյուր 26.30   վարձակալություն   

 

 

Միջոցառում Ծախսեր 

Ընդհանուր համայնքային միջոցառումներ  134803.3 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 83323.3 

Համայնքապետարանի աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 57220.0 
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Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ 3703.3 

Համակարգչային ծառայությունների ձեռքբերում, սպասարկման վճարների տրամադրում 1900.0 

Համայնքային ենթակայության հանդիսությունների սրահի պահպանություն  1500.0 

Համայնքային գույքի գնահատման, պետական գրանցման, վկայականների ձեռք բերման 

աշխատանքների իրականացում 
7800.0 

Համայնքային ենթակայության շենքերի և շինությունների պահպանություն 8900.0 

Համայնքապատկան տրանսպորտային տեխնիկայի սպասարկում և ընթացիկ պահպանություն 300.0 

Անդամավճարի տրամադրում «Հայաստանի համայնքների միություն» ԻԱՄ-ին 100.0 

Նվիրատվություն շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին 1900.0 

Բաժին (Ոլորտ) 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն 500.0 

Հակահամաճարակային պարագաների գնում 500.0 

Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ 9080.0 

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի անխափան շահագործում և սպասարկում 3500.0 

Ճանապարհների սպասարկում և ընթացիկ նորոգում 5580.0 

Բաժին (Ոլորտ) 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 4000.0 

Համայնքի տարածքում կանոնավոր աղբահանության ծառայության մատուցում 4000.0 

Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 21000.0 

Համայնքի ջրամատակարարման համակարգերի պահպանություն 6000.0 
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Բազմաբնակարան շենքերի նկուղների մաքրման աշխատանքների իրականացում 15000.0 

Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 5000.0 

Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 1500.0 

Եղևնիների և ամանորյա զարդարանքների ձեռքբերում  2000.0 

Ամանորյա նվեր-փաթեթների ձեռքբերում 1000.0 

Երիտասարդական ծրագրերի իրականացում 500.0 

Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն 6400.0 

Գումարի տրամադրում «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ին 5500.0 

Նվեր-փաթեթների տրամադրում համայնքի դպրոցականներին 500.0 

Նվեր-փաթեթների տրամադրում համայնքի դպրոցների շրջանավարտերին 400.0 

Բաժին (Ոլորտ) 10. Սոցիալական պաշտպանություն 5500.0 

Սոցիալական աջակցություն համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին և ազատամարտիկներին 5500.0 

Համայնքի կենտրոնի միջոցառումներ 48700.0 

Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 14900.0 

«Աշոցքի գրադարան» ՀՈԱԿ-ի պահպանություն 5200.0 

«Աշոցքի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի  պահպանություն 9700.0 

Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն 33800.0 

«Աշոցքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի 23000.0 
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պահպանում 

«Աշոցքի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի 

պահպանում 
10800.0 

Բավրա բնակավայրի միջոցառումներ  4453.0 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 4453.0 

Բավրա բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 4453.0 

Սարագյուղ բնակավայրի միջոցառումներ  4323.0 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 4323.0 

Սարագյուղ բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 4323.0 

Թավշուտ բնակավայրի միջոցառումներ  7323.0 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 4323.0 

Թավշուտ բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 4323.0 

Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ 3000.0 

Գազատար խողովակների տեղադրում  . մինչև Թավշուտ բնակավայր 3000.0 

Սիզավետ բնակավայրի միջոցառումներ  4323.0 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 4323.0 

Սիզավետ բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 4323.0 

Մեծ Սեպասար բնակավայրի միջոցառումներ  7461.0 
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Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 5961.0 

Մեծ Սեպասար բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 5961.0 

Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 1500.0 

Մեծ Սեպասար բնակավայրում գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում 1500.0 

Փոքր Սեպասար բնակավայրի միջոցառումներ  4115.0 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 4115.0 

Փոքր Սեպասար բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 4115.0 

Կրասար բնակավայրի միջոցառումներ  4453.0 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 4453.0 

Կրասար բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 4453.0 

Զույգաղբյուր բնակավայրի միջոցառումներ  6253.0 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 4453.0 

Զույգաղբյուր բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 4453.0 

Բաժին (Ոլորտ) 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 600.0 

Զույգաղբյուր բնակավայրի կոյուղագծի պահպանություն 600.0 

Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 1200.0 

Զույգաղբյուր բնակավայրում գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում 1200.0 

Ղազանչի բնակավայրի միջոցառումներ  7253.0 
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Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 4453.0 

Ղազանչի բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 4453.0 

Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ 1500.0 

Գազատար խողովակների տեղադրում մինչև Ղազանչի բնակավայր 1500.0 

Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 1300.0 

Ղազանչի բնակավայրում գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում 1300.0 

Կարմրավան բնակավայրի միջոցառումներ  4323.0 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 4323.0 

Կարմրավան բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 4323.0 

Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր 56216.7 

Ընդամենը 294000.0 

 

․

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Համայնքապետարանի աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 

01-01 01-01 Միջոցառման նկարագրությունը 
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Համայնքապետարանի աշխատակազմի (24 աշխատակից) կողմից ՏԻՄ-երի 

լիազորություններից բխող ամենօրյա կառավարչական գործունեության 

իրականացում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Համայնքապետարանի աշխատակիցների թիվը (առանց բնակավայրերի 

աշխատակիցների թվի) 
24 

Համայնքապետարանի վարչական շենքի գույքի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, գերազանց   
բավարար 

Աշխատակիցների վերապատրաստման հաճախականությունը տարվա ընթացքում, 

անգամ   
1 

Կազմակերպվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը 3 

Համայնքի ղեկավարի կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների 

հաճախականությունը, շաբաթվա կտրվածքով, անգամ 
1 

Աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում 250 

Համայնքի աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին 

ժամանակը, աշխատանքային օր 
9 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 57220.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան  

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  



41 

 

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Բավրա բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

01-01 01-02 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Բավրա բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար մասնագետի 

գործունեության ապահովում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2 

Համայնքային ծառայողների թիվը 1 

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների թիվը 1 

Բնակավայրում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը 3 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը 

բնակավայրի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 
մասամբ 

Բնակավայրի վարչական շենքի գույքի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց   
բավարար 

Բնակավայրի աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին 

ժամանակը, օր 
5 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 4453.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 
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Բավրա բնակավայրի վարչական ղեկավար 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Սարագյուղ բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

01-01 01-03 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Սարագյուղ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար մասնագետի 

գործունեության ապահովում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2 

Համայնքային ծառայողների թիվը 1 

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների թիվը 1 

Բնակավայրում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը 3 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը 

բնակավայրի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 
մասամբ 

Բնակավայրի վարչական շենքի գույքի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց   
բավարար 

Բնակավայրի աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին 5 
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ժամանակը, օր 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 4323.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Սարագյուղ բնակավայրի վարչական ղեկավար 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Թավշուտ բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

01-01 01-04 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Թավշուտ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար մասնագետի 

գործունեության ապահովում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2 

Համայնքային ծառայողների թիվը 1 

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների թիվը 1 

Բնակավայրում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը 3 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը մասամբ 
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բնակավայրի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 

Բնակավայրի վարչական շենքի գույքի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց   
բավարար 

Բնակավայրի աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին 

ժամանակը, օր 
5 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 4323.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Թավշուտ բնակավայրի վարչական ղեկավար 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Սիզավետ բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

01-01 01-05 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Սիզավետ բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար մասնագետի 

գործունեության ապահովում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2 

Համայնքային ծառայողների թիվը 1 
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Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների թիվը 1 

Բնակավայրում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը 3 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը 

բնակավայրի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 
մասամբ 

Բնակավայրի վարչական շենքի գույքի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց   
բավարար 

Բնակավայրի աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին 

ժամանակը, օր 
5 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 4323.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Սիզավետ բնակավայրի վարչական ղեկավար 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Մեծ Սեպասար բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

01-01 01-06 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Մեծ Սեպասար բնակավայրի վարչական ղեկավարի, հարկային գործակալի և 

առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ Ցուցանիշի 
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արժեք 

Աշխատակիցների թիվը, որից 3 

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների թիվը 1 

Համայնքային ծառայողների թիվը 2 

Բնակավայրում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը 3 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը 

բնակավայրի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 
մասամբ 

Բնակավայրի վարչական շենքի գույքի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց   
բավարար 

Բնակավայրի աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին 

ժամանակը, օր 
5 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 5961.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Մեծ Սեպասար բնակավայրի վարչական ղեկավար 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Փոքր Սեպասար բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 
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01-01 01-07 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Փոքր Սեպասար բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար մասնագետի 

գործունեության ապահովում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2 

Համայնքային ծառայողների թիվը 1 

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների թիվը 1 

Բնակավայրում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը 3 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը 

բնակավայրի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 
մասամբ 

Բնակավայրի վարչական շենքի գույքի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց   
բավարար 

Բնակավայրի աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին 

ժամանակը, օր 
5 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 4115.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Փոքր Սեպասար բնակավայրի վարչական ղեկավար 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 
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Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Կրասար բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

