
 

 

    ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ  

ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Ավետիք Մխիթարյանը

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու թիվ 7 որոշմամբ
նիստի ամսաթիվը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպանդարյան 

 

 



Ներածություն

 Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

 

Աղյուսակ ․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

Ցուցանիշ 
Ելակետային

արժեք 
Թիրախային

արժեք 
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը

համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ  
  

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր

եկամուտների մեջ  
  

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը մարդ    

Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը հազ դրամ    

Աղյուսակ ․ Համայնքի ոլորտային նպատակները

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային 

արժեք 

Ոլորտ Ընդհանուր    
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Ապահովել ՏԻՄ երի կողմից համայնքի

բնակիչներն որակյալ և մատչելի հանրային

ծառայությունների մատուցումը 

Համայնքի բնակիչների

բավարարվածությունը

հարցումների հիման վրա

ՏԻՄ երի գործունեությունից

մատուցվող հանրային

ծառայությունների որակից  

  

Համայնքի բնակիչների

մասնակցությամբ ՏԻՄ երի

համայնքի ղեկավարի

համայնքի ավագանու կողմից

կայացված որոշումների թվի

տեսակարար կշիռը կայացված

որոշումների ընդհանուր թվի

մեջ  

  

Համայնքի բյուջեի սեփական

եկամուտների տեսակարար

կշիռն ընդհանուր մուտքերի

կազմում  

  

Ոլորտ Պաշտպանության

կազմակերպում 
   

թվականի ընթացքում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն

նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ Արտակարգ իրավիճակներից

բնակչության պաշտպանություն և

քաղաքացիական պաշտպանության

կազմակերպում 

   

թվականի ընթացքում արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական

պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում այդ պատճառով

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ Քաղաքաշինություն և կոմունալ

տնտեսություն 
   

Օժանդակել համայնքային նոր

ենթակառուցվածքների ստեղծմանը

արդեն առկա ենթակառուցվածքների

վերանորոգմանը և պահպանմանը 

Գերեզմանատների

համապատասխանությունը

հատակագծին 
ոչ այո 

Համայնքի կողմից պատվիրված

կապիտալ ծրագրերի

նախագծանախահաշվային

փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը 

  

Բնակիչների բավարարվածությունը

համայնքում գիշերային

լուսավորվածությունից  
  

Տեղադրված երթուղային կանգառների

թիվը    

Համայնքի մշակվող

գյուղատնտեսական նշանակության

հողերի մակերեսի տեսակարար

կշիռը գյուղատնտեսական

նշանակության հողերի ընդհանուր

մակերեսի մեջ

  

Ոլորտ Հողօգտագործում    

թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում այդ

պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ Տրանսպորտ    



Բարելավել ներհամայնքային

ճանապարհային տնտեսության վիճակը 

Ճանապարհատրանսպորտային

պատահարների թվի նվազեցում    

Ասֆալտապատված ներհամայնքային

և ներբնակավայրային

ճանապարհների և փողոցների

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ

 

  

Նորոգված կամուրջների և

ինժեներական այլ կառույցների

քանակը 
  

Կանոնակարգված խաչմերուկների

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ

 
  

Բարեկարգ և անցանելի

ներբնակավայրային փողոցների

մակերեսի տեսակարար կշիռն

ընդհանուրի կազմում  

  

Ոլորտ Առևտուր և ծառայություններ    

թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն

նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ Կրթություն    

Աջակցել բարձրագույն ուսումնական

հաստատություններում սովորող

անապահով ընտանիքների ուսանողներին 

Բարձրագույն ուսումնական

հաստատություններում սովորող

անապահով ընտանիքների

ուսանողների թիվն որոնց ուսման

վարձը մասնակի վճարում է

համայնքապետարանը 

  

Ոլորտ Մշակույթ և երիտասարդության

հետ տարվող աշխատանքներ 
   

Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի

օրերին նվիրված միջոցառումների հավուր

պատշաճի կազմակերպումը և անցկացումը 

Տարվա ընթացքում կազմակերպված

միջոցառումների թիվը՝ նվիրված

տոնական և հիշատակի օրերին  
  

Ոլորտ Առողջապահություն    

թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում այդ

պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ Ֆիզիկական կուլտուրա և

սպորտ 
   

Աջակցել ֆիզիկական կուլտուրա և

սպորտային միջոցառումներ 

Տարվա ընթացքում կազմակերպված

միջոցառումների թիվը՝  
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Ոլորտ Սոցիալական պաշտպանություն    

Թեթևացնել համայնքում բնակվող

անապահով ընտանիքների հոգսերը 

Սոցիալական ծրագրի

առկայությունը այո ոչ 
ոչ այո 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների

բավարարվածությունը

իրականացվող ծրագրից  
  

 

 

 

 

 

