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Ներածություն 
ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական 
ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: ՏԱՊ-ը համայնքի այն 
փաստաթուղթն է, ուր հստակորեն ներկայացվում են դրա սոցիալական, տնտեսական, 
մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն 
ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ծրագրերը և միջոցառումները:ՏԱՊ-ը այն գործիքն 
է, որը թույլ է տալիս հիմնավորված, փաստարկված (արդյունքային ցուցանիշների միջոցով) 
կերպով գնահատել ՏԻՄ-երի և համայնքում գործող այլ կազմակերպությունների կողմից 
իրականացված ծրագրերի արդյունավետությունը մեկ տարվա ընթացքում՝ հիմք ստեղծելով 
ՀՀԶԾ ճշգրտման և հաջորդ տարիների պլանավորման և բյուջետավարման համար: 
 

Արթիկ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվում և գործադրվում է հետևյալ հիմնական 
նպատակներով՝ 

 համակարգելու համայնքի 2018 թվականի  անելիքները, այդ թվում՝ սահմանելու 
համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայություններն ու 
առաջնահերթությունները, հաշվառելու և գնահատելու համայնքի ներքին 
ռեսուրսները, համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, դրանց հիման վրա 
հաշվարկելու համայնքի համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու ծախսերի 
կատարման պակասուրդը (դեֆիցիտը), 

 սահմանելու ֆինանսական միջոցներով դեռևս չապահովված ծրագրերի և 
միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների 
հայթայթման ռազմավարությունը, նախանշելու այն միջոցառումները, որոնք 
անհրաժեշտ են համայնքում լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու համար՝ 
համագործակցելով պետական, միջազգային, հանրային և մասնավոր գործընկերների 
հետ, 

 համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և 
միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և ոլորտային 
հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ, 

 շաղկապելու նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման 
արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը», 

 որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման 
ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, 

մշակելու և օգտագործելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։ 
 

Արթիկ համայնքի 2018 թվականի ՏԱՊ-ը կազմված է հետևյալ 
կառուցվածքային հետևյալ բաժիններից` 

 
1. Արթիկ համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

2. Արթիկ համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ 
ոլորտների) 

3. Արթիկ համայնքի համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը 

4. Արթիկ համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 
5. Արթիկ համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 

 

 
1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

 

Համայնքի տեսլականը՝ 
1. Համայնքում նոր արտադրամասերի և գործարանների ստեղծում,որի արդյունքում 

կստեղծվեն 800 նոր աշխատատեղեր 

2. Փողոցների վերանորոգում, ասֆալտապատում, սալապատում, կենտրոնական 
փողոցների մայթերի նորոգում, կանաչապատում, ծառատնկում, կոյուղագծերի 
կառուցում 

3. Փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում  
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4. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում, շենքերի բակերի 
բարեկարգում, խաղահրապարակների ստեղծում 

 

Այս բոլոր գործողությունների արդյունքում Արթիկ համայնքը կդառնա ավելի բարեկարգ, 
կանաչապատ, բնակչության զբաղվածությունն ապահովող և բնակչության 
կենսագործունեության համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ և մատուցվող 
ծառայություններ ապահովող համայնք: 
 
 

Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ 
Ելակետայի

ն արժեք 
Թիրախային 

արժեք 
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը 
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) 

36 28 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 
եկամուտների մեջ (%) 

28.1 30.0 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 20579 20900 
 

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետայի

ն արժեք 
Թիրախայի

ն արժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

Բարելավել համայնքի 
բնակչությանը մատուցվող 
հանրային ծառայությունների 
որակը 

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը 

(հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի 

գործունեությունից, մատուցվող հանրային 

ծառայություններից, % 

70 75 

Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-

երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի 

ավագանու) կողմից կայացված որոշումների 

թվի տեսակարար կշիռը կայացված 

որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % 

30 35 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների 
տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի 
ընդհանուր մուտքերի կազմում, % 
 

28.1 30.0 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային 

(հանրային, ոչ վարչական բնույթի) 

ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի 

բնակիչներին, % 

70 75 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել 

- - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և 
քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում 

  

2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության 
և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել 

- - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   
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Քաղաքաշինության և 
կոմունալ տնտեսության 
ոլորտում ապահովել որակյալ 
ծառայությունների 
մատուցումը 

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը 
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության 
ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % 

70 80 

Բնակիչների բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 
% 

57 75 

Հետիոտների և վարորդների 
բավարարվածության աստիճանը 
միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, 
% 

65 70 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

- - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

Բարելավել ներհամայնքային 
ճանապարհային 
տնտեսության վիճակը 

Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային 

ճանապարհների երկարությունը, կմ 
10.0 13.8 

Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային 
ճանապարհների տեսակարար կշիռը 
ընդհանուրի մեջ, % 

23.5 32.5 

Միջբնակավայրային երթուղու առկայությունը,  - - 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ   

2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել 

- - 

Ոլորտ 8. Կրթություն   

Ապահովել համայնքի 
բնակիչներին 
նախադպրոցական 
կրթության և 
արտադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայությունների 
մատուցումը 