01-01 01-08 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Կրասար բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար մասնագետի 

գործունեության ապահովում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2 

Համայնքային ծառայողների թիվը 1 

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների թիվը 1 

Բնակավայրում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը 3 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը 

բնակավայրի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 
մասամբ 

Բնակավայրի վարչական շենքի գույքի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց   
բավարար 

Բնակավայրի աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին 

ժամանակը, օր 
5 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 4453.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Կրասար բնակավայրի վարչական ղեկավար 
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Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Զույգաղբյուր բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

01-01 01-09 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Զույգաղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար մասնագետի 

գործունեության ապահովում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2 

Համայնքային ծառայողների թիվը 1 

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների թիվը 1 

Բնակավայրում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը 3 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը 

բնակավայրի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 
մասամբ 

Բնակավայրի վարչական շենքի գույքի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց   
բավարար 

Բնակավայրի աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին 

ժամանակը, օր 
5 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 4453.0 
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Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Զույգաղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավար 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Ղազանչի բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

01-01 01-10 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Ղազանչի բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար մասնագետի 

գործունեության ապահովում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2 

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների թիվը 1 

Համայնքային ծառայողների թիվը 1 

Բնակավայրում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը 3 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը 

բնակավայրի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 
մասամբ 

Բնակավայրի վարչական շենքի գույքի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց   
բավարար 
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Բնակավայրի աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին 

ժամանակը, օր 
5 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 4453.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Ղազանչի բնակավայրի վարչական ղեկավար 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Կարմրավան բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

01-01 01-11 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Կարմրավան բնակավայրի վարչական ղեկավարի և  առաջատար մասնագետի 

գործունեության ապահովում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2 

Համայնքային ծառայողների թիվը 1 

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների թիվը 1 

Բնակավայրում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը 3 
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ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը 

բնակավայրի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 
մասամբ 

Բնակավայրի վարչական շենքի գույքի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց   
բավարար 

Բնակավայրի աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին 

ժամանակը, օր 
5 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 4323.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Կարմրավան բնակավայրի վարչական ղեկավար 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ 

01-01 01-12 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Աշոցքի ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների իրականացում, 

ինչպես նաև այդ գրանցումներում փոփոխությունների, լրացումների և ուղղումների 

կատարում, կրկնակի վկայականների տրամադրում և օրենսդրությամբ նախատեսված 

այլ գործառույթների իրականացում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ Ցուցանիշի 
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արժեք 

Աշխատակիցների թիվը 1 

Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկվող հաճախորդների թիվը 1500 

ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոք-դիմումների նվազում, % 2 

Ծառայության մատուցման ժամկետը, տարի 1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 3703.3 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի ՔԿԱԳ 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Համակարգչային ծառայությունների ձեռքբերում, սպասարկման վճարների 

տրամադրում 

01-01 01-13 

Միջոցառման նկարագրությունը 

«Վեկտոր Պլյուս» ՍՊԸ-ի և ՏՀԶՎԿ-ի ծառայություններից օգտվելու համար ընթացիկ 

սպասարկման վճարների փոխհատուցում: «Վեկտոր Պլյուս» ՍՊԸ-ի կողմից ներդրված 

համակարգչային ծրագրի միջոցով  իրականացվում է գույքային հարկերի 

հաշվառումն ու  հաշվարկումը: ՏՀԶՎԿ-ն ապահովում է Համայնքային կառավարման 

տեղեկատվական համակարգի գործունեությունը 
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Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Ծրագրային ապահովում ունեցող համակարգիչների թիվը 22 

Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % 5 

Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման 

հաճախականությունը տարվա ընթացքում՝ անգամ  
1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 1900.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

«Վեկտոր-Պլյուս» ՍՊԸ, ՏՀԶՎԿ 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Համայնքային ենթակայության հանդիսությունների սրահի պահպանություն 

01-01 01-14 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հանդիսությունների սրահի մաքրման և 

ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացում, գազամատակարարման դիմաց 

վճարի տրամադրում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 
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Համայնքային ենթակայության հանդիսությունների սրահների թիվը 1 

Հանդիսությունների սրահի մակերեսը, քմ 450 

Համայնքի բնակիչների կարծիքը հանդիսությունների սրահի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների վերաբերյալ, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 
լավ 

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը՝ տարի 1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 1500.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Համայնքային գույքի գնահատման, պետական գրանցման, վկայականների ձեռք 

բերման աշխատանքների իրականացում 

01-01 01-15 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Համայնքի սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի գրանցման, գնահատման և 

չափագրման ծառայությունների ձեռքբերում և համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող  անշարժ գույքի գրանցման համար պետական տուրքի վճարների 

տրամադրում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 
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Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա համայնքապատկան շենքերի թիվը 7 

Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման 

չափագրման, պետական գրանցման աշխատանքների թափանցիկության և 

հրապարակայնության մակարդակի բարձրացում, % 

2 

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը՝ տարի 1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 7800.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ Աշոցքի  ս/գ 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Համայնքային ենթակայության շենքերի և շինությունների պահպանություն 

01-01 01-16 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Համայնքապետարանի շենքի, վարչական ղեկավարների նստավայրերի և համայնքի 

գերեզմանատների պահպանության և ըստ անհրաժեշտության ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների իրականացում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի թիվը 11 
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Համայնքապատկան գերեզմանատների թիվը 11 

Շենքային պայմանների բարելավում, % 2 

Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը, տարի 1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 8900.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Համայնքապատկան տրանսպորտային տեխնիկայի սպասարկում և ընթացիկ 

պահպանություն 

01-01 01-17 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Տրանսպորտային տեխնիկայի սպասարկման, յուղման, ընթացիկ վերանորոգման, 

քսայուղերով, բենզինով և դիզելային վառելանյութով ապահովման աշխատանքների 

իրականացում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Համայնքապատկան տրանսպորտային տեխնիկայի թիվը 1 

Բեռնատարի ապահովվածության մակարդակը բենզինով և դիզելային 100 



58 

 

վառելանյութով, % 

Մատուցվող ծառայությունների որակի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % 1 

Ծառայությունների մատուցման տևողությունը, տարի 1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 300.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Անդամավճարի տրամադրում «Հայաստանի համայնքների միություն» ԻԱՄ-ին 

01-01 01-18 

Միջոցառման նկարագրությունը 

«Հայաստանի համայնքների միություն» ԻԱՄ-ին կանոնադրության համապատասխան 

անդամակցության վճարի տրամադրում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Հասարակական կազմակերպությունների թիվը, որոնց անդամակցում է համայնքը 1 

Համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում, % 1 

Անդամավճարների տրամադրման հաճախականությունը տարվա ընթացքում՝ 1 
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անգամ 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 100.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Նվիրատվություն շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին 

01-01 01-19 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Գումարի տրամադրում «Հայաստան համահայկական հիմնադրամին», «Հայկական 

Կարիտաս» ԲՀԿ-ին՝ վերջիններիս կողմից մարդասիրական և բարեգործական 

ծրագրերի ֆինանսավորման նպատակով 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Համայնքի կողմից գումար ստացած կազմակերպությունների թիվը 2 

Շահառուների կարծիքը կազմակերպությունների կողմից համայնքում 

իրականացվող բարեգործական ծրագրերի վերաբերյալ, շատ վատ, վատ, բավարար, 

լավ, շատ լավ 

լավ 

Գումարի տրամադրման հաճախականությունը տարվա ընթացքում, անգամ 1 
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Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 1900.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն  

Ծրագիր 01. Կանխարգելիչ և հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Հակահամաճարակային պարագաների գնում 

03-01 01-01 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Համավարակի տարածումը կանխելու նպատակով համայնքապետարանի և ՀՈԱԿ-

ների աշխատակիցների համար բժշկական դիմակների, ձեռնոցների, ալկոգելերի, 

բժշկական համազգեստների ձեռքբերում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Ձեռք բերված բժշկական պարագաների թիվը, (միավոր) որից 182 

բժշկական դիմակների թիվը, տուփ 50 

բժշկական ձեռնոցների թիվը, տուփ 25 

ալկոգելերի թիվը 100 

ջերմաչափերի թիվը 5 
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բժշկական համազգեստների թիվը 2 

Համայնքապետարանի և ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների բավարարվածության 

մակարդակը համայնքում իրականացվող հակահամաճարակային 

աշխատանքներից, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց 

լավ 

Աշխատանքների իրականացման տևողությունը, տարի 1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 500.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ  

Ծրագիր 01. Գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի անխափան շահագործում և սպասարկում 

04-01 01-01 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Համայնքապատկան 6 միավոր խոշոր գյուղ. տեխնիկայի սպասարկման, յուղման, 

ընթացիկ վերանորոգման, բենզինով և դիզելային վառելանյութով ապահովման 

աշխատանքների իրականացում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Համայնքային ենթակայության տրակտորների թիվը 6 
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Տրակտորներին կցվող փոքր տեխնիկաների թիվը, որից 8 