Ոլորտ Գյուղատնտեսություն    

անել համայնքում գյուղատնտեսության

զարգացմանը 

Ագրոքիմիական քարտեզագրման

ենթարկված տարածքների

մակերեսը հա 
  



Համայնքում արտադրված

հացահատիկի ծավալը տոննա 
  

Ոլորտ Անասնաբուժություն և

բուսասանիտարիա 
    

թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ

չեն նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ Շրջակա միջավայրի

պահպանություն 
   

Նվազեցնել համայնքի ջրային ռեսուրսների

աղտոտվածության մակարդակը 

Համայնքի բնակիչների

բավարարվածությունը գետի

մաքրման ծառայությունից  
  

Ոլորտ Զբոսաշրջություն    

թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում այդ

պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ Տեղական ինքնակառավարմանը

բնակիչների մասնակցություն 
   

թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և

միջոցառումներ չեն նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

 Համայնքի թ ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ըստ

ոլորտների

Աղյուսակ ․ ՏԱՊ ի ծրագիրը որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական

միջոցներով

Հ հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի արժեքը

հազ դրամ  
ԲԲՀ ի բնակավայրը 

Ոլորտ Ընդհանուր   

  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների

մատուցում 
 ընդհանուր համայնքային 

Ընդամենը   

Ոլորտ Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության

պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության

կազմակերպում 
  

  

թվականին արտակարգ իրավիճակներից

բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական

պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

  

  

թվականին արտակարգ իրավիճակներից

բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական

պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և

միջոցառումների ակնկալիք

Ընդամենը   

Ոլորտ Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

  
Սպանդարյանի համայնքապետարանի վարչական շենքի

հիմնանորոգում 
 

Սպանդարյան համայնք  

Ընդամենը   

Ոլորտ Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող

աշխատանքներ 
  

  Մշակութային մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում  ընդհանուր համայնքային 

Ընդամենը   

Ոլորտ Սոցիալական պաշտպանություն   



                              

 

 

 

Աղյուսակ ․ ՏԱՊ ի ծրագրերը որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական

միջոցներով

Հ հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի արժեքը

հազ դրամ  
ԲԲՀ ի

բնակավայրը 

Ոլորտ Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

  
Սպանդարյանի համայնքապետարանի վարչական շենքի

հիմնանորոգում 
 - 

     

Ընդամենը   

Ոլորտ Գյուղատնտեսություն   

  
Ծառատունկ մրգատու դեկորատիվ համայնքի ամբողջ

տարածքում 
 

ընդհանուր

համայնքային 

Ընդամենը   
Ընդհանուրը   

Աղյուսակ ․ ՏԱՊ ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի

ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

Ամփոփ նկարագիր 
Արդյունքային

ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության աղբյուրներ 

Պատասխա-

նատու 
Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ Ընդհանուր  
Ոլորտային նպատակ