Համայնքի բնակիչների համար կրթական 

ծառայությունների հասանելիության 

մակարդակի բարձրացում, % 

- 10 

Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող 

նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 

% 

50 55 

Մատուցվող նախադպրոցական կրթության 

ծառայության հասանելիությունը համայնքի 

բնակիչներին, % 

 

 

65 75 

Արտադպրոցական դաստիարակության 

խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի 

տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի 

երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % 

25 30 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ   

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից 
համայնքի բնակչությանը 
մշակույթի և 
երիտասարդության հետ 
տարվող որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների 
մատուցումը 

Մատուցվող մշակութային ծառայությունների 
հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % 

55 60 

Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 
% 

9 14 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

2018 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել 

- - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

Համայնքում սպորտի 
զարգացման համար ստեղծել 
նախադրյալներ 

Համայնքի ապահովվածությունը 

մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % 
4 5 
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Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող 

ծառայություններից, % 
55 60 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն   

Թեթևացնել համայնքում 
բնակվող անապահով 
ընտանիքների հոգսերը 

Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ այո այո 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների 
բավարարվածությունը իրականացվող 
ծրագրից, % 

70 75 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

Ստեղծել 
գյուղատնտեսության 
զարգացման համար 
նպաստավոր պայմաններ 

Անասնապահության բնագավառում 
զբաղվածության աճը նախորդ տարվա 
համեմատ, % 

10 15 

Հողագործության բնագավառում 
զբաղվածության աճը նախորդ տարվա 
համեմատ, % 

2 7 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

2018 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային 
նպատակ չի սահմանվել 

- - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

Համայնքը դարձնել մաքուր և 
բարեկարգ, 9 
բնակավայրերում 
կազմակերպել կանոնավոր 
աղբահանություն 

Աղբահանության և սանիտարական մաքրման  
որակյալ ծառայությունների մատուցումից 
բնակչության բավարարվածության աստիճանի 
բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %  

50 70 

Համայնքում հավաքված և աղբավայր 
տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար 
կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի 
քանակի մեջ, %  

70 75 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն   

2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
 

- - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն   

2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների 
 մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

- - 

2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ 
ոլորտների) 

 

Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով  
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. 
դրամ) 

ԲԲՀ-ի բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

1.  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների 
մատուցում 

109748.9 - 

Ընդամենը 109748.9 - 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

 
2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 
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2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  Փողոցների լուսավորում 5500.0 - 

2.  
Փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և 
արդիականացում 

10694.8 - 

Ընդամենը 16194.8  

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

 
2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1.  
համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների 
վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 

10501.0 - 

Ընդամենը 10501.0 - 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ   

 
2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն   

1.  
Համայնքի նախադպրոցական կրթության ծառայությունների 
մատուցում 

125288.0 - 

2.  
Համայնքի արտադպրոցական դաստիարակության 
ծառայության մատուցում 

74391.0 - 

Ընդամենը 199679.0 - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 
աշխատանքներ 

  

1.  Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 12100.0 - 

2.  Համայնքի  գրադարանի գործունեության ապահովում 19043.0 - 

3.  
Համայնքի 2 մշակույթի կենտրոնների գործունեության 
ապահովում 

34775.0  

Ընդամենը 65918.0 - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

 
2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

1.  
Համայնքի թվով 3 մարզադպրոցների գործունեության 
ապահովում 

58670.0 - 

Ընդամենը 58670.0 - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն   

1.  
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով 
բնակիչներին 

4000.0 - 

Ընդամենը 4000.0 - 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

1.  
2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

 
2018 թվականին անասնաբուժության և 
բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 
չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  
Համայնքի աղբահանության , սանիտարական մաքրման, 
կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքների 
իրականացում 

57605.0 - 
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Ընդամենը 57605.0 - 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 
2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

 
2018 թվականին տեղական իքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - 

 Ընդամենը -  
Ընդհանուրը 522316.7 - 

 
 

 
 
 
 
 
 

Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով  
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. 
դրամ) 

ԲԲՀ-ի բնակավայրը 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  Անկախության   24    շենքի կտուրի վերանորոգում 11000.0 - 

2.  Կոմիտաս թաղամասի կոյուղագծի կառուցում 17000.0 - 

Ընդամենը 28000.0  

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1.  
Գ. Նժդեհ փողոցի 1-ին նրբանցքի տուֆ քարով 

սալապատում 
6000.0 - 

2.  Դուրյան փողոցի տուֆ քարով սալապատում 16300.0  

3.  
Տուֆագործների փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆ քարով 

սալապատում 
10000.0  

Ընդամենը 32300.0 - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  

Արթիկ քաղաքից դուրս արևելյան հատվածում լքված 

քարհանքերի ռեկուլտիվացիա, անտառաշերտերի 

ստեղծում և հեղեղատարների մաքրում 

200000.0 - 

Ընդամենը 200000.0 - 

Ընդհանուրը 260300.0 - 
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Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների 

ոլորտների 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 
Պատասխան

ատու 
Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

Ոլորտային նպատակ 
Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային 
ծառայությունների որակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման 

վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային 

ծառայություններից, 75 % 

 Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի 
ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի 

տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 25 
% 

 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը 
համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 30% 

 ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական 
բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի 

բնակիչներին, 75 % 

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել համայնքի 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը, 
բարելավել 
բնակչությանը 
մատուցվող  հանրային 
ծառայությունների 
որակը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
Բնակչությանը մատուցվող հանրային 
ծառայությունների որակը՝ լավ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
աշխատակազմ
ի քարտուղար,  
 

2018թ. 
հունվար- 
դեկտեմբե
ր 

Համապատասխա
ն մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն  

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ապահովվել է 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների 

թիվը, 41 
2. Համայնքի ենթակայության 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմ
ի քարտուղար,  

2018թ. 
հունվար– 
դեկտեմբե
ր 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների         
առկայություն 



11 
 

կազմակերպությունների թիվը, 14 
3.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա 

անճշտությունների նվազեցում, 5% 
4.Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային 

օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր 
5.Համայնքի պաշտոնական համացանցային 

կայքի առկայությունը, այո 
6.ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության 

վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող 

դիմում-բողոքների թվի նվազում, 90 %-ով 

7.  Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության համակարգերի 

օգտագործման մակարդակը` 60 % 

8. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին 
պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր 

հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 
 

Միջոցառումներ   
1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում, 

աշխատակիցների մասնագիտական ունակությունների բարձրացում 
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված 

համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 
3. Համայնքապետարանի նստավայրի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգման, 

նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքների իրականացում 
4. ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի գործունեության ապահովում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 

109748.9 հազ. դրամ  
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 41 
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված 

համակարգեր` 1 
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք  
5. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և 

սարքավորումների թիվը` 44 
6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://www.artik.am   
7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 

համակարգեր` 9 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում 

2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

http://www.artik.am/
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Ոլորտային նպատակ 
Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել 
որակյալ ծառայությունների մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության 

և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող 
ծառայություններից, 80% 

 Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից, 75 %  

 Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը 

միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, 70 % 

Ծրագիր 1. Արթիկ համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնման և արդիականացման աշխատանքների իրականացում 

Ծրագրի նպատակ 
 
Համայնքում ունենալ 
ընդլայնված և 
արդիականացված 
գիշերային 
լուսավորության ցանց 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Համայնքի վարչական տարածքի գիշերային 

լուսավորություն 75% 
 Համայնքի բնակիչների կարծիքը գիշերային 

լուսավորության ցանցի ընդլայնման և 
արդիականացման աշխատանքների 
վերաբերյալ, բավարար 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմ
ի քարտուղար 

2018թ. 
հունվար- 
դեկտեմբեր 

 

Համապատասխա
ն մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Զբոսաշրջության 
տեսանկյունից մեծացել է 
համայնքի 
գրավչությունը: 
Մասնակիորեն լուծվում 
է համայնքի 
անհամաչափ 
զարգացման խնդիրը, 
բարելավվում է 
համայնքի բնակչության 
կյանքի որակը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  

 Ավելացվող գիշերային լուսատուների 
քանակը` 100 

 Լուսավորված փողոցների քանակի աճ 
18 % 

 Իրականացման ժամկետը` 4 ամիս 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

2018թ. 
հունվար- 

դեկտեմբեր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 

տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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Միջոցառումներ  
1. Համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության իրականացում 
2. Համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցի 

ընդլայնման և արդիականացման աշխատանքների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 16194.8 հազար դրամ 
 Առկա լուսատուների քանակը` 550 
 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ոլորտային նպատակ 
Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը, և 
ապահովել բնակավայրերի միջև տրանսպորտային կապը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների 

երկարությունը, 13.8կմ 

 Միջբնակավայրային երթուղու առկայությունը, այո 
 Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների 

տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 32.5 % 

 
 
 
 
 
 

Ծրագիր 1. Արթիկ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 

Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել 
ներհամայնքային 
ճանապարհների 
սպասարկման, 
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունների 
մատուցումը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
 Ներհամայնքային ճանապարհների 

սպասարկման, շահագործման և 
պահպանման ծառայությունների 
մատուցման որակը, լավ 

 Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը ճանապարհների և 
ինժեներական կառույցների սպասարկման, 
տեղադրման, շահագործման և 

պահպանման ծառայությունից, 60 % 

 Տրանսպորտային միջոցների 
շահագործման ծախսերի (վառելիքի և 
ամորտիզացիոն ծախսերի) 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 

 

 
 
 
 
2018թ. 
հունվար- 
դեկտեմբեր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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խնայողությունը, 10% 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բարեկարգվել են 
ներհամայնքային 
ճանապարհները 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Բարեկարգ միջբնակավայրային 

ճանապարհների մակերեսի տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի կազմում, 32.5 % 

 Ներհամայնքային ճանապարհների և 
փողոցների նորոգված եզրաքարերի 

երկարությունը, 100 մ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 

տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ   
 
  Արթիկ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման 

աշխատանքների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 10501.0 հազար դրամ 
 Տեղափոխվող հողի և  խճի ծավալը, 195.53 տոննա 
 Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների 

բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող 
աշխատակիցների թիվը, 10 
 

 
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և 
արտադպրոցական դաստիարակության  ծառայությունների մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների 

հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 10 % 

 Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող 

նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 55 % 
 Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության 

հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 75 % 

 Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում 
ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական 

տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 25 %  
Ծրագիր 1. Համայնքի նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում 
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Ծրագրի նպատակ 
Համայնքում ապահովել   
նախադպրոցական 
կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը  

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Մատուցվող նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 
հասանելիությունը համայնքի 

բնակիչներին, 55 % 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
ՆՈՒՀ-երի 
տնօրեններ 

 
 
 
 
2018թ. 
հունվար- 
դեկտեմբեր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Համայնքում ապահովվել 
է նախադպրոցական 
ուսումնական 
հաստատությունների 
բնականոն 
գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների 

ընդհանուր թիվը` 420 
 Մանկապարտեզների խմբերի թիվը` 14 
 Մանկապարտեզներում աշխատող 

աշխատակիցների թիվը` 91 
 Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում 

սննդի տրամադրման թիվը՝ 3 
 Ծնողների կարծիքը մատուցվող 

նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների կողմից մատուցվող 
ծառայությունների վերաբերյալ, լավ 

 Նախադպրոցական կրթության 
ծառայության մատուցման օրերի թիվը 
շաբաթվա ընթացքում, 5 օր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպություննե
ր և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 

տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ   
 Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների 

մատուցում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 125288.0 հազար դրամ 
 Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների 

համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո 
Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 
Համայնքում ապահովել   
արտադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայությունների 
մատուցումը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Մատուցվող արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության 
հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին 
75 % 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար 

 

 
 
 
 
2018թ. 
հունվար- 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան 
մարդկային, 

տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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Միջանկյալ արդյունք 1 
Համայնքում  
ապահովվել է 
արտադպրոցական 
դաստիարակություն 
մատուցող 
հաստատության 
բնականոն 
գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Արտադպրոցական դաստիարակության 

կենտրոն ՀՈԱԿ  
հաճախող երեխաների ընդհանուր 
թիվը`169 
Խմբերի թիվը`14 
Աշխատակիցների թիվը` 20 

 Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական 
դպրոց ՀՈԱԿ  
հաճախող երեխաների ընդհանուր 
թիվը`216 
Խմբերի թիվը`17 
Աշխատակիցների թիվը` 35 

  Գեղարվեստի դպրոց ՀՈԱԿ  
հաճախող երեխաների ընդհանուր 
թիվը`135 
Խմբերի թիվը`12 
Աշխատակիցների թիվը` 10 
 

 
 Մատուցվող արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության 
հասանելիությունը համայնքի 
բնակիչներին, 65 % 

 արտադպրոցական դաստիարակության 
ծառայության մատուցման օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում, 248 օր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 

տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ   
1. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության 

մատուցում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 74391.0 հազար դրամ 
 Արտադպրոցական դաստիարակության կենտրոն ՀՈԱԿ-ի շենք 1 
 Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ի շենք 1 
 Գեղարվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի շենք 1 

 
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
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Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և 
երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների 
մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը 

համայնքի բնակիչներին, 60 % 
 Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 5 % 

Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 

Ծրագրի նպատակ 
Ակտիվացնել համայնքի 
մարզական և 
մշակութային կյանքը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 
 Մշակութային խմբակներում ընդգրկված 

երեխաների թվի տեսակարար կշիռը 
համապատասխան տարիքի երեխաների 
թվի կազմում, 10% 

 Մատուցվող մշակութային 
ծառայությունների հասանելիությունը 
համայնքի բնակիչներին, 60 % 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
 

 
 
 
 
2018թ. 
հունվար- 
դեկտեմբեր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ակտիվացել է համայնքի 
մարզական և 
մշակութային կյանքը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Տարվա ընթացքում կազմակերպված 

մարզական մրցաշարերի թիվը, 2 
 Տարվա ընթացքում կազմակերպված 

մշակութային միջոցառումների թիվը, 13 
 Համայնքի ապահովվածությունը 

մարզադաշտերով և 
խաղահրապարակներով, 5 % 

 Համայնքի երիտասարդության խնդիրների 
լուծմանն ուղղված՝ իրականացված 
ծրագրերի և միջոցառումների թիվը, 5 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
 Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 
 Տիգրան Մանսուրյանի անվան մշակույթի կենտրոնի գործունեության 

ապահովում 
 Վարազ Սամուելյանի անվան մշակույթի կենտրոնի գործունեության 

ապահովում 
 Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ 

ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 12100.0 հազար դրամ 
 Մարզադաշտերի թիվը 1 
 Տիգրան Մանսուրյանի անվան մշակույթի կենտրոնի շենք 1 
 Վարազ Սամուելյանի անվան մշակույթի տան շենք 1 
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Ծրագիր 2. Համայնքի  գրադարանի գործունեության ապահովում 