շարքացանների թիվը 2 

գութանների թիվը 2 

հակավորող սարքավորումների թիվը 3 

կուլտիվատորների թիվը 1 

Տրակտորների ապահովվածության մակարդակը բենզինով և դիզելային 

վառելանյութով, % 
100 

Մատուցվող ծառայությունների որակի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % 2 

Ծառայությունների մատուցման տևողությունը, տարի 1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 3500.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ  

Ծրագիր 02. Համայնքի գազաֆիկացման ցանցի ընդլայնում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Գազատար խողովակների տեղադրում մինչև Ղազանչի բնակավայր 

04-02 02-01 
Միջոցառման նկարագրությունը 

Նախատեսվում է գազաֆիկացման ցանցը հասցնել մինչև Ղազանչի բնակավայր՝ 
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բնակիչներին գազամատակարարման ծառայությունը հասանելի դարձնելու 

նպատակով 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Նոր տեղադրված գազատար խողովակների երկարությունը, կմ 3 

Բնակիչների կարծիքը իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ, շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 
լավ 

Գազատար խողովակների տեղադրման աշխատանքների իրականացման 

ժամանակահատվածը, ամիս 
4 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 1500.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ  

Ծրագիր 02. Համայնքի գազաֆիկացման ցանցի ընդլայնում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Գազատար խողովակների տեղադրում մինչև Թավշուտ բնակավայր 

04-02 02-02 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Նախատեսվում է գազաֆիկացման ցանցը հասցնել մինչև Թավշուտ բնակավայր՝ 

բնակիչներին գազամատակարարման ծառայությունը հասանելի դարձնելու 

նպատակով 
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Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Նոր տեղադրված գազատար խողովակների երկարությունը, կմ 5 

Բնակիչների կարծիքը իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ, շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 
լավ 

Գազատար խողովակների տեղադրման աշխատանքների իրականացման 

ժամանակահատվածը, ամիս 
4 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 3000.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ  

Ծրագիր 03. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների պահպանություն 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Ճանապարհների սպասարկում և ընթացիկ նորոգում 

04-03 03-01 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Համայնքի տարածքում ճանապարհների հարթեցման, փոսալցման, գծանշման, 

ճանապարհային նշանների տեղադրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների 

իրականացում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 



65 

 

Համայնքային ենթակայության ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը, կմ 120 

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների նվազում, % 3 

Տրանսպորտային միջոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակի 

բարձրացում, % 
2 

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը, տարի 1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 5580.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 

Ծրագիր 01. Համայնքի տարածքում աղբահանության աշխատանքների իրականացում, կոյուղագծերի պահպանություն 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Համայնքի տարածքում կանոնավոր աղբահանության ծառայության մատուցում 

05-01 01-01 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Աշոցք, Բավրա և Ղազանչի բնակավայրերում շաբաթը երեք անգամ, իսկ մյուս 

բնակավայրերում՝ ըստ անհրաժեշտության իրականացվում են աղբահանության 

աշխատանքներ 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Աղբամանների թիվը  140 
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Աղբատար մեքենաների թիվը 2 

Ծառայությունից օգտվող իրավաբանական անձանց թիվը 23 

Ծառայությունից օգտվող ֆիզիկական անձանց թիվը 1100 

Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար 

կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, %  
40 

Աշոցք, Բավրա և Ղազանչի բնակավայրերում մատուցվող աղբահանության 

հաճախականությունը աղբամաններից շաբաթական (անգամ) 
3 

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը, տարի 1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 4000.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 

Ծրագիր 01. Համայնքի տարածքում աղբահանության աշխատանքների իրականացում, կոյուղագծի պահպանություն 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Զույգաղբյուր բնակավայրի կոյուղագծի պահպանություն 

05-01 01-02 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Զույգաղբյուր բնակավայրի կոյուղագծի՝ կուտակված տիղմից և աղբից մաքրման 

աշխատանքների և ընթացիկ նորոգումների իրականացում 
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Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Բնակավայրում մաքրված կոյուղատարների թիվը 5 

Կոյուղագծի՝ մաքրման ենթարկված մակերեսի տեսակարար կշիռը մաքրման 

ենթակա ընդհանուր մակերեսի մեջ, % 
50 

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը, տարի 1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 600.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Զույգաղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավար 

 

Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 

Ծրագիր 01. Ջրամատակարարման համակարգերի պահպանություն 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Համայնքի ջրամատակարարման համակարգերի պահպանություն 

06-01 01-01 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Համայնքի բնակիչներին անխափան ջրամատակարարմամբ ապահովելու համար ըստ 

անհրաժեշտության իրականացվում են ջրագծերի վթարների վերացման և ընթացիկ 

նորոգման աշխատանքներ 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 
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Ջրամատակարարման հնարավորություն ունեցող բնակավայրերի թիվը 11 

Ջրամատակարարման տևողությունը օրվա կտրվածքով, ժամ 24 

Նորոգված ջրագծեր ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 

%  
20 

Ջրամատակարարման համակարգի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց 
բավարար 

Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի 1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 6000.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 

Ծրագիր 02. Արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Զույգաղբյուր բնակավայրում գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում 

06-02 02-01 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Զույգաղբյուր բնակավայրում նոր լուսատուների տեղադրման աշխատանքների 

իրականացում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 
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Նոր տեղադրված լուսատուների թիվը 15 

Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ 8 

Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ 5 

Բնակիչների կարծիքը բնակավայրում գիշերային լուսավորվածության վերաբերյալ՝ 

շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց 
լավ 

Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, օր 7 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 1200.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Զույգաղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավար 

 

Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 

Ծրագիր 02. Արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Մեծ Սեպասար բնակավայրում գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում 

06-02 02-02 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Մեծ Սեպասար բնակավայրում նոր լուսատուների տեղադրման աշխատանքների 

իրականացում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 
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Նոր տեղադրված լուսատուների թիվը 10 

Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ 8 

Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ 5 

Բնակիչների կարծիքը բնակավայրում գիշերային լուսավորվածության վերաբերյալ՝ 

շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց 
լավ 

Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, օր 7 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 1500.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Մեծ Սեպասար բնակավայրի վարչական ղեկավար 

 

Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 

Ծրագիր 02. Արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Ղազանչի բնակավայրում գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում 

06-02 02-03 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Ղազանչի բնակավայրում նոր լուսատուների տեղադրման աշխատանքների 

իրականացում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 
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Նոր տեղադրված լուսատուների թիվը 10 

Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ 8 

Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ 5 

Բնակիչների կարծիքը բնակավայրում գիշերային լուսավորվածության վերաբերյալ՝ 

շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց 
լավ 

Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, օր 7 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 1300.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Ղազանչի բնակավայրի վարչական ղեկավար 

 

Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 

Ծրագիր 03. Բազմաբնակարան շենքերի նկուղների՝ ապաստարանների և թաքստոցների վերածում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Բազմաբնակարան շենքերի նկուղների մաքրման աշխատանքների իրականացում 

06-03 03-01 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Նախատեսվում է մաքրել համայնքի բազմաբնակարան շենքերի նկուղները 

կուտակված աղբից, ստեղծել համապատասխան պայմաններ պատսպարվելու համար 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 
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Պատսպարման համար պատրաստի ապաստարանների և թաքստոցների թիվը 10 

Պատերազմական իրավիճակում բնակիչների անվտանգության մակարդակի 

բարձրացում, % 
20 

Մաքրման աշխատանքների իրականացման ժամկետը, ամիս 2 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 15000.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

Ծրագիր 01. Մշակութային կյանքի աշխուժացում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Համայնքում  մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 

08-01 01-01 

Միջոցառման նկարագրությունը 

ՀՀ-ում գործող օրենսդրությամբ հաստատված տոն և հիշատակի օրերի 

կապակցությամբ մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  10 

Մատուցվող մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը 

օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և 
այո 
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չափորոշիչներին, այո/ոչ/մասամբ 

Մշակութային ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը, տարի  1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 1500.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

Ծրագիր 01. Մշակութային կյանքի աշխուժացում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

«Աշոցքի գրադարան» ՀՈԱԿ-ի պահպանություն 

08-01 01-02 

Միջոցառման նկարագրությունը 

«Աշոցքի գրադարան» ՀՈԱԿ-ի կողմից Աշոցք և հարակից բնակավայրերի շուրջ 700 

ընթերցասեր անձանց որակյալ ծառայությունների մատուցում, գրական 

ցերեկույթների կազմակերպում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

«Աշոցքի գրադարան» ՀՈԱԿ-ի  աշխատակիցների թիվը 4 

Գրադարանից օգտվողների թիվը 700 

Գրքային ֆոնդի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց լավ 
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Գրադարանային ծառայությունների մատուցման ամիսների թիվը  12 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 5200.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

«Աշոցքի գրադարան» ՀՈԱԿ 

 

Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

Ծրագիր 01. Մշակութային կյանքի աշխուժացում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

«Աշոցքի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի  պահպանություն 

08-01 01-03 

Միջոցառման նկարագրությունը 

«Աշոցքի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի  կողմից տարվա ընթացքում 