Ապահովել ՏԻՄ ի կողմից համայնքի

բնակիչներն որակյալ և մատչելի հանրային

ծառայությունների մատուցումը  

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ

 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը հարցումների հիման

վրա ՏԻՄ երի գործունեությունից մատուցվող հանրային

ծառայություններից

 Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ երի համայնքի

ղեկավարի համայնքի ավագանու կողմից կայացված որոշումների թվի

տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ

 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը

համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում  

Ծրագիր Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 
Ծրագրի նպատակ

Ապահովել

աշխատակազմի

բնականոն

գործունեությունը

բարելավել

բնակչությանը

Ծրագրի

ազդեցության

վերջնական

արդյունքի

ցուցանիշ

Բնակչությանը

Ծրագրի գնահատման

համակարգ

ՄԳ կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ 

Համայնքի

ղեկավար

աշխատակազմի

քարտուղար

թ

հունվար

թ

դեկ-

տեմբեր 

Համապ

ատասխ

ան

մարդկայ

ին

նյութակ

ան և

  
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով

բնակիչներին 
 ընդհանուր համայնքային  

Ընդամենը   
Ոլորտ Գյուղատնտեսություն   

  
Ծառատունկ մրգատու դեկորատիվ համայնքի ամբողջ

տարածքում 
 ընդհանուր համայնքային 

Ընդամենը   
Ոլորտ Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

  Առուների մաքրման աշխատանքների իրականացում   

Ընդամենը   

Ընդհանուրը                   6410,0  



մատուցվող հանրային

ծառայությունները 
մատուցվող

հանրային

ծառայություննե

րի որակը ՝ լավ 

ֆինանս

ական

ռեսուրս

ների

առկայու

թյուն  

Միջանկյալ արդյունք

Ապահովվել է

աշխատակազմի

բնականոն

գործունեությունը 

Ելքային

ցուցանիշներ

քանակ որակ

ժամկետ

 Համայնքի

աշխատակազմ

ի

աշխատողների

թիվը

 Անշարժ

գույքի հարկի

բազայում

առկա

անճշտությունն

երի նվազեցում՝

 Համայնքի

աշխատակազմ

ի

աշխատանքայի

ն օրերի թիվը

տարվա

ընթացքում՝

օր

 Համայնքի

պաշտոնական

համացանցային

կայքի

առկայությունը՝

այո

 Աշխատակա

զմում

ստացված մեկ

դիմումին

պատասխանել

ու միջին

ժամանակը՝

օր 

Աշխատակազմ ՄԳ

կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ

քաղաքացիական

հասարակության

կազմակերպություններ և

խմբեր բնակիչներ 

Համապա

տասխան

մարդկայ

ին և

ֆինանսա

կան

ռեսուրսն

երը

առկա են

եղել 

Միջոցառումներ գործողություններ

 Աշխատակազմի պահպանություն

 Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի

գանձման ավտոմատացված

համակարգերի սպասարկում

 Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

 Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝

 Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված

համակարգեր

 Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք

 ՏԻՄ ի կողմից մատուցվող համայնքային հանրային ոչ վարչական

բնույթի ծառայությունների թիվը  

Միջանկյալ արդյունք

Բարելավվել է

բնակչությանը

մատուցվող հանրային

ծառայությունների

մատչելիությունը և

որակը 

Ելքային

ցուցանիշներ

քանակ որակ

ժամկետ

 Համայնքի

պաշտոնակա

ն

Ծրագրի գնահատման

համակարգ

ՄԳ կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ

 

Համայնքի

ղեկավարի

տեղակալ

աշխատակազմի

քարտուղար  

թ

հունվար–

թ

դեկտեմբե

ր 

Համապ

ատասխ

ան

ենթակա

ռուցված

քների և

մասնագ



համացանցայ

ին կայքի

առկայություն

ը այո

 ՏԻՄ ի

համայնքապե

տարանի

աշխատակազ

մի

գործունեությո

ւնից

մատուցվող

ծառայություն

ների

մատչելիությո

ւնից և

որակից

բնակիչների

բավարարված

ության

աստիճանի

բարձրացում

հարցումների

հիման վրա

 ՏԻՄ ի

աշխատակազ

մի

գործունեությ

ան

վերաբերյալ

բնակիչների

կողմից

ստացվող

դիմում

բողոքների

թվի նվազում

 Աշխատակազ

մում առկա

տեղեկատվակ

ան և

հեռահաղորդ

ակցության

համակարգեր

ի

օգտագործմա

ն

մակարդակը

 Աշխատակազ

մում

ստացված մեկ

դիմումին

պատասխանե

լու միջին

ժամանակը 3

օր 

ետների

առկայու

թյունը 



Միջոցառումներ գործողություններ

 Աշխատակազմում գործող

տեղեկատվական համակարգերի

շահագործում

 Համացանցային կայքում առկա

տեղեկատվության պարբերական

թարմացում 

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

 Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և

սարքավորումների թիվը

 Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և

հեռահաղորդակցության համակարգեր

 Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության

համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների

թիվը

Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք՝

 Բնակիչների կողմից ստացվող դիմում բողոքների թիվը՝ տարեկան

կտրվածքով՝  

Ոլորտ Պաշտպանության կազմակերպում 

թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության

կազմակերպում 

թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության

կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ոլորտային նպատակ

Օժանդակել համայնքային նոր

ենթակառուցվածքների ստեղծմանը արդեն

առկա ենթակառուցվածքների

վերանորոգմանը և պահպանմանը 

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ

 Գերեզմանատան համապատասխանությունը հատակագծին այո

 Համայնքի կողմից պատվիրված կապիտալ ծրագրերի

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը՝

 Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային

լուսավորվածությունից

 Տեղադրված երթուղային կանգառների թիվը՝

 Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի

մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության

հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ  

Ծրագիր Սպանդարյանի համայնքապետարանի շենքի  հիմնանորոգում 
Ծրագրի նպատակ

Ապահովել

աշխատակազմի

գործունեության և

բնակչության

սպասարկման համար

բավարար պայմաններ 

Ծրագրի

ազդեցության

վերջնական

արդյունքի

ցուցանիշ

Աշխատակազմի

գործունեության

և բնակչության

սպասարկման

համար

պատշաճ

պայմանների

առկայություն

այո 

Ծրագրի գնահատման

համակարգ

ՄԳ կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ 

Համայնքի

ղեկավար

աշխատակազմի

քարտուղար
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Իրականացվել են

համայնքապետարանի

վորանորոգման

աշխատանքներ 

Ելքային

ցուցանիշներ

քանակ որակ

ժամկետ

 Համայնքապե

տարանի

աշխատակազ

մի

աշխատակից

ների թիվը՝

 Համայնքի

վարչական

շենքի գույքի

վիճակը՝բավա

Աշխատակազմ ՄԳ

կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ

քաղաքացիական

հասարակության

կազմակերպություններ և

խմբեր բնակիչներ 

Համապ

ատասխ

ան

մարդկայ

ին և

ֆինանս

ական

ռեսուրս

ները

առկա են

եղել 
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րար

 Համայնքի

վարչական

շենքի

վիճակը՝

բավարար

 Աշխատանքն

երի

իրականացմա

ն ժամկետը

 

Միջոցառումներ գործողություններ

 Սպանդարյան համայնքի վարչական

շենքի վերանորոգման

աշխատանքների իրականացում

 

