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Ներածություն 
 

Անի համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) մշակման 

հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի 

հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի, 

ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: Հիմք ունենալով 

համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան 

կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց 

իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի 

տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և 

արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել 

արդյունավետ լուծելու գործում: 

ՏԱՊ – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային 

համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների 

ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված 

«Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը: 

ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 բաժիններից, 1-ին բաժնում ներկայացված են`համայնքի 

տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները (Աղյուսակ 1), ոլորտային 

նպատակները (Աղյուսակ 2): 

ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում բերված են համայնքի 2018 թվականի համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի 

տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 

(Աղյուսակ 5), ինչպես նաև այն ծրագրերը , որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով (Աղյուսակ 4): 

ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի 

կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը (Աղյուսակ 6): 

ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի 

ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 7): 

ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում (Աղյուսակ 8) ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում 

ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների 

մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:  
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1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

 
 
Համայնքի տեսլականը՝ 
 

 

Անին մաքուր, բարեկարգ և զարգացող բազմաբնակավայր համայնք է, որն ունի 

բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ և որտեղ մատուցվում են հանրային բոլոր 

ծառայությունները:  

 Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի 

ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ 

ֆիքսված արժեքին 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, 

հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ 

տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 

պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը 

հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում: 

ՏԱՊ-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական 

ցուցանիշների  գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3 

– բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ 

լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ: 
 

 

 

Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 

 

 

 
 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային 

արժեք 

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը 

համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) 
38 37 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

եկամուտների մեջ (%) 
28.3 31.1 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 23113 23153 
 

 

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի 

լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):  
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Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները 

 
 

 

 

Ոլորտային նպատակ 

Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք,  

Թիրախային 

արժեք,  

Ոլորտ 1. Ընդհանուր    

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող հանրային 

ծառայությունների հասանելիությունը և 

մատչելիությունը: 

 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

(հարցումների հիման 

վրա) ՏԻՄ-երի, 

աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-

ների  կողմից 

մատուցված հանրային 

ծառայությունների 

հասանելիությունից և 

մատչելիությունից, % 

15 

 

18 

 

Համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտների 

տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի 

ընդհանուր մուտքերի 

կազմում, %  

28,3 

 

31,1 

 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում    

Նպաստել երկրի պաշտպանունակության 

մակարդակի բարձրացմանը: 

Համայնքում բնակվող 

զինապարտ 

քաղաքացիների 

գրանցամատյանի 

վարումը, այո 

ոչ այո 

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից 

բնակչության պաշտպանություն և 

քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

   

Բարելավել համայնքի բնակչության 

քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպման մակարդակը և  իրականացնել 

արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման 

միջոցառումներ: 

Արտակարգ 

իրավիճակների 

ժամանակ համայնքի 

բնակչության 

քաղաքացիական 

պաշտպանության 

կազմակերպման ուժերի 

պատրաստվածության 

մակարդակը 

բավականին 

վատ 

ավելի շատ 

վատ, քան լավ     

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

   

Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ 

ծառայության բնագավառում համայնքի 

Նորոգված տանիքներ 

ունեցող 
10 

12 
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բնակչությանը հանրային ծառայությունների 

մատուցումը և որակը։ 

բազմաբնակարան 

շենքերի տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի մեջ, 

% 

Գիշերային լուսավորված 

փողոցների տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի մեջ, 

% 

15 

 

17 

 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    

Բարձրացնել համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի օգտագործման 

արդյունավետությունը: 

Համայնքի 

սեփականություն 

հանդիսացող 

վարձակալության 

տրված հողերի 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի կազմում, % 

7 10 

Համայնքի 

սեփականություն 

հանդիսացող օտարված 

հողակտորների քանակը, 

քմ 

2000 2000 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ    

Բարձրացնել համայնքային ենթակայության 

ճանապարհների և ինժեներական կառույցների 

սպասարկման, շահագործման և պահպանման 

ծառայությունների որակը  և ապահովել 

ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: 

 

 

Ընթացիկ նորոգված 

ներհամայնքային 

ճանապարհների և 

փողոցների տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի 

կազմում, % 

20 

 

22 

 

Կապիտալ նորոգված 

ներհամայնքային 

ճանապարհների և 

փողոցների մակերեսը, ք.մ 

45 

 

52 

 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ    

Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի 

բարելավումը ու զարգացումը: 

Համայնքում 

ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ 

զբաղվող սուբյեկտների 

(ձեռնարկությունների և 

անհատ ձեռներեցների) 

թիվը 

62 63 

Ոլորտ 8. Կրթություն    

Ապահովել համայնքի բնակչությանը 

նախադպրոցական կրթության և 

արտադպրոցական դաստիարակության 

որակյալ ծառայությունների մատուցումը: 

Անհրաժեշտ շենքային 

պայմաններով 

ապահովված 

մանկապարտեզների 

տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ, % 

33 

 

 

45 

 

Տարվա ընթացքում 

մատուցված 

նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 

արժեքը մեկ երեխայի 

20.0 21.0 
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հաշվով, հազ.դրամ 

Անհարժեշտ շենքային 

պայմաններով 

ապահովված 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

խմբակների տեսակար 

կշիռը դրանց ընդհանուր 

թվի մեջ, % 

30 40 

 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության 

հետ տարվող աշխատանքներ 

   

Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը 

և ապահովել որակյալ ծառայությունների 

մատուցումը: 

Տարվա ընթացքում 

գրադարանի 

ծառայություններից 

օգտված բնակիչների թվի 

տեսակարար կշիռը 

բնակիչների ընդհանուր 

թվի մեջ, % 

15 17 

Մատուցված 

մշակութային 

ծառայությունների 

հասանելիությունը 

համայնքի բնակիչներին, 

% 

35 40 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

   

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ    

Բնակչության մոտ առողջ կենսակերպի 

գաղափարի արմատավորում , կյանքի առողջ, 

բարենպաստ պայմանների ապահովում 

Համայնքի 

ապահովվածությունը 

մարզադաշտերով և 

մարզադպրոցներով, 

խաղահրապարակներով, 

% 

50 

 

52 

 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն    

Ապահովել սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության հասցեականությունը և 

մատչելիությունը: 

Սոցիալական ծրագրի 

առկայությունը, այո/ոչ 
ոչ ոչ 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացված ծրագրից 

(հարցումների հիման 

վրա), շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, շատ լավ 

շատ վատ 

 

 

 

վատ 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն    

Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման 

համար նպաստավոր պայմաններ 

Համայնքում առկա 

հակակարկտային 
4  

5 
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կայանների թիվը  

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և 

բուսասանիտարիա 

   

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

   

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի 

պահպանություն 

   

Ապահովել համայնքի բնակավայրերում 

բնակչությանը աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման  որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը և շրջակա 

միջավայրի մաքրությունը:   

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցված  

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման 

ծառայություններից 

(հարցումների հիման 

վրա) 

բավականին 

վատ 

ավելի շատ  

վատ, քան լավ 

Տեղափոխված աղբի 

ծավալը, տոննա 

250 255 

 Սանիտարական 

մաքրման ենթարկված 

տարածքների մակերեսի 

տեսակարար կշիռը 

սանիտարական 

մաքրման ենթակա 

տարածքների 

ընդհանուր մակերեսի 

մեջ, % 

30 35 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն    

Խթանել համայնքում զբոսաշրջության 

զարգացումը: 
Համայնք այցելած 

զբոսաշրջիկների թվի 

աճը նախորդ տարվա 

համեմատ, % 

2 

 

3 

 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցություն 

   

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

Համայնքի բնակիչների 

մասնակցությամբ ՏԻՄ-

երի (համայնքի 

ղեկավարի, համայնքի 

ավագանու) կողմից 

կայացված որոշումների 

թվի տեսակարար կշիռը 

կայացված որոշումների 

ընդհանուր թվի մեջ 

1 2 

 

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

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով:  
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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.  
Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, 

հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 

197346.2  Բոլոր 

բնակավայրերում 

2.  
Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

զարգացում  

19155.1 
 

Բոլոր 

բնակավայրերում 

3.  
ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի պահապանման ծախսեր 5357.1 

 ք.Մարալիկ 

Ընդամենը 221858.4  

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

  

   1. 

Մարալիկ  և Սառնաղբյուր բնակավայրերում հեղեղատարի 

մաքրման աշխատանքների իրականացում 
2000.0 

 

ք. Մարալիկ 

գ.Սառնաղբյուր 

Ընդամենը 2000.0  

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  

Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Շիրակավան, Ջրափի, 

Սառնաղբյուր բնակավայրերի ջրամատակարարման 

համակարգերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում 

18249.2  ք.Մարալիկ 

2.  
Քարաբերդի  ջրամբարի մաքրում 1000.0 

գ. Քարաբերդ 

3.  
Մարալիկում  կոյուղագծի անցկացում 4000.0 

ք.Մարալիկ 

4.  
Շիրակավանի կոյուղագծի մաքրում 2000 

գ. Շիրակավան 

5.  
Մարալիկի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների  նորոգում 2000 

ք.Մարալիկ 

6.  

Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի 

անցկացում , ընդլայնում և սպասարկում 
48030.0 Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 75279.2  

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1.  

Համայնքային ենթակայության ճանապարհների 

վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, 

պահպանում, նշագծում և  ճանապարհային նշանների 

տեղադրում 

86799.2 
Բոլոր  

բնակավայրերում 

2.  

Քարաբերդ բնակավայրում կանգառի սպասասրահի 

կառուցում 
1000.0 

գ. Քարաբերդ 

3.  
Ուղևորափոխադրող մեքենայի ձեռքբերում 5000.0 

ք.Մարալիկ 
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Ընդամենը 92799.2 - 

Ոլորտ 8. Կրթություն   

1.  
Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր  բնակավայրերում 

նախադպրոցական կրթության  ծառայության մատուցում 
43000.0 

ք. Մարալիկ 

գ. Լանջիկ 

գ. Սառնաղբյուր 

2.  

Արտադպրոցական  դաստիարակության ծառայության 

մատուցում 
31730.0 

ք.Մարալիկ 

3.  

Ձիթհանքով բնակավայրում նախակրթարանի  

գործունեության կազմակերպում    
1000.0 

գ. Ձիթհանքով 

4.  
Սառնաղբյուրի մանկապարտեզի շենքի  վերանորոգում  1000.0 

գ. Սառնաղբյուր 

Ընդամենը 76730.0  

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 

աշխատանքներ 
  

1.  
Մշակութային  ծառայությունների մատուցում, 

երիտասարդության  ազատ ժամանցի կազմակերպում 
16402.0 

ք. Մարալիկ 

 

2.  