Ծրագրի նպատակ 
Համայնքում  ապահովել 
գրադարանային 
ծառայությունների 
մատուցումը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 
 Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող 

բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը 
բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 14 % 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ  

 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար,  

 

 
 
 
 
2018թ. 
հունվար- 
դեկտեմբեր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Համայնքում 
բնակչությանը 
մատուցվող 
գրադարանային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Գրքային ֆոնդի ծավալը, 131105 կտոր գիրք 
 Գրադարաններից օգտվողների թիվը, 2730 
 Գրադարանային ծառայությունների 

մատուցման օրերի թիվը տարվա 
ընթացքում, 248 օր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
 Համայնքում բնակավայրում  գրադարանի գործունեության 

ապահովում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 19043.0 հազար դրամ 
 Գրքային ֆոնդի ծավալը, 131105 կտոր գիրք 
 Գրադարանների թիվը`  2 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Ոլորտային նպատակ 
Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և 

մարզադպրոցներով, 5 % 
 Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, 

60 % 
Ծրագիր 1. Համայնքի մարզադպրոցների գործունեության ապահովում 

Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել համայնքի 
մարզադպրոցների 
գործունեությունը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Մատուցվող մարզական ծառայությունների 

մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 
60% 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 

 
 
 
 
2018թ. 
հունվար- 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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Միջանկյալ արդյունք 1 
Համայնքում ավելացնել է 
առողջ ապրելակերպի 
հետևորդների թիվը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Ձեռքբերված մարզական գույքի 

միավորների թիվը, 34 
 Տարվա ընթացքում հանրապետական և 

միջազգային մրցաշարերին համայնքից 
մասնակցած մարզիկների թիվը, 175 

 Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների 
վիճակը, բավարար  

 Մարզադպրոցների կողմից 
ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը 
շաբաթվա ընթացքում, 6 օր  

 Ծնողների բավարարվածությունը 
մարզական խմբակներից, 55 %  

 Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը` 
350 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

 դեկտեմբեր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, 

տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ   
 Համայնքի Մարզադպրոցի ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում 
 Համայնքի Մարզահամալիր ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում 
 Համայնքի Ֆուտբոլի մարզադպրոցի ՀՈԱԿ-ի գործունեության 

ապահովում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 58670.0 հազար դրամ 
 Համայնքում մարզական գույքի միավորների թիվը, 28 
 Համայնքում մարզական սարքավորումների թիվը,  2 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ոլորտային նպատակ 
Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո 
 Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից, 75% 

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 

Ծրագրի նպատակ 
Բարձրացնել 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական աջակցության 
հասցեականության մակարդակի 
բարձրացում, այո 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 

 

 
 
 
 
2018թ. 
հունվար- 
դեկտեմբեր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բարձրացել է 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 

Համապատասխան 
մարդկային, 
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սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 
 

 Սոցիալական աջակցություն ստացած 
սոցիալապես խոցելի ընտանիքների 
թիվը`85 

 Սոցիալական աջակցություն ստանալու 
նպատակով դիմումներ ներկայացնողների 
թիվը, 120 

 Սոցիալական աջակցություն ստացող 
հաշմանդամների թիվը, 40 

 Սոցիալական ծրագրի շահառուների 
բավարարվածությունը իրականացվող 
ծրագրից, 70 % 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 
տարի 

տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ   
 Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին 
 Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր,  4000.0 

հազար դրամ 
 Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ոլորտային նպատակ 
Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, համայնքում կազմակերպել 
կանոնավոր աղբահանություն 
 
 
 
 
 
 
 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման  որակյալ 

ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության 
աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 20 %   

 Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի 
տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի 
մեջ, 75-% 

Ծրագիր 1. Համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում 
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Ծրագրի նպատակ 
Համայնքի 
բնակավայրերը դարձնել 
մաքուր և բարեկարգ 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ 
բավարար պայմանների առկայություն, այո 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 

 

 
 
 
 
2018թ. 
հունվար- 
դեկտեմբեր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Մաքուր բնակավայրեր, 
սանիտարահիգիենիկ 
բավարար պայմանների 
առկայություն 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Աղբահանություն և սանիտարական 

մաքրում իրականացնող աշխատակիցների 
թիվը` 12 

 Աղբահանության ծառայության 
մատուցման հաճախականությունը` ամեն 
օր 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 
տարի 

 Սանիտարական մաքրման ենթարկված 
տարածքների մակերեսը, 46430 քմ 

 Խնամված կանաչ տարածքների 
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 
40 % 

 Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունն աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայությունից, 70 % 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 

տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
 Համայնքի  կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման կազմակերպում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 57605.0 

հազ. դրամ 
 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող 

աշխատակիցների թիվը` 12 
 Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը,  

Բնակչության 1 անձի համար ամսեկան 160.0 ՀՀ դրամ  
Կազմակերպություններից 1մ3-ի համար ամսեկան 3000 ՀՀ դրամ 

 Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 5 
 Աղբատար մեքենաների թիվը 4 
 Աղբամանների և աղբարկղերի թիվը 170 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
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Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
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3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը 

 

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2018 թ. 