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

 Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ 9

 Սպանդարյանի համայնքապետարանի շենքի վերանորոգման

ծախսեր՝ հազ դրամ

 ՏԻՄ ի կողմից մատուցվող համայնքային հանրային ոչ վարչական

բնույթի ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի

բնակիչներին  

Ոլորտ Հողօգտագործում 

թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

Ոլորտ Տրանսպորտ 
Ոլորտային նպատակ

Բարելավել ներհամայնքային

ճանապարհային տնտեսության վիճակը 

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ

 Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում

 Ասֆալտապատված ներհամայնքային և ներբնակավայրային

ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ

 Նորոգված կամուրջների և ինժեներական այլ կառույցների քանակը

 Կանոնակարգված խաչմերուկների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի

մեջ

 Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում  

Ոլորտ Առևտուր և ծառայություններ 

թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

Ոլորտ Կրթություն 
Ոլորտային նպատակ

Աջակցել բարձրագույն ուսումնական

հաստատություններում սովորող

անապահով ընտանիքների ուսանողներին 

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող անապահով

ընտանիքների ուսանողների թիվն որոնց ուսման վարձը մասնակի վճարում

է համայնքապետարանը  

Ծրագիր Անապահով ընտանիքների ուսանողների վարձավճարների մասնակի վճարում 
Ծրագրի նպատակ

Աջակցել բարձրագույն

ուսումնական

հաստատություններում

սովորող անապահով

ընտանիքների

ուսանողներին 

Ծրագրի

ազդեցության

վերջնական

արդյունքի

ցուցանիշ

Սոցիալապես

անապահով

ընտանիքներին

տրամադրվող

սոցիալական

աջակցության

հասցեականությ

ան մակարդակը

բավարար 

Ծրագրի գնահատման

համակարգ

ՄԳ կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ  

Համայնքի

ղեկավար

աշխատակազմի

քարտուղար
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Բարձրացել է

սոցիալապես

անապահով

Ելքային

ցուցանիշներ

քանակ որակ

ժամկետ

Աշխատակազմ ՄԳ

կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ

քաղաքացիական

Համապ

ատասխ
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ֆինանս



ընտանիքներին

տրամադրվող

սոցիալական

աջակցության

հասցեականությունը

 

 Բուհերում

սովորողներ

ի թիվը

որոնց

ուսման

վարձը

վճարվում է

համայնքի

բյուջեից

 Սոցիալակ

ան

աջակցությո

ւն ստացած

ուսանողնե

րի թիվը

 Սոցիալակ

ան ծրագրի

շահառունե

րի

բավարարվ

ածությունը

իրականաց

վող

ծրագրից

 Ծրագրի

իրականաց

ման

ժամկետը

տարի 

հասարակության

կազմակերպություններ և

խմբեր բնակիչներ 

ական

ռեսուրս

ները

առկա են

եղել 

Միջոցառումներ գործողություններ

 Անապահով ընտանիքների

ուսանողների վարձավճարների

մասնակի վճարում 

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր դրամ

 Անապահով ընտանիքների ուսանողների թիվը՝  

Ոլորտ Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
Ոլորտային նպատակ

Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի

օրերին նվիրված միջոցառումների հավուր

պատշաճի կազմակերպումը և

անցկացումը 

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ

Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ նվիրված

տոնական և հիշատակի օրերին  

Ծրագիր Մշակութային մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 
Ծրագրի նպատակ

Ապահովել համայնքում

տոն և հիշատակի

օրերին նվիրված

միջոցառումների

հավուր պատշաճի

կազմակերպումն և

անցկացումն 

Ծրագրի

ազդեցության

վերջնական

արդյունքի

ցուցանիշ

Մատուցվող

մշակութային

ծառայություննե

րի

մատչելիություն

ը համայնքի

բնակիչներին

այո

 

Ծրագրի գնահատման

համակարգ

ՄԳ կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ  
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աշխատակազմի

քարտուղար
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ժամանա

կին

հատկաց

վում են 

Միջանկյալ արդյունք

Համայնքում

կազմակերպվել և

Ելքային

ցուցանիշներ

քանակ որակ

Աշխատակազմ ՄԳ

կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ

Համապ

ատասխ

ան



անցկացվել են տոն և

հիշատակի օրերին

նվիրված

միջոցառումներ 

ժամկետ

 Բնակիչների

բավարարվա

ծությունը

մատուցվող

մշակութային

ծառայություն

ներից

 Տարվա

ընթացքում

կազմակերպ

ված

միջոցառումն

երի թիվը՝

նվիրված

տոնական և

հիշատակի

օրերին

 Տարվա

ընթացքում

կազմակերպ

ված

մշակութային

միջոցառումն

երի

հաճախական

ությունը

ամսական

կտրվածքով

անգամ 

քաղաքացիական

հասարակության

կազմակերպություններ և

խմբեր բնակիչներ 

ֆինանս

ական

ռեսուրս

ները

առկա են

եղել 

Միջոցառումներ գործողություններ

 Սպանդարյան համայնքում տոն և

հիշատակի օրերին նվիրված

միջոցառումների կազմակերպում և

անցկացում

 

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝

հազար դրամ

 Հանդիսությունների սրահ շենք և շինություններ

 Միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ

սարքավորումների քանակը  

Ոլորտ Առողջապահություն 

թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

Ոլորտ Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվել է 

 