Գուսանագյուղի  մշակույթի շենքի վերանորոգում և գույքի 

ձեռքբերում 
5000.0 

գ.Գուսանագյուղ 

3.  
Գուսանագյուղի, Լանջիկի  եկեղեցիների վերանորոգում 6000.0 գ.Գուսանագյուղ 

գ.Լանջիկ 

Ընդամենը 46402.0  

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

1.  
Խաղահրապարակների  կառուցում և պահպանում 

 
6000.0 

գ. Աղին 

գ. Բագրավան 

գ. Ձիթհանքով 

գ. Շիրակավան 

գ. Ջրափի 

գ. Սառնաղբյուր 

2. 
Զբոսայգիների հիմնում, վերանորոգում և պահպանում 19000.0 

ք. Մարալիկ 

գ. Անիավան             

գ. Գուսանագյուղ 

գ. Իսահակյան 

գ.Լանջիկ 

գ.Ձիթհանքով 

գ.Ձորակապ 

գ.Սառնաղբյուր 

Ընդամենը 6000.0  

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն   

1.  
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով 

բնակիչներին 
5000.0 

Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 5000.0  

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

1.  

Անասունների ջրի խմոցների մաքրում, վերանորոգում և 

պահպանում  

 

2020.0 

 

ք.Մարալիկ 

գ.Սառնաղբյուր 

Ընդամենը 
2020.0 
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Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  

Համայնքի  Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր 

բնակավայրերում աղբահանության և սանմաքրման 

ծառայությունների մատուցում 

61750.0 

ք.Մարալիկ 

գ.Սառնաղբյուր 

գ.Ձորակապ 

2.  
Շրջակա  միջավայրի  պաշտպաթյուն/կանաչապատում 2000.0 

ք.Մարալիկ 

Ընդամենը 63750.0  

Ընդհանուրը 591838.8  

 

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով:  

 
 

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   

Հեղեղատարի  մաքրման աշխատանքների 

իրականացում 
1000.0 Բագրավան բնակավայր 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  
Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերում 

տեսախցիկների տեղադրում 
4000.0 Մարալիկ բնակավայր 

2.  Գերեզմանոցի տարածքի պարսպապատում 2000.0 Բագրավան բնակավայր 

3.  Լուսավորության ցանցի ընդլայնում 1000.0 Բագրավան բնակավայր 

Ընդամենը 7000.0  

Ոլորտ 8. Կրթություն   

Դպրոցի շենքի բակի պարսպապատում 2500.0 Բագրավան բնակավայր 

Ընդամենը   

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

1.  
Ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում 
30000.0 Մարալիկ,  Ձորակապ  

2.  
Համայնքում 5  հակակարկտային կայանների 

տեղադրում 
30000.0 

Մարալիկ, Սառնաղբյուր, 

  Քարաբերդ, Իսահակյան, 

Ձիթհանքով բնակավայրեր 

3.  Հակակարկտային կայանների տեղադրում 55000 Բագրավան բնակավայր 

Ընդամենը 65500.0  

Ընդհանուրը 77000.0  
 

 

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ 

համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:  
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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 . 

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը 

հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների 

մատուցումը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների 

հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող 

հանրային ծառայություններից, 18% 

 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար 

կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ 31.1 (%) 

Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ. 

Ապահովել 

համայնքի 

աշխատակազմի 

բնականոն 

գործունեությունը, 

բարելավել 

բնակչությանը 

մատուցվող  հանրային 

ծառայությունների 

որակը և 

մատչելիությունը: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Աշխատակազմը բնականոն 

գործել է, բարելավվել է 

բնակչությանը մատուցված  

հանրային ծառայությունների 

մատչելիությունը և որակը - 

ավելի շատ լավ, քան վատ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

աշխատակազմի 

քարտուղար,  

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

  2018թ. 

  հունվար-

դեկտեմբեր 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն  

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ապահովվել է 

աշխատակազմի 

բնականոն 

գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ)  

1. Համայնքի աշխատակազմի 

աշխատողների թիվը, 56 

2. Համայնքի ենթակայության 

կազմակերպությունների 

թիվը, 4 

3. Անշարժ գույքի հարկի 

բազայում առկա 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ. 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմ

ի քարտուղար, 

վարչական 

ղեկավարներ 

2018թ. 

հունվար– 

դեկտեմբեր 

Համապատասխա

ն մարդկային և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների         

առկայություն 



13 
 

անճշտությունների 

նվազեցում, 4%-ով 

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, 5 %-ով 

7. Աշխատակազմում առկա 

տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության 

համակարգերի օգտագործման 

մակարդակը` 80% 

8. Աշխատակազմում ստացված 

մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին 

ժամանակը, 7 օր 

բնակիչներ 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) .  

1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության 

ապահովում 

2. Համայնքապետարանի և Լուսաղբյուր, Ձորակապ և 

Սարակապ բնակավայրերի վարչական 

ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի 

ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման 

աշխատանքների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման 

ծախսեր՝ 197346.2 հազ. դրամ  

2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 56 

3. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք  

4. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Միջանկյալ արդյունք 2. 

Բարձրացել է 

համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների 

հավաքագրման 

մակարդակը: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ). 

1.Համայնքի բյուջեի սեփական 

եկամուտների հավաքագրման 

փաստացի գումարների 

տարեկան աճ- -(լրացնել) %-ով 

2.Հարկային 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

Աշխատակազմի 

գլխավոր 

մասնագետ-

հաշվապահ, 

վարչական 

ղեկավարներ, 

երկրորդ կարգի 

մասնագետներ 

2018թ. 