կազմակերպվում են բազմաթիվ միջոցառումներ, գործում են պարի, ձեռագործի, 

դահուկավազքի խմբակներ 

140 երեխա 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

«Աշոցքի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը 7 

«Աշոցքի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի սաների թիվը 140 

Տարվա ընթացքում կազմակերպված՝ մրցաշարերի թիվը  1 
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«Աշոցքի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի  շենքի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, գերազանց 
լավ 

«Աշոցքի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի  կողմից ծառայությունների 

մատուցման ամիսների թիվը 
12 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 9700.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

«Աշոցքի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ  

 

Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

Ծրագիր 01. Մշակութային կյանքի աշխուժացում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Եղևնիների և ամանորյա զարդարանքների ձեռքբերում 

08-01 01-04 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Սեպասար և Ղազանչի բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի 

համար նախատեսվում է ձեռք բերել արհեստական տոնածառներ, դեկորատիվ լույսեր 

և ամանորյա զարդարանքներ 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Ձեռքբերված ամանորյա զարդարանքների թիվը, որից 122 

արհեստական եղևնիների թիվը 2 



76 

 

ամանորյա լույսերի թիվը 20 

ամանորյա դեկորացիաների թիվը 100 

Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքային պայմանների գեղեցկացում, % 20 

Գույքի ձեռքբերման ժամանակահատվածը, շաբաթ 3 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 2000.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Սեպասար և Ղազանչի բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ 

 

Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

Ծրագիր 01. Մշակութային կյանքի աշխուժացում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Ամանորյա նվեր-փաթեթների ձեռքբերում 

08-01 01-05 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաներին նախատեսվում է տրամադրել 

ամանորյա նվեր-փաթեթներ 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Շահառու երեխաների թիվը 900 

Ծնողների բավարարվածության մակարդակը իրականացվող միջոցառման շատ լավ 
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վերաբերյալ, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 

Նվեր-փաթեթների ձեռքբերման աշխատանքների ժամանակահատվածը, օր 15 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 1000.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

Ծրագիր 01. Մշակութային կյանքի աշխուժացում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Երիտասարդական ծրագրերի իրականացում 

08-01 01-06 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Նախատեսվում է խրախուսել երիտասարդների կողմից իրականացված համայնքային 

նախաձեռնությունները, նորարարական մտահաղացումներն ու ծրագրերը 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Համայնքապետարանի կողմից ֆինանսավորված երիտասարդական ծրագրերի 

թիվը 
3 

Երիտասարդների բավարարվածության մակարդակը իրականացվող միջոցառման  

հասցեականության վերաբերյալ, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 
լավ 

Միջոցառման իրականացման ժամանակահատվածը, ամիս 12 
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Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 500.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն 

Ծրագիր 01. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

«Աշոցքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ 

մակարդակի պահպանում 

09-01 01-01 

Միջոցառման նկարագրությունը 

«Աշոցքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում գործում են 3 խմբեր 90 սաներով,  տրամադրվում 

է 3 անգամյա սնունդ 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Մանկապարտեզի խմբերի թիվը  3 

Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը  90 

Մանկապարտեզի աշխատակիցների թիվը 11 

Երեխաների սպասարկման օրական ժամաքանակը, ժամ 8 

Օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման հաճախականությունը, անգամ  3 
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Նախադպրոցական կրթության մատուցվող ծառայության 

համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին, այո/ոչ/մասամբ   

այո 

Մանկապարտեզի գույքի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց բավարար 

Ծառայությունների մատուցման ամիսների թիվը տարվա ընթացքում, ամիս 9 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 23000.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

«Աշոցքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ 

 

Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն 

Ծրագիր 01. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Գումարի տրամադրում «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ին 

09-01 01-02 

Միջոցառման նկարագրությունը 

«Նախադպրոցական կրթության եւ առողջության աջակցություն 

մանկապարտեզներում» ծրագրի շրջանակներում «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ն 

իրականացնում է Մեծ Սեպասար և Ղազանչի բնակավայրերում երեխաների՝ 

նախադպրոցական կրթության հասանելիությունը 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Մանկապարտեզներ հաճախող երեխաների թիվը 20 
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Մանկապարտեզների աշխատակիցների թիվը 3 

Ծնողների բավարարվածության աստիճանը իրականացվող միջոցառման 

վերաբերյալ, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 
շատ լավ 

Երեխաների սպասարկման օրական ժամաքանակը՝ ժամ  5 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 5500.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան, «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ 

 

Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն 

Ծրագիր 01. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Նվեր-փաթեթների տրամադրում համայնքի դպրոցականներին 

09-01 01-03 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Նախատեսվում է նվեր փաթեթների հանձնում համայնքի դպրոցների առաջին 

դասարանի աշակերտներին 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Շահառու երեխաների թիվը 250 

Ծնողների բավարարվածության մակարդակը իրականացվող միջոցառման 

վերաբերյալ, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 
շատ լավ 
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Նվեր-փաթեթների ձեռքբերման աշխատանքների ժամանակահատվածը, օր 14 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 500.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն 

Ծրագիր 01. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Նվեր-փաթեթների տրամադրում համայնքի դպրոցների շրջանավարտերին 

09-01 01-04 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Նախատեսվում է նվեր փաթեթների հանձնում համայնքի դպրոցների 

շրջանավարտներին 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Շահառու երեխաների թիվը 200 

Ծնողների բավարարվածության մակարդակը իրականացվող միջոցառման 

վերաբերյալ, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 
շատ լավ 

Նվեր-փաթեթների ձեռքբերման աշխատանքների ժամանակահատվածը, օր 14 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 400.0 
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Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 

 

Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն 

Ծրագիր 02. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

«Աշոցքի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ 

մակարդակի պահպանում 

09-02 02-01 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Արվեստի դպրոցում սովորող թվով 80 սաների համար գեղագիտական կրթություն 

կազմակերպում՝ նկարչության, դաշնամուրի, քանոնի և պարի խմբակներում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Արվեստի դպրոցի աշխատակիցների թիվը  9 

Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 80 

Արվեստի դպրոցի շենքի վիճակը, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց բավարար 

Ծառայությունների մատուցման տևողությունը տարվա ընթացքում, ամիս 9 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 10800.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 
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«Աշոցքի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ 

 

Բաժին (Ոլորտ) 10. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր 01. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին 

Ծրագրային 

դասիչ 

Միջոցառման անվանումը 

Սոցիալական աջակցություն համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին և 

ազատամարտիկներին 

10-01 01-01 

Միջոցառման նկարագրությունը 

Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին և ազատամարտիկներին, ըստ 

կարիքի գնահատման, տրամադրվում է ֆինանսական օգնություն 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշներ 
Ցուցանիշի 

արժեք 

Ֆինանսական օգնություն ստացած ընտանիքների և ազատամարտիկների թիվը 50 

Տրամադրվող գումարի միջին չափը, հազար դրամ 30 

Տրամադրվող գումարի հասցեականությունը, այո/ոչ/մասամբ այո 

Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի 1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ) 5500.0 

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը 

Աշոցքի համայնքապետարան 
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6

Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

2021 թ.,  I կիսամյակ / տարեկան 

Ծրագիր 01. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 

Համայնքի աշխատակազմի կողմից ՏԻՄ-երի լիազորություններից բխող ամենօրյա կառավարչական գործունեության իրականացում 

Ծրագրի վերջնական արդյունք 

Թիրախային Փաստացի Մեկնաբանություն 

Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են որակյալ 

հանրային բնույթի ծառայություններ, բնակչության 

սպասարկման և աշխատակազմի գործունեության 

համար առկա են հարմարավետ աշխատանքային 

պայմաններ 

  

Ծրագրի վերջնական արդյունքի 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի արժեք Ժամկետ 

Մեկնաբանություն 

Թիրախային Փաստացի Շեղում Թիրախային Փաստացի Շեղում 

Բնակիչների բավարարվածության 

մակարդակը մատուցվող 

հանրային ծառայությունների 

որակից (հարցումների հիման 

7- բավականին լավ 

  
2021թ. 