Ոլորտ Սոցիալական պաշտպանություն 
Ոլորտային նպատակ

Թեթևացնել համայնքում բնակվող

անապահով ընտանիքների հոգսերը 

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ

Սոցիալական ծրագրի առկայությունը այո

Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող

ծրագրից  

Ծրագիր Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին 
Ծրագրի նպատակ

Բարձրացնել

սոցիալապես

անապահով

ընտանիքներին

տրամադրվող

սոցիալական

աջակցության

հասցեականությունը 

Ծրագրի

ազդեցության

վերջնական

արդյունքի

ցուցանիշ

Սոցիալապես

անապահով

ընտանիքներին

տրամադրվող

սոցիալական

աջակցության

Ծրագրի գնահատման

համակարգ

ՄԳ կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ  

Համայնքի

ղեկավար

աշխատակազմի

քարտուղար

 

Համայնքի 

ղեկավար 

  

թ

հունվար

թ

դեկտեմբե

ր

 

Համայնք

ի

բյուջեից

անհրաժ

եշտ

ֆինանս

ական

միջոցնե

րը

ժամանա

կին



հասցեականությ

ան մակարդակը

՝ բավարար 

հատկաց

վում են 

Միջանկյալ արդյունք

Բարձրացել է

սոցիալապես

անապահով

ընտանիքներին

տրամադրվող

սոցիալական

աջակցության

հասցեականությունը

Ելքային

ցուցանիշներ

քանակ որակ

ժամկետ 45

 Սոցիալական

աջակցությու

ն ստանալու

նպատակով

դիմումներ

ներկայացնող

ների թիվը՝

 Սոցիալական

աջակցությու

ն ստացող

հաշմանդամն

երի թիվը՝

 Ծրագրի

իրականացմ

ան

ժամկետը

տարի

 Սոցիալական

ծրագրի

շահառուներ

ի

բավարարվա

ծությունը

իրականացվո

ղ ծրագրից

 

Աշխատակազմ ՄԳ

կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ

քաղաքացիական

հասարակության

կազմակերպություններ և

խմբեր բնակիչներ 

Համապ

ատասխ

ան

ֆինանս

ական

ռեսուրս

ները

առկա են

եղել 

Միջոցառումներ գործողություններ

 Սոցիալական աջակցություն

հաշմանդամներին

 Սոցիալական աջակցություն

սոցիալապես խոցելի

ընտանիքներին 

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր հազ դրամ

 Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող հաշմանդամներ՝

 Սոցիալական աջակցություն կարիք ունեցող սոցիալապես խոցելի

ընտանիքների թիվը՝  

Ոլորտ Գյուղատնտեսություն 

Ծրագիր Ծառատունկ մրգատու դեկորատիվ համայնքի ամբողջ ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն

նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
Ծրագրի նպատակ

Նպաստել

կանաչապատ

տարածքների և

պուրակների

ավելացմանը 

Ծրագրի

ազդեցության

վերջնական

արդյունքի

ցուցանիշ

Համայնքի

կանաչ

տարածքների

աճը նախորդ

տարվա

համեմատ

 