հունվար –

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

առկա են եղել   
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պարտականությունները 

չկատարողների նկատմամբ 

համայնքի կողմից դատարան 

ներկայացված 

հայցադիմումների թիվը- -

(լրացնել) 

3.Հողի հարկի բազայում առկա 

անճշտությունների նվազեցում- 

10  %-ով 

4.Գույքահարկի բազայում առկա 

անճշտությունների նվազեցում 

10  %-ով 

5.Համայնքի բյուջեի սեփական 

եկամուտների գծով առկա 

ապառքների նվազեցում- -

(լրացնել) %-ով 

հաշվետվություններ 

 

 

 

 

 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) .  

1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների 

հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների 

վերապատրաստումներ 

 2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և 

վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների 

ծանուցում 

3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ 

բացատրական աշխատանքների իրականացում, 

պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ 

դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ 

զբաղվող աշխատակիցներ՝ 2 

2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների  

բազաներ՝ առկա են 

3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա 

ապառքներ՝ - (լրացնել) հազ.դրամ 

 

Միջանկյալ արդյունք 3. 

Բարելավվել է 

բնակչությանը 

մատուցված  հանրային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը և 

որակը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ). 

 ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատանքից, մատուցված 

ծառայությունների 

մատչելիությունից և որակից  

բնակիչների 

բավարարվածության 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե

ր 
 

Համայնքի 

ղեկավարի 

տեղակալ, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ, 

վարչական 

ղեկավարներ 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխ

ան 

ենթակառուցված

քների և 

մասնագետների 

առկայությունը 
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աստիճանը (հարցումների 

հիման վրա) -  ավելի շատ լավ, 

քան վատ   

4. ՏԻՄ-երի գործունեության 

վերաբերյալ բնակիչների 

կողմից ստացված դիմում-

բողոքների թվի նվազում - 5  %-

ով 

5. Համայնքի ղեկավարի, 

ավագանու կողմից 

կազմակերպվող բնակիչների 

ընդունելությունների 

հաճախականությունը - 

շաբաթը 1  անգամ 

Միջոցառումներ (գործողություններ) .  

1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և 

թափանցիկ գործունեության ապահովում 

2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ 

կառավարում  

3. Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում 

4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ 

աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում 

5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական 

ղեկավարների աշխատանքային պայմանների 

բարելավում 

6. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության 

պարբերական թարմացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և 

սարքավորումների թիվը` 44 

2.Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – 

առկա է 

3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) 

կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ --6 

4. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության համակարգեր` 2 

5.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր –առկա են 

6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` 

http://maralik.am 
 

Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում 

Ծրագրի նպատակ.  

Հզորացնել 

համայնքապետարան

ի ինստիտուցիոնալ 

կարողությունները 

 

 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Աշխատակազմի կառավարման 

համակարգերը բարելավվել են, 

աճել են աշխատակիցների 

գիտելիքները և 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային 

և տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ղեկավարներ 

2018թ. 

հունվար – 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությու

ն       

http://maralik.am/
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հմտությունները,10 %-ով  

Միջանկյալ արդյունք 1. 

Աշխատակազմի 

աշխատակարգերը և 

առկա կառավարման 

(վարչական, 

ֆինանսական, 

տեղեկատվական, 

հեռահաղորդակցությա

ն և այլն) համակարգերը 

բարելավվել են 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1.Աշխատակազմի 

բարելավված աշխատակարգեր 

և կառավարման  համակարգեր 

–  առկա է 

2.ՏԻՄ-երի գործունեության 

վերաբերյալ բնակիչների 

կողմից ստացվող դիմում-

բողոքների թվի նվազում - ,5  %-

ով 

3. Մասնագիտական 

վերապատրաստում անցած 

համայնքային ծառայողների 

թիվը - ,2 

4. Աշխատակազմում 

կիրառվող տեղեկատվական 

համակարգերի թիվը - 1 

5.Աշխատակազմում 

օգտագործվող 

համակարգիչների թիվը -44 

6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի 

աշխատակիցների կարծիքը 

բարելավված կառավարման 

համակարգերի վերաբերյալ - 

շատ լավ 

7. Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը -1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

  աշխատակազմ, 

ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակություն, 

բնակիչներ 

Աշխատակազմի 

քարտուղար 

2018թ. 

հունվար–

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխ

ան 

ենթակառուցված

քների , 

ֆինանսական 

ռեսուրսների և 

մասնագետների 

առկայությունը 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

 1. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի  աշխատողների 

մասնագիտական վերապատրաստման կազմակերպում 

2. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի 

մշակում և կառավարում 

3.Համայնքային ծառայողների պաշտոնների 

անձնագրերի խմբագրում 

4. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).  

 

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 19155.1 
հազ. դրամ 

2. ԳՄՀԸ -ի կողմից հատկացված միջոցներ - 378,0  հազ.դրամ 

3.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, 

հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է 

4.Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն –առկա է 
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համապատասխան տեխնիկական և ծրագրային 

միջոցներով ապահովում 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, ԳՄՀԸ  

Միջանկյալ արդյունք 2. 