ծրագիրը 
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ա
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ե
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1 Համայնքապետարանի 
շենք 

Ազատության 
հր. 1 

 լավ վարչական  

2 Վարչական շենք Գ. Նժդեհ փ.  բավարար վարչական  
3 Կիսանկուղ Ս. Դավիթ 21շ  բավարար ընդանուր բնույթի  
4 Բնակելի շենքեր Լմբատ 

թաղամաս 
21,22,23,24,31
, 32 38 

 կիսակառույց բնակելի  

5 Կիսանկուղ Տոնականյան 
28 շենք 

 բավարար ընդանուր բնույթի  

6 Բնակարան Անկախությա
ն 21/32 

 բավարար տրված 
վարձակալությամբ 

 

7 <<Տիգրան Մասուրյանի 
անվան մշակույթի 
տուն>> ՀՈԱԿ-ի 
մասնաշենք 

Անկախությա
ն 17 

 լավ մշակութային  

8 Արտադրոցական 
կենտրոնի մասնաշենք 

Անկախությա
ն 20 

 լավ կրթական  

9 <<Վարազ Սամուելյանի 
անվան մշակույթի տուն 
ՀՈԱԿ-ի  մասնաշենք 

Թումանյան 2  լավ մշակութային  

10 Թիվ 1 մանկապարտեզի 
մասնաշենք 

Ղարիբջանյան 
1-ին նրբանցք 

 բավարար կրթական  

11 Թիվ 2 մանկապարտեզի 
մասնաշենք 

Անկախությա
ն 20/1 

 բավարար կրթական  

12 Թիվ 3 մանկապարտեզի 
մասնաշենք 

Իսահակյան 
60/4 

 բավարար կրթական  

13 Թիվ 4 մանկապարտեզի 
մասնաշենք 

Շինարարներ
ի 7 

 բավարար կրթական  

14 Բնակարան Տոնականյան 
23 

 բավարար տրված 
վարձակալությամբ 

 

15 Բնակարան Անկախությա
ն 21 ա 

 բավարար տրված 
վարձակալությամբ 

 

16 Գեղարվեստի դպրոցի 
մասնաշենք 

Բաղրամյան 
9/1 

 բավարար կրթական  

17 Մարզահամալիր Գործարանայ
ին 11 

 բավարար կրթական  

18 Մարզադպրոց Անկախությա
ն 42 

 բավարար կրթական  

19 Պոմպակայան Տուֆագործնե
րի 11-րդ 
նրբանցք 

 բավարար տրված 
վարձակալությամբ 

 

20 Զբոսայգի  Բաղրամյան 
10/5,6 

 բավարար ընդհանուր 
օգտագործման 
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21 Տայոտա Քեմրի   բավարար ծառայողական 
մեքենա 

 

22 Հյունդաի   բավարար աղբատար  
23 Զիլ   անսարք աղբատար  

 
4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 

 

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

լիազորությունների ոլորտների 
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. 
դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1.  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային 
ծառայությունների մատուցում 

109748.9 109748.9 
- - - - 

Ընդամենը 
109748.9 109748.9 

- 
- - - 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

 

2018 թվականին պաշտպանության 
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

- 
- - - - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 

 

2018 թվականին արտակարգ 
իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանության և 
քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

- - - - - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1.  Փողոցների լուսավորում 5500.0 5500.0 - - - - 

2.  
Արթիկ համայնքում գիշերային 
լուսավորության իրականացում 

10694.8 10694.8 - - - - 

3.  
Անկախության   24    շենքի տանիքի 
վերանորոգում 

11000.0 - 11000.0    

4.  
Կոմիտաս թաղամասի կոյուղագծի 
կառուցում 

17000.0 - 17000.0    

Ընդամենը 44194.8 16194.8 28000.0 - - - 
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

 
2018 թվականին հողօգտագործման 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - - - - - 

Ընդամենը - - - - - - 
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1.  
 համայնքի միջբնակավայրային 
ճանապարհների վերանորոգման 

10501.0 10501.0 - - - - 
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աշխատանքների իրականացում 

2.  
Գ. Նժդեհ փողոցի 1-ին նրբանցքի 

տուֆ քարով սալահատակում 
6000.0 - 6000.0    

3.  
Դուրյան փողոցի տուֆ քարով 

սալապատում 
16300.0 - 16300.0    

4.  

Տուֆագործների փողոցի 3-րդ 

նրբանցքի տուֆ քարով 

սալապատում 

10000.0 - 10000.0    

Ընդամենը 42801.0 10501.0 32300.0  - - 
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

 

2018 թվականին առևտրի և 
ծառայությունների ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1.  
Համայնքի նախադպրոցական 
կրթության ծառայությունների 
մատուցում 

125288.0 125288.0 - - - - 

2.  
Համայնքի արտադպրոցական 
դաստիարակության ծառայության 
մատուցում 

74391.0 74391.0 - - - - 

Ընդամենը 199679.0 199679.0 - - - - 
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  
Մշակութային, մարզական և հոգևոր 
կյանքի աշխուժացում 

12100.0 12100.0 - - - - 

2.  
Համայնքի  գրադարանների 
գործունեության ապահովում 

19043.0 19043.0     

3.  
Համայնքի 2 մշակույթի 
կենտրոնների գործունեության 
ապահովում 

34775.0 34775.0     

Ընդամենը 65918.0 65918.0 - - - - 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

 

2018 թվականին 
առողջապահության ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

1.  
Համայնքի թվով 3 մարզադպրոցների 
գործունեության ապահովում 

58670.0 58670.0 - - - - 

Ընդամենը 58670.0 58670.0 - - - - 
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1.  
Աջակցություն համայնքի 
սոցիալապես  անապահով 
բնակիչներին 

4000.0 4000.0 - - - - 

Ընդամենը 4000.0 4000.0 - - - - 
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

1.  