Ծրագրի գնահատման

համակարգ

ՄԳ կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ  

Համայնքի

ղեկավար

աշխատակազմի

քարտուղար

բնակավայրերի

վարչական

ղեկավարներ  

թ

հունվար

թ

դեկտեմբե

ր 

Համայնք

ի

բյուջեից

անհրաժ

եշտ

ֆինանս

ական

միջոցնե

րը

ժամանա

կին

հատկաց

վում են 

Միջանկյալ արդյունք

Մեծացել է համայնքի

գրավչությունը 

Ելքային

ցուցանիշներ

քանակ որակ

Աշխատակազմ ՄԳ

կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ

Համապ

ատասխ

ան



ժամկետ

 Համայնքի

կանաչապատ

ընդհանուր

տարածքի

մակերեսը

քմ

 Տնկված

տնկիների

թիվը

 Խնամված

կանաչ

տարածքների

տեսակարար

կշիռն

ընդհանուրի

կազմում

 Համայնքի

բնակիչների

բավարարված

ությունը

մատուցվող

կանաչապատ

ման

ծառայություն

ից

 Կանաչապատ

ման

աշխատանքնե

րի

իրականացմա

ն

պարբերական

ությունը

տարեկան

կտրվածքով

անգամ 

քաղաքացիական

հասարակության

կազմակերպություններ և

խմբեր բնակիչներ 

ֆինանս

ական

ռեսուրս

ները

առկա են

եղել 

Միջոցառումներ գործողություններ

Ծառատունկ մրգատու դեկորատիվ

համայնքի ամբողջ տարածքում 

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր հազար

դրամ

 Կանաչապատում իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝

 Կանաչապատվող տարածքների մակերեսը քմ 

Ոլորտ Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն

նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ոլորտային նպատակ

Նվազեցնել համայնքի ջրային ռեսուրսների

աղտոտվածության մակարդակը 

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը գետի մաքրման

ծառայությունից  

Ծրագիր գետի մաքրման աշխատանքների իրականացում։ 
Ծրագրի նպատակ

Կազմակերպել

Ղարանղուն գետի

մաքրման

աշխատանքների

իրականացումը և

ապահովել շրջակա

միջավայրի

Ծրագրի

ազդեցության

վերջնական

արդյունքի

ցուցանիշ

Մաքուր ջրային

ռեսուրսներ

սանիտարահիգի

Ծրագրի գնահատման

համակարգ

ՄԳ կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ  

Համայնքի

ղեկավար

աշխատակազմի

քարտուղար

Սպանդարյան 

համայնքի 

ղեկավար 

թ

հունվար

թ

դեկտեմբե

ր 

Համայնք

ի

բյուջեից

անհրաժ

եշտ

ֆինանս

ական

միջոցնե



մաքրությունը ենիկ բավարար

պայմանների

առկայություն

այո 

րը

ժամանա

կին

հատկաց

վում են 

Միջանկյալ արդյունք

Մաքուր ջրային

ռեսուրսների

առկայություն 

Ելքային

ցուցանիշներ

քանակ որակ

ժամկետ

 Սանիտարակ

ան մաքրման

ենթարկված

տարածքների

մակերեսը՝

քմ

 Գետի

մաքրման

ծառայության

հաճախականու

թյունը տարվա

կտրվածքով

անգամ

 Համայնքի

բնակիչների

բավարարվածու

թյունը գետի

մաքրման

ծառայությունից

 

Աշխատակազմ ՄԳ

կիսամյակային տարեկան

հաշվետվություններ

քաղաքացիական

հասարակության

կազմակերպություններ և

խմբեր բնակիչներ 

Համայնքի

ղեկավար

աշխատակազմի

քարտուղար

Սպանդարյան 

համայնքի 

ղեկավար  

թ

հունվար–

թ

դեկտեմբե

ր 

Համապ

ատասխ

ան

ֆինանս

ական

ռեսուրս

ները

առկա են

եղել 

Միջոցառումներ գործողություններ

Ղարանղուն գետի մաքրման

աշխատանքների իրականացում։ 

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

 Աշխատակիցների թիվը՝

 Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված ֆինանսական

միջոցներ ՝ հազ դրամ։ 

Ոլորտ Զբոսաշրջություն 

թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն

նախատեսվում 

 Համայնքային գույքի կառավարման թ ծրագիրը

Աղյուսակ ․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման թ

ծրագիրը

Հ հ Գույքի անվանումը Հասցեն կամ

ծածկագիրը 
Զբաղեցրած

տարածքը

մակերեսը

 

Վիճակի

գնա-

հատումը 

Գույքի

կառավարմա

ն

գործառույթը 

Այլ

բնութագրիչներ 

  Հողեր      

 
Գյուղատնտեսական

նշանակության հողեր այդ

թվում 

Սպանդարյան

համայնք    
 

 վարելահող 
Սպանդարյան

համայնք 
 

Լավ Օգտագործվում

է  
 

 Բազմամյա տնկարաններ 
Սպանդարյան

համայնք  
- 

- 
 

 խոտհարք Սպանդարյան  - -  



համայնք 

 արոտ 
Սպանդարյան

համայնք  
Լավ 

Օգտագործվում

է 

 

 այլ հողատեսքեր 
Սպանդարյան

համայնք  
Լավ 

Օգտագործվում

է 

 

 Բնակավայրերի այդ թվում 
Սպանդարյան

համայնք    
 

 բնակելի 
Սպանդարյան

համայնք  
Լավ 

Օգտագործվում

է 

 

 հասարակական 
Սպանդարյան

համայնք  
Լավ 

Օգտագործվում

է 

 

 ընդհանուր 
Սպանդարյան

համայնք  
Լավ 

Օգտագործվում

է 

 

 այլ հողեր 
Սպանդարյան

համայնք  
Լավ 

 
 

 
Արդյունաբերական

ընդերքօգտ և այլ արտ այդ

թվում 

Սպանդարյան

համայնք    
 

 գյուղատնտեսական 
Սպանդարյան

համայնք  բավարար 
Օգտագործվում

է 

 

 
Էներգետիկայի

տրանսպորտի կապի նշ

հողեր այդ թվում 

Սպանդարյան

համայնք    
 

 էներգետիկայի 
Սպանդարյան

համայնք  
բավարար 

Օգտագործվում

է 

 

 կապի 
Սպանդարյան

համայնք  
բավարար 

Օգտագործվում

է 

 

 տրանսպորտի 
Սպանդարյան

համայնք  
բավարար 

Օգտագործվում

է 

 

 կոմունալ 
Սպանդարյան

համայնք  
բավարար 

Օգտագործվում

է 

 

 

Հատուկ պահպանվող

տարածքների

նշանակության հողեր այդ

թվում 

Սպանդարյան

համայնք    

 

 պատմական 
Սպանդարյան

համայնք  
բավարար 

 
 

 Անտառային 
Սպանդարյան

համայնք    
 

 Ջրային հողեր այդ թվում 
Սպանդարյան

համայնք 10,90   
 

 գետեր 
Սպանդարյան

համայնք  
բավարար 

 
 