դեկտեմբեր 
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վրա), 10 բալանոց սանդղակով 

Համայնքի բնակիչների 

մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի 

(համայնքի ղեկավարի, համայնքի 

ավագանու) կողմից կայացված 

որոշումների թվի տեսակարար 

կշիռը կայացված որոշումների 

ընդհանուր թվի մեջ, % 

5 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Համայնքի բյուջեի սեփական 

եկամուտների տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի ընդհանուր 

մուտքերի կազմում, % 

25 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Համայնքի բյուջեի սեփական 

եկամուտների հավաքագրման 

մակարդակը, % 

65 

  
2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

ՏԻՄ-երի գործունեության 

վերաբերյալ համայնքի 

բնակիչների իրազեկվածության 

մակարդակը, % 

40 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Ծրագրի միջոցառում 01. Համայնքապետարանի աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի Համայնքապետարանի 

աշխատակիցների թիվը (առանց 
24    



86 

 

բնակավայրերի աշխատակիցների 

թվի) 

Որակի 

Համայնքապետարանի վարչական 

շենքի գույքի վիճակը՝ շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, գերազանց   

լավ 

   

Ժամկետի  

Աշխատանքային օրերի թիվը տարվա 

ընթացքում 
250 

   

Համայնքի աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը, 

աշխատանքային օր 

9 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 57220.0    

Ծրագրի միջոցառում 02. Բավրա բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2    

Համայնքային ծառայողների թիվը 1    

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների 

թիվը 
1 

   

Բնակավայրում իրականացվող 

հանրային քննարկումների և (կամ) 

լսումների թիվը 

3 
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Որակի 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 

համայնքային ծառայությունների 

հասանելիությունը բնակավայրի 

բնակիչներին (հարցումների հիման 

վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 

մասամբ 

   

Ժամկետի  

Բնակավայրի աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը, օր 

5 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 4453.0    

Ծրագրի միջոցառում 03. Սարագյուղ բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2    

Համայնքային ծառայողների թիվը 1    

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների 

թիվը 
1 

   

Բնակավայրում իրականացվող 

հանրային քննարկումների և (կամ) 

լսումների թիվը 

3 

   

Որակի 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 

համայնքային ծառայությունների 

հասանելիությունը բնակավայրի 

բնակիչներին (հարցումների հիման 

մասամբ 
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վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 

Ժամկետի  

Բնակավայրի աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը, օր 

5 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 4323.0    

Ծրագրի միջոցառում 04. Թավշուտ բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2    

Համայնքային ծառայողների թիվը 1    

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների 

թիվը 
1 

   

Բնակավայրում իրականացվող 

հանրային քննարկումների և (կամ) 

լսումների թիվը 

3 

   

Որակի 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 

համայնքային ծառայությունների 

հասանելիությունը բնակավայրի 

բնակիչներին (հարցումների հիման 

վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 

մասամբ 

   

Ժամկետի  Բնակավայրի աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 
5    
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պատասխանելու միջին ժամանակը, օր 

Ծախսեր (հազ. դրամ) 4323.0    

Ծրագրի միջոցառում 05. Սիզավետ բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2    

Համայնքային ծառայողների թիվը 1    

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների 

թիվը 
1 

   

Բնակավայրում իրականացվող 

հանրային քննարկումների և (կամ) 

լսումների թիվը 

3 

   

Որակի 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 

համայնքային ծառայությունների 

հասանելիությունը բնակավայրի 

բնակիչներին (հարցումների հիման 

վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 

մասամբ 

   

Ժամկետի  

Բնակավայրի աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը, օր 

5 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 4323.0    
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Ծրագրի միջոցառում 06. Մեծ Սեպասար բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Աշխատակիցների թիվը, որից 3    

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների 

թիվը 
1 

   

Համայնքային ծառայողների թիվը 2    

Բնակավայրում իրականացվող 

հանրային քննարկումների և (կամ) 

լսումների թիվը 

3 

   

Որակի 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 

համայնքային ծառայությունների 

հասանելիությունը բնակավայրի 

բնակիչներին (հարցումների հիման 

վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 

մասամբ 

   

Ժամկետի  

Բնակավայրի աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը, օր 

5 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 5961.0    

Ծրագրի միջոցառում 07. Փոքր Սեպասար բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 
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Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2    

Համայնքային ծառայողների թիվը 1    

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների 

թիվը 
1 

   

Բնակավայրում իրականացվող 

հանրային քննարկումների և (կամ) 

լսումների թիվը 

3 

   

Որակի 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 

համայնքային ծառայությունների 

հասանելիությունը բնակավայրի 

բնակիչներին (հարցումների հիման 

վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 

մասամբ 

   

Ժամկետի  

Բնակավայրի աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը, օր 

5 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 4115.0    

Ծրագրի միջոցառում 08. Կրասար բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի Աշխատակիցների թիվը, որից 2    
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Համայնքային ծառայողների թիվը 1    

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների 

թիվը 
1 

   

Բնակավայրում իրականացվող 

հանրային քննարկումների և (կամ) 

լսումների թիվը 

3 

   

Որակի 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 

համայնքային ծառայությունների 

հասանելիությունը բնակավայրի 

բնակիչներին (հարցումների հիման 

վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 

մասամբ 

   

Ժամկետի  

Բնակավայրի աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը, օր 

5 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 4453.0    

Ծրագրի միջոցառում 09. Զույգաղբյուր բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2    

Համայնքային ծառայողների թիվը 1    

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների 

թիվը 
1 
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Բնակավայրում իրականացվող 

հանրային քննարկումների և (կամ) 

լսումների թիվը 

3 

   

Որակի 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 

համայնքային ծառայությունների 

հասանելիությունը բնակավայրի 

բնակիչներին (հարցումների հիման 

վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 

մասամբ 

   

Ժամկետի  

Բնակավայրի աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը, օր 

5 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 4453.0    

Ծրագրի միջոցառում 10. Ղազանչի բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2    

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների 

թիվը 
1 

   

Համայնքային ծառայողների թիվը 1    

Բնակավայրում իրականացվող 

հանրային քննարկումների և (կամ) 

լսումների թիվը 

3 
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Որակի 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 

համայնքային ծառայությունների 

հասանելիությունը բնակավայրի 

բնակիչներին (հարցումների հիման 

վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 

մասամբ 

   

Ժամկետի  

Բնակավայրի աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը, օր 

5 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 4453.0    

Ծրագրի միջոցառում 11. Կարմրավան բնակավայրի տարածքում վարչական ծառայությունների մատուցում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Աշխատակիցների թիվը, որից 2    

Համայնքային ծառայողների թիվը 1    

Վարչական պաշտոն զբաղեցնողների 

թիվը 
1 

   

Բնակավայրում իրականացվող 

հանրային քննարկումների և (կամ) 

լսումների թիվը 

3 

   

Որակի 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 

համայնքային ծառայությունների 

հասանելիությունը բնակավայրի 

բնակիչներին (հարցումների հիման 

մասամբ 
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վրա)՝ այո, ոչ, մասամբ 

Ժամկետի  

Բնակավայրի աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը, օր 

5 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 4323.0    

Ծրագրի միջոցառում 12. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Աշխատակիցների թիվը 1    

Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից 

սպասարկվող հաճախորդների թիվը 
1500 

   

Որակի 

ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ 

բնակիչների բողոք-դիմումների 

նվազում, % 

2 

   

Ժամկետի  
Ծառայության մատուցման ժամկետը, 

տարի 
1 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 3703.3    

Ծրագրի միջոցառում 13. Համակարգչային ծառայությունների ձեռքբերում, սպասարկման վճարների տրամադրում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում Թիրախայի Փաստացի Շեղում Մեկնաբանություն 
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ն արժեք արժեք 

Քանակի 
Ծրագրային ապահովում ունեցող 

համակարգիչների թիվը 
22 

   

Որակի 

Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում 

առկա անճշտությունների նվազեցում, 

% 

5 

   

Ժամկետի  

Համայնքում կիրառվող 

համակարգչային ծրագրերի 

թարմացման հաճախականությունը 

տարվա ընթացքում՝ անգամ  

1 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 1900.0    

Ծրագրի միջոցառում 14. Համայնքային ենթակայության հանդիսությունների սրահի պահպանություն 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Համայնքային ենթակայության 

հանդիսությունների սրահների թիվը 
1 

   

Հանդիսությունների սրահի մակերեսը, 

քմ 
450 

   

Որակի 

Համայնքի բնակիչների կարծիքը 

հանդիսությունների սրահի կողմից 

մատուցվող ծառայությունների 

վերաբերյալ, շատ վատ, վատ, 

լավ 

   



97 

 

բավարար, լավ, շատ լավ 

Ժամկետի  
Ծառայությունների մատուցման 

ժամկետը՝ տարի 
1 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 1500.0    

Ծրագրի միջոցառում 15. Համայնքային գույքի գնահատման, պետական գրանցման, վկայականների ձեռք բերման աշխատանքների իրականացում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Չափագրվող և պետական գրանցման 

ենթակա համայնքապատկան շենքերի 

թիվը 

7 

   

Որակի 

Համայնքի սեփականություն 

համարվող անշարժ գույքի 

կառավարման չափագրման, 

պետական գրանցման 

աշխատանքների թափանցիկության և 

հրապարակայնության մակարդակի 

բարձրացում, % 

2 

   

Ժամկետի  
Ծառայությունների մատուցման 

ժամկետը՝ տարի 
1 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 7800.0    

Ծրագրի միջոցառում 16. Համայնքային ենթակայության շենքերի և շինությունների պահպանություն 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 
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Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Վարչական ղեկավարների 

նստավայրերի շենքերի թիվը 
11 

   

Համայնքապատկան 

գերեզմանատների թիվը 
11 

   

Որակի Շենքային պայմանների բարելավում, % 2    

Ժամկետի  
Ծրագրի իրականացման 

ժամանակահատվածը, տարի 
1 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 8900.0    

Ծրագրի միջոցառում 17. Համայնքապատկան տրանսպորտային տեխնիկայի սպասարկում և ընթացիկ պահպանություն 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 
Համայնքապատկան տրանսպորտային 

տեխնիկայի թիվը 
1 

   

Որակի 
Մատուցվող ծառայությունների որակի 

աճը նախորդ տարվա համեմատ, % 
1 

   