Աշխատակազմի 

աշխատակիցների 

տեխնիկական և 

մասնագիտական 

կարողությունները 

բարձրացել են 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1.Աշխատակազմում ՀԿՏՀ-ի 

առկայությունը – առկա է 

2.Աշխատակազմում կիրառվող 

հեռահաղորդակցության 

համակարգերի թիվը 2 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
Աշխատակազմ, 

ՏՀԶՎԿ  ՀԿ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Աշխատակազմի 

քարտուղար 

2018թ. 

հունվար–

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխ

ան 

ենթակառուցված

քների,  

ֆինանսական 

ռեսուրսների և 

մասնագետների 

առկայությունը 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) .  

1.Աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում 

ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով 

2.Աշխատակազմի գույքի նորացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

 1.Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի 

աշխատակիցներ -9 

Ծրագիր 3. ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի պահապանման ծախսեր 

Ծրագրի նպատակ.  

 Իրականացնել 

քաղաքացիական   

կացության ակտերի 

պետական 

գրանցումները 

օրենքով սահմանված 

կարգով և 

ժամկետներում 

Վարել տարածքային 

բաժնի արխիվը 

 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

ՔԿԱԳ-ի կողմից բնակչությանը 

մատուցված ծառայության 

որակը  բարելավվել է, 10 %-ով 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

ՔԿԱԳ ի բաժնի 

պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխ

ան 

ենթակառուցված

քների,  

ֆինանսական 

ռեսուրսների և 

մասնագետների 

առկայությունը 

 

Միջանկյալ արդյունք 1  

ՔԿԱԳ-ի կողմից 

բնակչությանը 

մատուցված 

ծառայության որակը  

բարելավվել է 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ). 

1. Աշխատողների թիվը-2  

2. Տեղեկատվական  և 

կառավարման 

համակարգ-1 

3. Օգտագործվող 

համակարգիչների 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

  ՏՀԶՎԿ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

ՔԿԱԳ ի բաժնի 

պետ 

2018թ. 

հունվար– 

2018թ. 

դեկտեմբեր 
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թիվը-2  

4. Կանոնադրություն-

առկա է  

5. ՔԿԱԳ-ի 

աշխատակազմի 

աշխատանքից, 

մատուցված 

ծառայությունների 

մատչելիությունից և 

որակից  բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) -  բավարար 

6. Ծրագրի կատարման 

ժամկետ- 1 տարի 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

 

1. Կատարել քաղաքացիական   կացության 

ակտերի պետական գրանցումները 

2. Կազմել և ներկայացնել հաշվետվություններ  

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. Պետական բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 5357.1 
հազ. դրամ 

ՔԿԱԳ-ի  աշխատակիցներ-2  

 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական  բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում 

Ոլորտային նպատակ. 

Բարելավել համայնքի բնակչության քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպման մակարդակը և  

իրականացնել արտակարգ իրավիճակների 

կանխարգելման միջոցառումներ: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համայնքի 

բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը - 

միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ 

     

Ծրագիր 1. Մարալիկ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում   հեղեղատարի  մաքրման աշխատանքների իրականացում 

Ծրագրի նպատակ. 

Կանխարգելել 

հեղեղների 

առաջացման 

վտանգը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Համայնքում կանխարգելվել է 

հեղեղների վտանգը 20 %-ով 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

Համայնքի 

ղեկավար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, 

2018թ 

մայիս-

հունիս 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 
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հաշվետվություններ Անի կոմունալ 

տնտեսություն 

բյուջետային 

հիմնարկ 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 1. 

Համայնքում 

կանխարգելվել է 

հեղեղների վտանգը,  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ)  

1.Հեղեղատարների մաքրման 

աշխատանքների տևողությունը 

– 1 ամիս 

 2. Բնակիչների կարծիքը 

մաքրված հեղեղատարների 

վերաբերյալ – բավարար  

3. Մաքրված հեղեղատարների 

առկայություն – առկա է 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, 

Անի կոմունալ 

տնտեսություն 

բյուջետային 

հիմնարկ 

2018թ 

մայիս-

հունիս 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջոցառումներ.   

1. Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում  

2.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի 

կազմում և հաստատում   

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).  

1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 2000.0 հազ. դրամ 

 2. Անի կոմունալ տնտեսություն համայնքային բյուջետային 

հիմնարկի աշխատակիցներ-11 

 ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ոլորտային նպատակ. 

Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ 

ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը 

հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը։ 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 12 % 

 Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ, 17 % 
 

Ծրագիր 1. Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերի ջրամատակարարման 

համակարգերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում 

Ծրագրի նպատակ.  

Բարելավել խմելու ջրի 

ջրամատակարարմա

ն ծառայության 

մատուցման 

մատչելիությունը և 

որակը համայնքի 

Մարալիկ, Աղին, 

Անիպեմզա, Լանջիկ, 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Մատուցվող ծառայության 

որակից բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանի բարձրացում-5 % 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվությունն

եր 

Համայնքի 

ղեկավար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, 

Անի կոմունալ 

տնտեսություն 

բյուջետային 

հիմնարկ 

2018 

թվականի 

հունվար-

դեկտեմբե

ր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 



20 
 

Շիրակավան, 

Ջրափի, 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրերում 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Բարելավվել է  խմելու 

ջրի 

ջրամատակարարման 

ծառայության 

մատուցման 

մատչելիությունը և 

որակը համայնքի 

Մարալիկ, Աղին, 

Անիպեմզա, Լանջիկ, 

Շիրակավան, Ջրափի, 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրերում  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1. Վերանորոգված 