 ջրանցքներ Սպանդարյան  բավարար   



համայնք 

  Շենք շինություններ      

 
Վարչական շենք 

Սպանդարյան հատ 
Պիտանի 

Օգտագործվում

է  
 

 
Կուլտուրայի տուն Սպանդարյան 

հատ Պիտանի 
Օգտագործվում

է 
 

 
Մանկապարտեզի շենք Սպանդարյան 

հատ  Վատ 
ՉԻ 

օգտագործվում  

Վթարային 

 

 
սենյականոց բնակարան Սպանդարյան 

հատ Լավ 
Օգտագործվում 

է 
 

  Տրանսպորտային միջոցներ      

 ---------- -----------  - -  

 
 

Գրականություն Սպանդարյան կտոր  Պիտանի 
Օգտագործվում

է  



Համայնքի ՏԱՊ ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ ․ ՏԱՊ ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի

լիազորությունների ոլորտների

Հ հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի

արժեքը հազ

դրամ  

Ծրագրի ֆինանսավորմ անաղբյուրները 

Համ

այնք

ի

բյուջ

ե 

Պե

տա

կան

բյու

ջե 

Դոնո

ր

կազմ

ակեր

պությ

ուննե

ր 

Համ

այնք

ՔՀՄՀ

համ

ագոր

ծակց

ությո

ւն 

Այլ

աղբյուրնե

ր 

Ոլորտ Ընդհանուր 

  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային

ծառայությունների մատուցում 
      

Ընդամենը    
   

Ոլորտ Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

  
Սպանդարյանի

համայնքապետարանի վարչական

շենքի վերանորոգում 
      

  
Հոըշարձանների նորոգում և 

պահպանում 
300,0 300,0     

  
Սպանդարյան համայնքում

գիշերային լուսավորության ցանցի

ընդլայնում  
      

Ընդամենը       

Ոլորտ Կրթություն 

  
Անապահով ընտանիքների

ուսանողների վարձավճարների

մասնակի վճարում 
      

Ընդամենը       

Ոլորտ Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

  
Մշակութային մարզական և հոգևոր

կյանքի աշխուժացում։ 
1770,0 1770,0     

Ընդամենը 1770,0 1770,0     

Ոլորտ Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
Ընդամենը       

Ոլորտ Սոցիալական պաշտպանություն 

  
Աջակցություն համայնքի

սոցիալապես անապահով

բնակիչներին 
     

Ընդամենը       

Ոլորտ Գյուղատնտեսություն 

  Առուների մաքրում       

  
Ծառատունկ մրգատու

դեկորատիվ համայնքի ամբողջ

տարածքում 
      

Ընդամենը       
 Ընդհանուրը  11130,0     



 Համայնքի ՏԱՊ ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ ․ Համայնքի ՏԱՊ ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների

մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը

Ոլորտ Ընդհանուր 

Ծրագիր Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում։ 

Արդյունքային ցուցանիշները թ ին կիսամյակ տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․

արժեքը 
Փաստ

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքի

աշխատակազմի

աշխատողներ 
 

13615,0   

Ելքային քանակական  

ՏԻՄ երի

աշխատակազմի

գործունեության

վերաբերյալ

բնակիչների կողմից

ստացվող դիմում

բողոքների թվի

նվազում  

 

0   

Ելքային որակական  

ՏԻՄ երի

համայնքապետարանի

աշխատակազմի

գործունեությունից

մատուցվող

ծառայությունների

մատչելիությունից և

որակից բնակիչների

բավարարվածության

աստիճանի

բարձրացում

հարցումների հիման

վրա  

 

 
 
 
 
 
 
 

10 

  

Ելքային

ժամկետայնության  

Աշխատակազմում

ստացված մեկ

դիմումին

պատասխանելու միջին

ժամանակը օր 

 

   

Վերջնական արդյունքի 

Բնակչությանը

մատուցվող հանրային

ծառայությունների

որակը ՝ շատ վատ

վատ բավարար լավ

գերազանց 

շատ լավ 

   

Ծախսեր հազ դրամ 
 

 
   



Ոլորտ Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր Սպանդարյանի համայնքապետարանի վարչական շենքի հիմնանորոգում։ 

Արդյունքային ցուցանիշները թ ին կիսամյակ տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․

արժեքը 
Փաստ

արժեքը 
Շեղու

մը 
Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

ՏԻՄ երի կողմից

մատուցվող

համայնքային

հանրային ոչ

վարչական բնույթի

ծառայությունների

մատչելիությունը

համայնքի

բնակիչներին  

 

   

Ելքային քանակական  

Համայնքապետարանի

աշխատակազմի

աշխատակիցների

թիվը 

 

   

Ելքային որակական  

Համայնքի վարչական

շենքի գույքի վիճակը

շատ վատ վատ

բավարար լավ

գերազանց 

լավ 

   

Ելքային

ժամկետայնության  

Աշխատանքների

իրականացման

ժամկետը ամիս 

 

   

Վերջնական արդյունքի 

Աշխատակազմի

գործունեության և

բնակչության

սպասարկման համար

պատշաճ պայմանների

առկայություն՝ այո ոչ 

այո 

   