Ժամկետի  
Ծառայությունների մատուցման 

տևողությունը, տարի 
1 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 300.0    
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Ծրագրի միջոցառում 18. Անդամավճարի տրամադրում «Հայաստանի համայնքների միություն» ԻԱՄ-ին 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Հասարակական 

կազմակերպությունների թիվը, որոնց 

անդամակցում է համայնքը 

1 

   

Որակի 

Համայնքի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների որակի բարելավում, 

% 

1 

   

Ժամկետի  

Անդամավճարների տրամադրման 

հաճախականությունը տարվա 

ընթացքում՝ անգամ 

1 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 100.0    

Ծրագրի միջոցառում 19. Նվիրատվություն շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 
Համայնքի կողմից գումար ստացած 

կազմակերպությունների թիվը 
2 

   

Որակի 
Շահառուների կարծիքը 

կազմակերպությունների կողմից 

համայնքում իրականացվող 

լավ 
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բարեգործական ծրագրերի 

վերաբերյալ, շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, շատ լավ 

Ժամկետի  

Գումարի տրամադրման 

հաճախականությունը տարվա 

ընթացքում, անգամ 

1 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 1900.0    

 

Բաժին (Ոլորտ) 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն  

2021 թ.,  I կիսամյակ / տարեկան 

Ծրագիր 01. Կանխարգելիչ և հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացում 

Ծրագրի նպատակ 

Համայնքում կորոնավիրուսային իրավիճակից թելադրվող համապատասխան միջոցառումների իրականացմամբ մեղմել համավարակի տարածումը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք 

Թիրախային Փաստացի Մեկնաբանություն 

Համայնքում իրականացվում են 

հակահամաճարակային միջոցառումներ, 

համայնքապետարանի և համայնքային 

ենթակայության ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցները 

ապահովված են վարակից խուսափելու 

համապատասխան պարագաներով 

  

Ծրագրի վերջնական արդյունքի 
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Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի արժեք Ժամկետ 

Մեկնաբանություն 

Թիրախային Փաստացի Շեղում Թիրախային Փաստացի Շեղում 

Համայնքում համաճարակային 

իրավիճակներին արագ 

արձագանքելու 

պատրաստականությունը, շատ 

ցածր, ցածր, միջին, բարձր, շատ 

բարձր 

բարձր 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Ծրագրի միջոցառում 01. Հակահամաճարակային պարագաների գնում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Ձեռք բերված բժշկական պարագաների 

թիվը (միավոր), որից 
182 

   

բժշկական դիմակների թիվը, տուփ 50    

բժշկական ձեռնոցների թիվը, տուփ 25    

ալկոգելերի թիվը 100    

ջերմաչափերի թիվը 5    

բժշկական համազգեստների թիվը 2    

Որակի 

Համայնքապետարանի և ՀՈԱԿ-ների 

աշխատակիցների 

բավարարվածության մակարդակը 

համայնքում իրականացվող 

լավ 
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հակահամաճարակային 

աշխատանքներից, շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, գերազանց 

Ժամկետի  
Աշխատանքների իրականացման 

տևողությունը, տարի 

1    

Ծախսեր (հազ. դրամ) 500.0    

 

Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ 

2021 թ.,  I կիսամյակ / տարեկան 

Ծրագիր 01. Գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում 

Ծրագրի նպատակ 

Խթանել գյուղատնտեսության զարգացմանը, բարձրացնել հողօգտագործման արդյունավետության մակարդակը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք 

Թիրախային Փաստացի Մեկնաբանություն 

Հողօգտագործման զարգացման համար 

համայնքում առկա են նպաստավոր պայմաններ 

  

Ծրագրի վերջնական արդյունքի 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի արժեք Ժամկետ 

Մեկնաբանություն 

Թիրախային Փաստացի Շեղում Թիրախային Փաստացի Շեղում 
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Գյուղատնտեսությամբ 

զբաղվածների թվի տեսակարար 

կշիռը համայնքի բնակչության 

ընդհանուր թվի մեջ, % 

45 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Գյուղատնտեսության 

բնագավառում զբաղվածության 

աճը նախորդ տարվա համեմատ, 

% 

1 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Ծրագրի միջոցառում 01. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի անխափան շահագործում և սպասարկում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Համայնքային ենթակայության 

տրակտորների թիվը 
6 

   

Տրակտորներին կցվող փոքր 

տեխնիկաների թիվը, որից 
8 

   

շարքացանների թիվը 2    

գութանների թիվը 2    

հակավորող սարքավորումների թիվը 3    

կուլտիվատորների թիվը 1    

Որակի 

Տրակտորների ապահովվածության 

մակարդակը բենզինով և դիզելային 

վառելանյութով, % 

100 
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Ժամկետի 
Մատուցվող ծառայությունների որակի 

աճը նախորդ տարվա համեմատ, % 
2 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 3500.0    

 

Ծրագիր 02. Համայնքի գազաֆիկացման ցանցի ընդլայնում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել համայնքի գազամատակարարման ծառայության հասանելիությունը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք 

Թիրախային Փաստացի Մեկնաբանություն 

Համայնքի բնակիչներն օգտվում են 

գազամատակարարման ծառայությունից, 

բարելավվել են վերջիններիս կենցաղային 

պայմանները 

  

Ծրագրի վերջնական արդյունքի 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի արժեք Ժամկետ 

Մեկնաբանություն 

Թիրախային Փաստացի Շեղում Թիրախային Փաստացի Շեղում 

Գազամատակարարման 

ծառայության հասանելիություն 

ունեցող բնակավայրերի 

տեսակարար կշիռը ընդհանուր 

բնակավայրերի թվի մեջ, % 

45 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 
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Ծրագրի միջոցառում 01. Գազատար խողովակների տեղադրում մինչև Ղազանչի բնակավայր 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 
Նոր տեղադրված գազատար 

խողովակների երկարությունը, կմ 
3 

   

Որակի 

Բնակիչների կարծիքը իրականացվող 

աշխատանքների վերաբերյալ, շատ 

վատ, վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 

լավ 

   

Ժամկետի  

Գազատար խողովակների 

տեղադրման աշխատանքների 

իրականացման ժամանակահատվածը, 

ամիս 

4 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 1500.0    

Ծրագրի միջոցառում 02. Գազատար խողովակների տեղադրում մինչև Թավշուտ բնակավայր 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 
Նոր տեղադրված գազատար 

խողովակների երկարությունը, կմ 
5 

   

Որակի 

Բնակիչների կարծիքը իրականացվող 

աշխատանքների վերաբերյալ, շատ 

վատ, վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 

լավ 
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Ժամկետի  

Գազատար խողովակների 

տեղադրման աշխատանքների 

իրականացման ժամանակահատվածը, 

ամիս 

4 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 3000.0    

 

Ծրագիր 03. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների պահպանություն 

Ծրագրի նպատակ 

Բարձրացնել համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար 

Ծրագրի վերջնական արդյունք 

Թիրախային Փաստացի Մեկնաբանություն 

Բարելավվել է համայնքի ճանապարհային 

տնտեսության վիճակը, ճանապարհները 

բարեկարգ են և անվտանգ 

  

Ծրագրի վերջնական արդյունքի 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի արժեք Ժամկետ 

Մեկնաբանություն 

Թիրախային Փաստացի Շեղում Թիրախային Փաստացի Շեղում 

Բարեկարգ միջբնակավայրային 

ճանապարհների մակերեսի 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի 

կազմում, % 

50 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 
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Համայնքային ենթակայության 

ճանապարհների սպասարկման, 

շահագործման և պահպանման 

ծառայությունների որակից 

բնակչության 

բավարարվածության աստիճանը 

(հարցումների հիման վրա), 10 

բալանոց սանդղակով 

5-միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Ծրագրի միջոցառում 01. Ճանապարհների սպասարկում և ընթացիկ նորոգում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Համայնքային ենթակայության 

ճանապարհների ընդհանուր 

երկարությունը, կմ 

120 

   

Որակի 
Ճանապարհատրանսպորտային 

պատահարների նվազում, % 
3 

   

Ժամկետի  
Ծառայությունների մատուցման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 5580.0    
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Բաժին (Ոլորտ) 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 

2021 թ.,  I կիսամյակ / տարեկան 

Ծրագիր 01. Համայնքի տարածքում աղբահանության աշխատանքների իրականացում, կոյուղագծերի պահպանություն 

Ծրագրի նպատակ 

Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ, բնակչությանը մատուցել որակյալ աղբահանության ծառայություն 

Ծրագրի վերջնական արդյունք 

Թիրախային Փաստացի Մեկնաբանություն 

Մաքուր բնակավայրերով համայնք   

Ծրագրի վերջնական արդյունքի 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի արժեք Ժամկետ 

Մեկնաբանություն 

Թիրախային Փաստացի Շեղում Թիրախային Փաստացի Շեղում 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցված աղբահանության 