2018 թվականի ընթացքում 
գյուղատնտեսության ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

- - - - - - 

Ընդամենը - - - - - - 
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

 

2018 թվականի ընթացքում 
անասնաբուժության և 
բուսսանիտարիայի ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

- - - - - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1.  
Համայնքի աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման, 

57605.0 57605.0 - - - - 
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կանաչապատման և բարեկարգման 
աշխատանքների իրականացում 

2.  

Արթիկ քաղաքից դուրս արևելյան 
հատվածում լքված քարհանքերի 
ռեկուլտիվացիա, անտառաշերտերի 
ստեղծում և հեղեղատարների 
մաքրում 

200000.0   200000.0   

Ընդամենը 257605.0 57605.0 - 200000.0 - - 
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 
2018 թվականին զբոսաշրջության 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - - - - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

 

2018 թվականին տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

- - - - - - 

 Ընդհանուրը 782616.7 522316.7 60300.0 200000.0   

 
 

 
5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 

 

Ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման 
արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը՝ օգտագործելով աղյուսակ 8-ում բերված ձևանմուշը։ 
 

Աղյուսակ 8․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների 

մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման 
ձևանմուշը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը 
Մեկնաբանությո

ւն 

Մուտքային 

Համայնքի 
աշխատակազմի 
աշխատողներ 

41 

   

Ելքային 
(քանակական) 

ՏԻՄ-երի, 
աշխատակազմի 
գործունեության 
վերաբերյալ 
բնակիչների կողմից 
ստացվող դիմում-
բողոքների թվի 
նվազում (%-ով) 

90 

   

Ելքային (որակական) 

Անշարժ գույքի հարկի 
բազայում առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում, % 

5 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աշխատակազմում 
ստացված մեկ 
դիմումին 
պատասխանելու միջին 
ժամանակը,  օր 

4 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակչությանը 
մատուցվող հանրային 

լավ 
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ծառայությունների 
որակը,   շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց 

Ծախսեր, հազ. դրամ 109748.9 109748.9    

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 1. Արթիկ համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնման և արդիականացման 
աշխատանքների իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Առկա լուսատուների 

քանակը 
550 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Ավելացվող գիշերային 

լուսատուների քանակ  
100 

   

Ելքային (որակական) 
Լուսավորված 
փողոցների քանակի 
աճ(%) 

18 
   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Իրականացման 

ժամկետ 
4 ամիս 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքի վարչական 

տարածքի գիշերային 

լուսավորութուն(%) 

75 

   

Համայնքի բնակիչների 

կարծիքը գիշերային 

լուսավորության ցանցի 

ընդլայնման և 

արդիականացման 

աշխատանքների 

վերաբերյալ 

բավարար 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 16194.8 16194.8    
 
 
 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ծրագիր 1. Արթիկ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Տեղափոխվող հողի և  

խճի ծավալը, տոննա 
195.53 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Ներհամայնքային 
ճանապարհների և 
փողոցների նորոգված 
եզրաքարերի 
երկարությունը, մ 

100 

   

Ելքային (որակական) 

Բարեկարգ 

միջբնակավայրային 

ճանապարհների 

մակերեսի տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի 

կազմում, % 

32.5 
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Վերջնական 
արդյունքի 

Ներհամայնքային 

ճանապարհների 

սպասարկման, 

շահագործման և 

պահպանման 

ծառայությունների 

մատուցման որակը՝ շատ 

վատ, վատ, բավարար, 

լավ, գերազանց 

բավարա
ր 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 10501.0 10501.0    
 
 
 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ծրագիր 1. Համայնքի նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Մանկապարտեզի 

սանիտարահիգենիկ 

պայմանների 

համապատասխանությո

ւնը նորմտաիվ 

պահանջներին 

այո 

   

Ելքային 
(քանակական) 

ՆՈՒՀ-եր հաճախող 
երեխաների ընդհանուր 
թիվը 

420 
   

Ելքային (որակական) 

Ծնողների կարծիքը 
մատուցվող 
նախադպրոցական 
ուսումնական 
հաստատությունների 
կողմից մատուցվող 
ծառայությունների 
վերաբերյալ՝ շատ վատ, 
վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց 

Լավ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Նախադպրոցական 
կրթության ծառայության 
մատուցման օրերի թիվը 
շաբաթվա ընթացքում, 
օր 