ջրագծերի 

երկարությունը-

41.961կմ 

2. Տարվա ընթացքում 

ջրագծերի ընթացիկ 

նորոգում 

իրականացված 

բնակավայրերի թիվը-7 

3. Մատուցվող 

ծառայության որակից 

բնակչության 

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում-5 % 

4. Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը- 1 տարի 

 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

  աշխատակազմ, 

ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, 

Անի կոմունալ 

տնտեսություն 

բյուջետային 

հիմնարկ 

2018 

թվականի 

հունվար-

դեկտեմբե

ր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Ներքին ջրագծերի ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների նախահաշվային 

փաստաթղթերի նախապատրաստում 

2. Ջրամատակարարման ներբնակավայրային 

համակարգերի ընթացիք նորոգման 

աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 

3. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտի կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. – Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման 

ծախսեր-18249.2 հազ. դրամ 

2. –Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 2. Քարաբերդի  ջրամբարի մաքրում 

Ծրագրի նպատակ.  

Բարելավել   խմելու 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

Ծրագրի 

գնահատման 

Համայնքի 

ղեկավար, 

2018 

թվականի 

Համապա 

տասխան 
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ջրի 

ջրամատակարարմա

ն ծառայության 

մատուցման 

մատչելիությունը և 

որակը համայնքի 

Քարաբերդ 

բնակավայրերում 

ցուցանիշ. 

Բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանի բարձրացում-10 % 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե

ր 

Քարաբերդ 

բնակավայրի 

վարչական 

ղեկավար 
Անի կոմունալ 

տնտեսություն 

բյուջետային 

հիմնարկ 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Բարելավվել է  խմելու 

ջրի որակը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

 

1. Մաքրված ջրամբար- 

առկա է 

2. Բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում-10 % 

3. Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը- 1 ամիս 

 

 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

  աշխատակազմ, 

ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Քարաբերդ 

բնակավայրի 

վարչական 

ղեկավար, 
Անի կոմունալ 

տնտեսություն 

բյուջետային 

հիմնարկ 

2018 

թվականի 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Ջրամբարի մաքրման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում  

2. Ջրամբարի մաքրման  աշխատանքների 

կատարման ավարտական ակտի կազմում և 

հաստատում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. – Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-1000.0հազ. 

դրամ 

2. –Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 3. Մարալիկում  կոյուղագծի անցկացում 

Ծրագրի նպատակ.  

 Բարելավել 

բնակիչների 

ջրահեռացման հետ 

կապված խնդիրները,  

պահպանել 

սանիտարահիգենիկ 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Բարելավվել է 

բնակիչների 

ջրահեռացման հետ 

կապված խնդիրները -

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե

ր 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Գլխավոր 

մասնագետ 

2018 

թվականի 
 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 
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նորմերը 10 % 

 

Միջանկյալ արդյունք 

Բարելավվել է 

բնակիչների 

ջրահեռացման հետ 

կապված խնդիրները 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ). 

1. Անցկացված 

կոյուղագծի 

երկարությունը-3կմ 

2. Բնակչության 

կոյուղահամակարգից  

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում- 10 % 

3. Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը- 1 ամիս 

 

 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

  աշխատակազմ, 

ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Գլխավոր 

մասնագետ 

2018 

թվականի 
 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

Կոյուղագծի անցկացման  աշխատանքների 

նախահաշվային փաստաթղթերի 

նախապատրաստում 

Կոյուղագծի անցկացման  աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

Վերանորոգման աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտի կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. – Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-4000.0հազ. դրամ 

2. –Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 4. Շիրակավանի կոյուղագծի մաքրում 

Ծրագրի նպատակ.  

Բարելավել  

բնակիչների 

ջրահեռացման հետ 

կապված խնդիրները,  

պահպանել 

սանիտարահիգենիկ 

նորմերը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Մատուցվող ծառայության 

որակից բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանի բարձրացում-15 % 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե

ր 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Շիրակավան 

բնակավայրի 

վարչական 

ղեկավար 

Գլխավոր 

մասնագետ 

2018 

թվականի 
 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 

1Բարելավվել է 

կոյուղահամակարգի 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1. Մաքրված կոյուղագծի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
Ծրագրի 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Շիրակավան 

2018 

թվականի 
 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 
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որակը երկարությունը-5կմ 

2. Մատուցվող 

ծառայության որակից 

բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում - 15 % 

3. Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը- 1 ամիս 

 

գնահատման 

համակարգ, 

  աշխատակազմ, 

ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

բնակավայրի 

վարչական 

ղեկավար 

Գլխավոր 

մասնագետ) 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

Կոյուղագծի մաքրման   աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

Մաքրման  աշխատանքների կատարման ավարտական 

ակտի կազմում և հաստատում  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-2000.0հազ. դրամ 

2. –Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 5. Մարալիկի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների  նորոգում 

Ծրագրի նպատակ.  