ծառայությունից (հարցումների 

հիման վրա), 10 բալանոց 

սանդղակով  

5-միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Համայնքում հավաքված և 

աղբավայր տեղափոխված աղբի 

քանակի տեսակարար կշիռը 

համայնքում առաջացած աղբի 

ընդհանուր քանակի մեջ, %  

40 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 
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Ծրագրի միջոցառում 01. Համայնքի տարածքում կանոնավոր աղբահանության ծառայության մատուցում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Աղբամանների թիվը  140    

Աղբատար մեքենաների թիվը 2    

Ծառայությունից օգտվող 

իրավաբանական անձանց թիվը 
23 

   

Ծառայությունից օգտվող ֆիզիկական 

անձանց թիվը 
1100 

   

Որակի 

Համայնքում հավաքված և աղբավայր 

տեղափոխված աղբի քանակի 

տեսակարար կշիռը համայնքում 

առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 

%  

40 

   

Ժամկետի  

Աշոցք, Բավրա և Ղազանչի 

բնակավայրերում մատուցվող 

աղբահանության 

հաճախականությունը աղբամաններից 

շաբաթական (անգամ) 

3 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 4000.0    

Ծրագրի միջոցառում 02. Զույգաղբյուր բնակավայրի կոյուղագծի պահպանություն 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 
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Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 
Բնակավայրում մաքրված 

կոյուղատարների թիվը 
5 

   

Որակի 

Կոյուղագծի՝ մաքրման ենթարկված 

մակերեսի տեսակարար կշիռը 

մաքրման ենթակա ընդհանուր 

մակերեսի մեջ, % 

50 

   

Ժամկետի  
Ծառայությունների մատուցման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 600.0    

 

Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն 

2021 թ.,  I կիսամյակ / տարեկան 

Ծրագիր 01. Ջրամատակարարման համակարգերի պահպանություն 

Ծրագրի նպատակ 

Համայնքի բնակիչներին ապահովել շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ 

Ծրագրի վերջնական արդյունք 

Թիրախային Փաստացի Մեկնաբանություն 

Համայնքի բնակավայրերում մատուցվում են 

շուրջօրյա ջրամատակարարման ծառայություններ, 

բնակիչները գոհ են մատուցվող 
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ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

ծառայություններից 

Ծրագրի վերջնական արդյունքի 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի արժեք Ժամկետ 

Մեկնաբանություն 

Թիրախային Փաստացի Շեղում Թիրախային Փաստացի Շեղում 

Նորոգված ջրամատակարարման 

ցանցի տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ, % 

20 

  
2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Ծրագրի միջոցառում 01. Համայնքի ջրամատակարարման համակարգերի պահպանություն 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Ջրամատակարարման 

հնարավորություն ունեցող 

բնակավայրերի թիվը 

11 

   

Որակի 

Ջրամատակարարման համակարգի 

վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, 

լավ, գերազանց 

բավարար 

   

Ժամկետի  
Ջրամատակարարման տևողությունը 

օրվա կտրվածքով, ժամ 
24 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 6000.0    
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Ծրագիր 02. Արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի արդիականացման աշխատանքներ 

Ծրագրի վերջնական արդյունք 

Թիրախային Փաստացի Մեկնաբանություն 

Բարձրացել է համայնքի փողոցների երթևեկության 

անվտանգության մակարդակը, դրանք 

հարմարավետ են տրանսպորտային միջոցների և 

հետիոտների համար 

  

Ծրագրի վերջնական արդյունքի 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի արժեք Ժամկետ 

Մեկնաբանություն 

Թիրախային Փաստացի Շեղում Թիրախային Փաստացի Շեղում 

Գիշերային լուսավորված 

փողոցների տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ, % 

50 

  
2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Բնակիչների կարծիքը 

համայնքում գիշերային 

լուսավորվածության 

իրականացման վերաբերյալ 

(հարցումների հիման վրա), 10 

բալանոց սանդղակով 

6- ավելի շատ լավ, քան 

վատ 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Համայնքում երթևեկության 

անվտանգության մակարդակի 
20 

  2021թ. 

դեկտեմբեր 
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բարձրացում, % 

Ծրագրի միջոցառում 01. Զույգաղբյուր բնակավայրում գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի Նոր տեղադրված լուսատուների թիվը 15    

Որակի 

Բնակիչների կարծիքը բնակավայրում 

գիշերային լուսավորվածության 

վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, գերազանց 

լավ 

   

Ժամկետի  

Գիշերային լուսավորության ժամերի 

թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ 
8 

   

Գիշերային լուսավորության ժամերի 

թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ 
5 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 1200.0    

Ծրագրի միջոցառում 02. Մեծ Սեպասար բնակավայրում գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի Նոր տեղադրված լուսատուների թիվը 10    

Որակի Բնակիչների կարծիքը բնակավայրում լավ    
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գիշերային լուսավորվածության 

վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, գերազանց 

Ժամկետի  

Գիշերային լուսավորության ժամերի 

թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ 
8 

   

Գիշերային լուսավորության ժամերի 

թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ 
5 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 1500.0    

Ծրագրի միջոցառում 03. Ղազանչի բնակավայրում գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի Նոր տեղադրված լուսատուների թիվը 10    

Որակի 

Բնակիչների կարծիքը բնակավայրում 

գիշերային լուսավորվածության 

վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, գերազանց 

լավ 

   

Ժամկետի  

Գիշերային լուսավորության ժամերի 

թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ 
8 

   

Գիշերային լուսավորության ժամերի 

թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ 
5 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 1300.0    
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Ծրագիր 03. Բազմաբնակարան շենքերի նկուղների՝ ապաստարանների և թաքստոցների վերածում 

Ծրագրի նպատակ 

Պատերազմական իրավիճակների ժամանակ համայնքի բնակիչներին ապահովել ապաստարաններով և թաքստոցներով 

Ծրագրի վերջնական արդյունք 

Թիրախային Փաստացի Մեկնաբանություն 

Համայնքում առկա են անհրաժեշտ քանակի 

ապաստարաններ և թաքստոցներ՝ 

պատերազմական իրավիճակերում գոյատևելու 

համար 

  

Ծրագրի վերջնական արդյունքի 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի արժեք Ժամկետ 

Մեկնաբանություն 

Թիրախային Փաստացի Շեղում Թիրախային Փաստացի Շեղում 

Համայնքում պատերազմական 

իրավիճակին արագ 

արձագանքելու 

պատրաստականությունը, շատ 

ցածր, ցածր, միջին, բարձր, շատ 

բարձր 

բարձր 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Ծրագրի միջոցառում 01. Բազմաբնակարան շենքերի նկուղների մաքրման աշխատանքների իրականացում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 
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Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Պատսպարման համար պատրաստի 

ապաստարանների և թաքստոցների 

թիվը 

10 

   

Որակի 

Պատերազմական իրավիճակում 

բնակիչների անվտանգության 

մակարդակի բարձրացում, % 

20 

   

Ժամկետի  
Մաքրման աշխատանքների 

իրականացման ժամկետը, ամիս 
2 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 15000.0    

 

Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 

2021 թ.,  I կիսամյակ / տարեկան 

Ծրագիր 01. Մշակութային կյանքի աշխուժացում 

Ծրագրի նպատակ 

Խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք 

Թիրախային Փաստացի Մեկնաբանություն 

Համայնքի բնակիչներն ապահովված են 

մշակութային ծառայություններից մշտապես 

օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ 
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մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և 

հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին 

Ծրագրի վերջնական արդյունքի 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի արժեք Ժամկետ 

Մեկնաբանություն 

Թիրախային Փաստացի Շեղում Թիրախային Փաստացի Շեղում 

Մատուցվող մշակութային 

ծառայությունների 

հասանելիությունը համայնքի 

կենտրոն չհանդիսացող 

բնակավայրերի բնակիչներին, % 

40 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցվող մշակութային 

ծառայություններից (հարցումների 

հիման վրա), 10 բալանոց 

սանդղակով 

6- ավելի շատ լավ, քան 

վատ 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Ծրագրի միջոցառում 01. Համայնքում  մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 
Տարվա ընթացքում կազմակերպված 

մշակութային միջոցառումների թիվը  
10 

   

Որակի Մատուցվող մշակութային 

ծառայությունների 
այո    
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համապատասխանությունը 

օրենսդրական պահանջներին, 

սահմանված նորմատիվներին, 

կարգերին և չափորոշիչներին, 

այո/ոչ/մասամբ 

Ժամկետի  

Մշակութային ծառայությունների 

մատուցման ժամանակահատվածը, 

տարի  

1 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 1500.0    

Ծրագրի միջոցառում 02. «Աշոցքի գրադարան» ՀՈԱԿ-ի պահպանություն 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

«Աշոցքի գրադարան» ՀՈԱԿ-ի  

աշխատակիցների թիվը 
4 

   

Գրադարանից օգտվողների թիվը 700    

Որակի 
Գրքային ֆոնդի վիճակը՝ շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, գերազանց 
լավ 

   

Ժամկետի  
Գրադարանային ծառայությունների 

մատուցման ամիսների թիվը  
12 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 5200.0    

Ծրագրի միջոցառում 03. «Աշոցքի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի  պահպանություն 
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Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

«Աշոցքի մարզամշակութային 

կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների 

թիվը 

7 

   

Աշոցքի մարզամշակութային կենտրոն» 