5  

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մատուցվող 
նախադպրոցական 
կրթության ծառայության 
հասանելիությունը 
համայնքի բնակիչներին, 
% 55 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 125288.0 125288.0    
 
 

Ոլորտ 8. Կրթություն 
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Ծրագիր 2. Համայնքի արտադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Արտադպրոցական 

դաստիարակության 

կենտրոնի,Դանիել 

Ղազարյանի անվան 

երաժշտական դպրոցի 

շենք. Գեղարվեստի 

դպրոցի շենք 

3 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Արտադպրոցական 
դաստիարակության 
կենտրոն հաճախող 
երեխաների ընդհանուր 
թիվը 

169 

   

Դանիել Ղազարյանի 
անվան երաժշտական 
դպրոց հաճախող 
երեխաների ընդհանուր 
թիվը 

216 

   

Գեղարվեստի դպրոց 
հաճախող երեխաների 
ընդհանուր թիվը 

135 
   

Ելքային (որակական) 

Ծնողների կարծիքը 
մատուցվող 
նախադպրոցական 
ուսումնական 
հաստատությունների 
կողմից մատուցվող 
ծառայությունների 
վերաբերյալ՝ շատ վատ, 
վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց 

լավ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Արտադպրոցական 
կրթության ծառայության 
մատուցման օրերի թիվը 
շաբաթվա ընթացքում, 
օր 

5-6  

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մատուցվող 
արտադպրոցական 
կրթության ծառայության 
հասանելիությունը 
համայնքի բնակիչներին, 
% 75 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 74391.0 74391.0    
 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 
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Մուտքային 

Մարզադաշտերի թիվը  1    

Տիգրան Մանսուրյանի 

անվան մշակութային 

կենտրոնի շենք 

1 

   

Վարազ Սամուելյանի 

անվան մշակութային 

կենտրոնի շենք 

1 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
մարզական 
մրցաշարերի թիվը 

2 

   

Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
մշակութային 
միջոցառումների թիվը  

13 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի 

ապահովվածությունը 

մարզադաշտերով և 

խաղահրապարակներով

,% 

5 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Համայնքում 

կազմակերպված 

մշակութային օրերի 

թիվը 

15 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մատուցվող 
մշակութային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը 
համայնքի բնակիչներին, 
% 

60 

   

Մշակութային 

խմբակներում 

ընդգրկված երեխաների 

թվի տեսակարար կշիռը 

համապատասխան 

տարիքի երեխաների 

թվի կազմում, % 

10 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 12100.0 12100.0    
 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր 2. Համայնքում  գրադարանների գործունեության ապահովում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Գրքային ֆոնդի ծավալը, 

կտոր գիրք 
131105 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Գրադարաններից 

օգտվողների թիվը  
2599 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 

մատուցվող 

գրադարանային 

ծառայությունների 

վերաբերյալ 

Լավ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Գրադարանային 

ծառայությունների 
248 
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մատուցման օրերի թիվը 

տարվա ընթացքում, օր 

Վերջնական 
արդյունքի 

Տարվա ընթացքում 
գրադարանից օգտվող 
բնակիչների թվի 
տեսակարար կշիռը 
բնակիչների ընդհանուր 
թվի մեջ, % 

14 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 19043.0 19043.0    
 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Ծրագիր 1. Արթիկ համայնքի մարզադպրոցների գործունեության ապահովում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը 

Մեկնաբանությո
ւն 

Մուտքային 

Համայնքում մարզական 

սարքավորումների 

թիվը,   

30 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Ձեռքբերված մարզական 

գույքի միավորների 

թիվը  

34 

   

Ելքային (որակական) 

Մարզադպրոցի գույքի և 
սարքավորումների 
վիճակը, շատ վատ / 
վատ / բավարար / լավ / 
գերազանց     

բավարար 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Մարզադպրոցների 
կողմից 
ծառայությունների 
մատուցման օրերի թիվը 
շաբաթվա ընթացքում, 
օր 

6 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մատուցվող մարզական 
ծառայությունների 
մատչելիությունը 
համայնքի բնակիչներին՝ 
այո, ոչ 

Այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 58670.0 58670.0    
 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Սոցիալական ծրագրի 

առկայությունը,  
Այո 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Սոցիալական 
աջակցություն ստացած 
սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը  

85 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող 
ծրագրից, % 

70 
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Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականության 
մակարդակի 
բարձրացում՝ այո, ոչ  

Այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 4000.0 4000.0    
 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 1.Արթիկ համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների 
իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը 
Մեկնաբանությո

ւն 

Մուտքային 

Աղբահանություն և 

սանիտարական մաքրում 

իրականացնող 

աշխատակիցների թիվը`  

12 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Խնամված կանաչ 

տարածքների 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի կազմում, % 

40 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայությունից, % 

70 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 
ծառայության մատուցման 
հաճախականությունը 
(շաբաթվա կտրվածքով), 
օր 

7 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մաքուր բնակավայրեր, 
սանիտարահիգիենիկ 
բավարար պայմանների 
առկայություն՝ այո,ոչ 

Այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 57605.0 57605.0    
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