Բարելավել 

բնակարանային 

տնտեսության վիճակը 

 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

Բարելավել բնակարանային 

տնտեսության վիճակը-15 % 

 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվությունն

եր 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Գլխավոր 

մասնագետ 

2018 

թվականի 
 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 

1 

Բարելավվել  է 

բնակարանային 

տնտեսության վիճակը 

 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ)  

1. Բազմաբնակարան 

շենքերի թիվը, որոնց 

տանիքները 

վերանորոգվել են 6 

2. Բնակչության 

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում- 15 % 

3. Բազմաբնակարան 

շենքերի տանիքների 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

  աշխատակազմ, , ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Գլխավոր 

մասնագետ 

2018 

թվականի 
 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 
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վերանորոգման 

տևողությունը 2 ամիս 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Տանիքների  նորոգման աշխատանքների 

նախահաշվային փաստաթղթերի 

նախապատրաստում 

2. Տանիքների նորոգման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

3.  Նորոգման  աշխատանքների կատարման 

ավարտական ակտի կազմում և հաստատում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 2000.0 հազար դրամ 

2. Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 

միջոցներ 

Ծրագիր 6. Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում,   ընդլայնում և սպասարկում 

Ծրագրի նպատակ.  

Բարձրացնել Անի 

համայնքի 

փողոցներով 

երթևեկության 

անվտանգության 

մակարդակը, 

փողոցները դարձնել 

լուսավոր գեղեցիկ ու 

հարմարավետ 

համայնքի 

բնակիչների , 

հյուրերի, 

տրանսպորտային 

միջոցների և 

զբոսաշրջիկների 

համար 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

1. Անի համայնքի բոլոր 

բնակավայրերը դարձել  

են լուսավոր, գեղեցիկ 

ու հարմարավետ-80 % 

2. Համայնքում 

էներգախնայող 

լամպերով 

լուսավորվող 

տարածքների 

մակերեսի 

տեսակարար կշիռը 

լուսավորվող 

տարածքների 

ընդհանուր մակերեսի 

մեջ- 66.3% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե

ր 

Համայնքի 

ղեկավար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, 

,<<Անի 

կոմունալ 

տնտեսություն>

> համայնքային 

բյուջետային 

հիմնարկ  

2018 

թվականի 

հունվար-

նոյեմբեր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Անի համայնքի  բոլոր 

բնակավայրերի 

փողոցները դարձել են 

լուսավոր,  գեղեցիկ  և 

բարեկարգ  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1. Փողոցներում 

տեղադրված 

լուսատուների 

քանակը-250 

2. Բնակիչների 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

  աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

Համայնքի 

ղեկավար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, 

,<<Անի 

կոմունալ 

տնտեսություն>

2018 

թվականի 

հունվար-

նոյեմբեր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 
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բավարվածությունը 

համայնքում-50 % 

3. Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը-11 ամիս 

 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Անի համայնքի 

բնակիչներ 

> համայնքային 

բյուջետային 

հիմնարկ 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Անի համայնքի բոլոր բնակավայրերի 

փողոցների արտաքին լուսավորության 

համակարգերի ընդլայնման ընդլայնման 

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 

պատվիրում 

2. Փողոցների արտաքին  լուսավորության 

համակարգի աշխատանքների իրականացում և 

վերահսկում 

3. Աշխատանքների կատարման ավարտական 

ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում  
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-48030.0հազ. դրամ 

2. Անի  համայնքապետարանի տեխնիկա 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ոլորտային նպատակ. 

Բարձրացնել համայնքային ենթակայության 

ճանապարհների և ինժեներական կառույցների 

սպասարկման, շահագործման և պահպանման 

ծառայությունների որակը  և ապահովել 

ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

   Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և 

փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % 

   Կապիտալ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և 

փողոցների մակերեսը, 900000 ք.մ 

Ծրագիր 1. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում,  

Մարալիկ և Ձորակապ բնակավայրերում նշագծում և  ճանապարհային նշանների տեղադրում 

Ծրագրի նպատակ.  

Անի հանայնքի բոլոր 

բնակավայրերի  

փողոցները 

բարեկարգել, 

վերացնել փողոցների 

ջրափոսերը և դրանք 

դարձնել անցանելի 

ու հարմարավետ 

հետիոտների և 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Անի համայնքի բոլոր 

բնակավայրերի փողոցները 

դարձել են անցանելի ու 

հարմարավետ հետիոտների և 

տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկության համար տարվա 

բոլոր եղանակներին-85 % 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե

ր 

Համայնքի 

ղեկավար, 
բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, 

Անի կոմունալ 

տնտեսություն 

բյուջետային 

հիմնարկ՚ 

գլխավոր 

մասնագետի 

2018 

թվականի 

հունվար-

հոկտեմբե

ր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 
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տրանսպորտային 

միջոցների 

երթևեկության 

համար տարվա բոլոր 

եղանակներին 

ժամանակավոր 

պաշտոնակատ

ար 

Միջանկյալ արդյունք 1  

Անի համայնքի բոլոր 

բնակավայրերի 

փողոցները դարձել են 

անցանելի և 

հարմարավետ 

հետիոտների և 

տրանսպորտային 

միջոցների 

երթևեկության համար 

տարվա բոլոր 

եղանակներին  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1. Ասֆալտապատված 

փողոցների մակերեսը  

2. Հարթեցված 

գրունտային 

ճանապարհների 

մակերեսը 

3. Բարեկարգված 

փողոցների 

երկարությունը 

4. Նշագծված փողոցների 

երկարությունը 

5. Ճանապարհային 

նշանների քանակը 

6. Բնակիչների կարծիքը 

ասֆալտապատ և 

բարեկարգ փողոցների 

վերաբերյալ-բավարար 

7. Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը-10 ամիս 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

  աշխատակազմ, , ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Անի համայնքի 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 
բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, 