ՀՈԱԿ-ի սաների թիվը 
140 

   

Որակի 

«Աշոցքի մարզամշակութային 

կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի  շենքի վիճակը՝ 

շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց 

լավ 

   

Ժամկետի  

«Աշոցքի մարզամշակութային 

կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի  կողմից 

ծառայությունների մատուցման 

ամիսների թիվը 

12 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 9700.0    

Ծրագրի միջոցառում 04. Եղևնիների և ամանորյա զարդարանքների ձեռքբերում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 
Ձեռքբերված ամանորյա 

զարդարանքների թիվը, որից 
122 
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արհեստական եղևնիների թիվը 2    

ամանորյա լույսերի թիվը 20    

ամանորյա դեկորացիաների թիվը 100    

Որակի 

Վարչական ղեկավարների 

նստավայրերի շենքային պայմանների 

գեղեցկացում, % 

20 

   

Ժամկետի  
Գույքի ձեռքբերման 

ժամանակահատվածը, շաբաթ 
3 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 2000.0    

Ծրագրի միջոցառում 05. Ամանորյա նվեր-փաթեթների ձեռքբերում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի Շահառու երեխաների թիվը 900    

Որակի 

Ծնողների բավարարվածության 

մակարդակը իրականացվող 

միջոցառման վերաբերյալ, շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 

շատ լավ 

   

Ժամկետի  

Նվեր-փաթեթների ձեռքբերման 

աշխատանքների 

ժամանակահատվածը, օր 

15 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 1000.0    
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Ծրագրի միջոցառում 06. Երիտասարդական ծրագրերի իրականացում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Համայնքապետարանի կողմից 

ֆինանսավորված երիտասարդական 

ծրագրերի թիվը 

3 

   

Որակի 

Երիտասարդների 

բավարարվածության մակարդակը 

իրականացվող միջոցառման  

հասցեականության վերաբերյալ, շատ 

վատ, վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 

լավ 

   

Ժամկետի  
Միջոցառման իրականացման 

ժամանակահատվածը, ամիս 
12 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 500.0    

 

Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն 

2021 թ.,  I կիսամյակ / տարեկան 

Ծրագիր 01. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների հասանելիությունն ու համայնքային ենթակայության ՆՈՒՀ-ի կողմից որակյալ 

կրթական ծառայությունների մատուցումը 
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Ծրագրի վերջնական արդյունք 

Թիրախային Փաստացի Մեկնաբանություն 

Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, 

կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ 

  

Ծրագրի վերջնական արդյունքի 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի արժեք Ժամկետ 

Մեկնաբանություն 

Թիրախային Փաստացի Շեղում Թիրախային Փաստացի Շեղում 

Ծնողների կարծիքը համայնքային 

ենթակայության ՆՈՒՀ-ի կողմից 

մատուցվող ծառայությունների 

վերաբերյալ (հարցումների հիման 

վրա), 10 բալանոց սանդղակով 

7– բավականին լավ 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Մատուցվող նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 

հասանելիությունը համայնքի 

կենտրոն չհանդիսացող 

բնակավայրերի բնակիչներին, % 

20 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Նախադպրոցական կրթության 

ծառայությունից օգտվող 

երեխաների թվի տեսակարար 

կշիռը համապատասխան տարիքի 

երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 

% 

40 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Ծրագրի միջոցառում 01. «Աշոցքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 
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Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Մանկապարտեզի խմբերի թիվը  3    

Մանկապարտեզ հաճախող 

երեխաների թիվը  
90 

   

Մանկապարտեզի աշխատակիցների 

թիվը 
11 

   

Որակի 

Նախադպրոցական կրթության 

մատուցվող ծառայության 

համապատասխանությունը 

օրենսդրական պահանջներին, 

սահմանված նորմատիվներին, 

կարգերին և չափորոշիչներին, 

այո/ոչ/մասամբ   

այո 

   

Մանկապարտեզի գույքի վիճակը՝ շատ 

վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց 
բավարար 

   

Ժամկետի  

Երեխաների սպասարկման օրական 

ժամաքանակը, ժամ 
8 

   

Ծառայությունների մատուցման 

ամիսների թիվը տարվա ընթացքում, 

ամիս 

9 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 23000.0    
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Ծրագրի միջոցառում 02. Գումարի տրամադրում «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ին 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Մանկապարտեզներ հաճախող 

երեխաների թիվը 
20 

   

Մանկապարտեզների 

աշխատակիցների թիվը 
3 

   

Որակի 

Ծնողների բավարարվածության 

աստիճանը իրականացվող 

միջոցառման վերաբերյալ, շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 

շատ լավ 

   

Ժամկետի  
Երեխաների սպասարկման օրական 

ժամաքանակը՝ ժամ  
5 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 5500.0    

Ծրագրի միջոցառում 03. Նվեր-փաթեթների տրամադրում համայնքի դպրոցականներին 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի Շահառու երեխաների թիվը 250    

Որակի 
Ծնողների բավարարվածության 

մակարդակը իրականացվող 

միջոցառման վերաբերյալ, շատ վատ, 

շատ լավ 
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վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 

Ժամկետի  

Նվեր-փաթեթների ձեռքբերման 

աշխատանքների 

ժամանակահատվածը, օր 

14 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 500.0    

Ծրագրի միջոցառում 04. Նվեր-փաթեթների տրամադրում համայնքի դպրոցների շրջանավարտերին 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի Շահառու երեխաների թիվը 200    

Որակի 

Ծնողների բավարարվածության 

մակարդակը իրականացվող 

միջոցառման վերաբերյալ, շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, շատ լավ 

շատ լավ 

   

Ժամկետի  

Նվեր-փաթեթների ձեռքբերման 

աշխատանքների 

ժամանակահատվածը, օր 

14 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 400.0    

 

2021 թ.,  I կիսամյակ / տարեկան 

Ծրագիր 02. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցում 
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Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք 

Թիրախային Փաստացի Մեկնաբանություն 

Համայնքի երեխաները տիրապետում են զանազան 

երաժշտական գործիքների և արվեստների, ըստ 

արժանվույնս ներկայացնում են համայնքը 

մշակութային միջոցառումներում 

  

Ծրագրի վերջնական արդյունքի 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի արժեք Ժամկետ 

Մեկնաբանություն 

Թիրախային Փաստացի Շեղում Թիրախային Փաստացի Շեղում 

Արտադպրոցական 

դաստիարակության 

խմբակներում ընդգրկված 

երեխաների թվի տեսակարար 

կշիռը դպրոցական տարիքի 

երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 

% 

20 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Մատուցվող մշակութային  

ծառայությունների 

հասանելիությունը համայնքի 

բնակիչներին, % 

15 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 
7-բավականին լավ   

2021թ. 
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մատուցվող արտադպրոցական 

դաստիարակության  

ծառայությունից, (հարցումների 

հիման վրա), 10 բալանոց 

սանդղակով 

դեկտեմբեր 

Ծրագրի միջոցառում 01. «Աշոցքի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 

Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Արվեստի դպրոցի աշխատակիցների 

թիվը  
9 

   

Արվեստի դպրոց հաճախող 

երեխաների թիվը 
80 

   

Որակի 
Արվեստի դպրոցի շենքի վիճակը, շատ 

վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց 
բավարար 

   

Ժամկետի  

Ծառայությունների մատուցման 

տևողությունը տարվա ընթացքում, 

ամիս 

9 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 10800.0    

 

Բաժին (Ոլորտ) 10. Սոցիալական պաշտպանություն 

2021 թ.,  I կիսամյակ / տարեկան 
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Ծրագիր 01. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված գործող ծրագրերի շարունակականությունը և բարձրացնել սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը 

Ծրագրի վերջնական արդյունք 

Թիրախային Փաստացի Մեկնաբանություն 

Թեթևացել են համայնքում բնակվող սոցիալապես 

անապահով բնակիչների հոգսերը 

  

Ծրագրի վերջնական արդյունքի 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի արժեք Ժամկետ 

Մեկնաբանություն 

Թիրախային Փաստացի Շեղում Թիրախային Փաստացի Շեղում 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից, % 

65 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Սոցիալական աջակցություն 

ստացած սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների տեսակարար 

կշիռը խոցելի ընտանիքների 

ընդհանուր թվի մեջ 

35 

  

2021թ. 

դեկտեմբեր 

  

 

Ծրագրի միջոցառում 01. Սոցիալական աջակցություն համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին և ազատամարտիկներին 

Միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների 
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Տեսակ Անվանում 
Թիրախայի

ն արժեք 

Փաստացի 

արժեք 
Շեղում Մեկնաբանություն 

Քանակի 

Ֆինանսական օգնություն ստացած 

ընտանիքների և ազատամարտիկների 

թիվը 

50 

   

Տրամադրվող գումարի միջին չափը, 

հազար դրամ 
30 

   

Որակի 
Տրամադրվող գումարի 

հասցեականությունը, այո/ոչ/մասամբ 
այո 

   

Ժամկետի  
Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 

տարի 
1 

   

Ծախսեր (հազ. դրամ) 5500.0    
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