Ծախսեր հազ դրամ      

Ոլորտ Կրթություն 

Ծրագիր Անապահով ընտանիքների ուսանողների վարձավճարների մասնակի վճարում։ 

Արդյունքային ցուցանիշները թ ին կիսամյակ տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․

արժեքը 
Փաստ

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնա-

բանություն 

Մուտքային 

Անապահով

ընտանիքների

ուսանողների թիվը 

 

   

Ելքային քանակական  

Բուհերում սովորողների

թիվը որոնց ուսման

վարձը վճարվում է

համայնքի բյուջեից  

 

   

Ելքային որակական  

Սոցիալական ծրագրի

շահառուների

բավարարվածությունը

իրականացվող ծրագրից 

80  

 

   



Ելքային

ժամկետայնության  

Ծրագրի իրականացման

ժամկետը տարի 
 

   

Վերջնական արդյունքի 

Սոցիալապես

անապահով

ընտանիքներին

տրամադրվող

սոցիալական

աջակցության

հասցեականության

մակարդակը շատ վատ

վատ բավարար լավ  

բավարա

ր 

   

Ծախսեր հազ դրամ      

Ոլորտ Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր Մշակութային մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։ 

Արդյունքային ցուցանիշները թ ին կիսամյակ տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․

արժեքը 
Փաստ

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Միջոցառումների

կազմակերպման

համար անհրաժեշտ

սարքավորումների

քանակը  

 

   

Ելքային քանակական  

Տարվա ընթացքում

կազմակերպված

միջոցառումների թիվը՝

նվիրված տոնական և

հիշատակի օրերին  

 

   

Ելքային որակական  

Բնակիչների

բավարարվածությունը

մատուցվող

մշակութային

ծառայություններից  

 

   

Ելքային

ժամկետայնության  

Տարվա ընթացքում

կազմակերպված

մշակութային

միջոցառումների

հաճախականությունը

ամսական

կտրվածքով անգամ 

 

   

Վերջնական արդյունքի 

Մատուցվող

մշակութային

ծառայությունների

մատչելիությունը

համայնքի

բնակիչներին՝ այո ոչ 

այո 

   

Ծախսեր հազ դրամ      

Ոլորտ Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին։ 

Արդյունքային ցուցանիշները թ ին կիսամյակ տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․

արժեքը 
Փաստ

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 



Մուտքային 

Սոցիալական

աջակցություն կարիք

ունեցող սոցիալապես

խոցելի ընտանիքների

թիվը 

 

   

Ելքային քանակական  

Սոցիալական

աջակցություն ստացած

սոցիալապես խոցելի

ընտանիքների թիվը  

 

   

Ելքային որակական  

Սոցիալական ծրագրի

շահառուների

բավարարվածությունը

իրականացվող

ծրագրից  

 

   

Ելքային

ժամկետայնության  

Ծրագրի իրականացման

ժամկետը տարի 
 

   

Վերջնական արդյունքի 

Սոցիալապես

անապահով

ընտանիքներին

տրամադրվող

սոցիալական

աջակցության

հասցեականության

մակարդակը ՝ շատ

վատ վատ բավարար

լավ  

բավարար 

   

Ծախսեր հազ դրամ      

Ոլորտ Գյուղատնտեսություն 

 

Ծառատունկ մրգատու դեկորատիվ համայնքի ամբողջ տարածքում։ 

Արդյունքային ցուցանիշները թ ին կիսամյակ տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․

արժեքը 
Փաստ

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Կանաչապատվող

տարածքների

մակերեսը քմ 

 

   

Ելքային քանակական  Տնկված տնկիների թիվը      

Ելքային որակական  

Խնամված կանաչ

տարածքների

տեսակարար կշիռն

ընդհանուրի կազմում  

 

   

Ելքային

ժամկետայնության  

Կանաչապատման

աշխատանքների

իրականացման

պարբերականությունը

տարեկան կտրվածքով 

 

   

Վերջնական արդյունքի 

Համայնքի կանաչ

տարածքների աճը

նախորդ տարվա

համեմատ  

 

   

Ծախսեր հազ դրամ      



Ոլորտ Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր Հողմասար գետի մաքրման աշխատանքների իրականացում։ 

Արդյունքային ցուցանիշները թ ին կիսամյակ տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․

արժեքը 
Փաստ

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Աշխատակիցների թիվը

  
   

Ելքային քանակական  

Սանիտարական

մաքրման ենթարկված

տարածքների մակերեսը

քմ 

 

   

Ելքային որակական  

Համայնքի բնակիչների

բավարարվածությունը

գետի մաքրման

ծառայությունից  

 

   

Ելքային

ժամկետայնության  

Գետի մաքրման

ծառայության

հաճախականությունը

տարվա կտրվածքով  

 

   

Վերջնական արդյունքի 

Մաքուր ջրային

ռեսուրսներ

սանիտարահիգիենիկ

բավարար պայմանների

առկայություն այո ոչ 

այո 

   

Ծախսեր հազ դրամ      

 

 