Անի կոմունալ 

տնտեսություն 

բյուջետային 

հիմնարկ՚ 

գլխավոր 

մասնագետի 

ժամանակավոր 

պաշտոնակատ

ար 

2018 

թվականի 

հունվար-

հոկտեմբե

ր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Պատվիրել փողոցներիվերանորոգման 

աշխատանքների  նախագծա-նախահաշվային  

փաստաթղթերը 

2. Կազմակերպել մրցույթ 

3. Կնքել պայմանագիր շին մրցույթում հաղթող 

շին կազմակերպության հետ 

4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքները 

5. Կազմել աշխատանքների ավարտական ակտը 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-86799.2հազ.դրամ 

2. Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ՚ի աշխատողներ-

11 

3.Անի  համայնքապետարանի աշխատող-1 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 



27 
 

 

Ծրագիր 2. Քարաբերդ բնակավայրում կանգառի սպասասրահի կառուցում 

Ծրագրի նպատակ.  

 Նվազեցնել  կանգառ և 

կայանում կատարած 

տրանսպորտային 

միջոցներով 

երթևեկելի մասերի 

ծանրաբեռնվածությո

ւնը,  

Ապահովել 

բնակիչների 

անվտանգությունը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Ապահովել բնակիչների 

անվտանգությունը-20 % 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե

ր 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Քարաբերդ 

բնակավայրի 

վարչական 

ղեկավար, 

գլխավոր 

մասնագետ, 

բնակիչներ, 
Անի կոմունալ 

տնտեսություն 

բյուջետային 

հիմնարկ 

2018 

թվական 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 

1ապահովված է 

բնակիչների 

անվտանգությունը  

1. Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, 

ժամկետ).  

2. Տեղադրված կանգառի 

սպասասրահ-1 

3. Բնակիչների կարծիքը 

տեղադրված կանգառի 

սպասասրահի 

վերաբերյալ-բավարար 

4. Ծրագրի կատարման 

ժամկետը-1 ամիս 

 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

  աշխատակազմ, , ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Անի համայնքի 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Քարաբերդ 

բնակավայրի 

վարչական 

ղեկավար, 

գլխավոր 

մասնագետ, 

բնակիչներ, 
Անի կոմունալ 

տնտեսություն 

բյուջետային 

հիմնարկ 

2018 

թվական 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Ֆինանսական միջոցների ներգրավում : 

2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

կազմում: 

3. Գնումների գործընթացի իրականացում: 

4. Աշխատուժի ներգրավում: 

5. կանգառի սպասասրահի կառուցում  

6. աշխատանքների  ավարտական ակտի  կազմում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. . համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-1000.0հազ.դրամ 

2. Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ՚ի աշխատողներ-

11 

3. Անի համայնքապետարանի տեխնիկա 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 3. Ուղևորափոխադրող մեքենայի ձեռքբերում 
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Ծրագրի նպատակ.  

Ապահովել  

բնակավայրերի միջև 

տրանսպորտային 

կապը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Ապահովել  բնակավայրերի 

միջև տրանսպորտային կապը- 

30 % 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե

ր 

Համայնքի 

ղեկավար, 

համայնքի 

բնակիչներ 

2018 

թվականի 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 

1ապահովված է 

բնակավայրերի միջև 

տրանսպորտային 

կապը  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1. Ուղևորափոխադրող 

մեքենա-1 

2. Միջբնակավայրային 

հասարակական 

տրանսպորտի 

երթուղիների թիվ-, 2 

3. Միջբնակավայրային 

հասարակական 

տրանսպորտի 

աշխատանքի ժամերի 

քանակը օրվա 

ընթացքում- 8 ժամ 

4. Համայնքի բնակիչների 

կարծիքը համայնքը 

սպասարկող 

հասարակական 

տրանսպորտի 

աշխատանքներից, 

բավարար 

5. Ծրագրի ժամկետը-1 

ամիս 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

  աշխատակազմ, , ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Անի համայնքի 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

համայնքի 

բնակիչներ 

2018 

թվականի 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Ֆինանսական միջոցների ներգրավում 

2. Տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերում 

3. Տրանսպորտային միջոցի շահագործում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերշ5000.0հազ.դրամ 

2. համայնքապետարանի աշխատակազմ 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ոլորտային նպատակ. Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
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Ապահովել համայնքի բնակչությանը 

նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական 

դաստիարակության որակյալ ծառայությունների 

մատուցումը: 

 Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված 

մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 

45% 

  Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական 

կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, 21.0 

հազ.դրամ 

 Անհարժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված 

արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների 

տեսակար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ, 40 % 

Ծրագիր 1. Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր  բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության  ծառայության մատուցում 

Ծրագրի նպատակ.  

Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայության 

մատուցումը և 

հասանելիությունը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

 Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 

մատուցումը և 

հասանելիությունը -100 % 

 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե

ր, Համայնքի 

ղեկավար, ծնողներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Լանջիկ«Անի 

մանկապարտ

եզ », 

«Լանջիկի 

մանկապարտ

եզ», 

«Սառնաղբյու

րի ՆՈՒՀ »  

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ 

Իրականացու

մը ՀՈԱԿ-

ների միջոցով 

2018 

թվականի 

հունվար-

դեկտեմբե

ր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Մարալիկ, Լանջիկ, 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրերում 

ապահովվել է 

նախադպրոցական 

ուսումնական 

հաստատությունների 

բնականոն 

գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ)  

1. ՆՈՒՀ-եր հաճախող 

երեխաների ընդհանուր 

թիվը` 241 

2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

խմբերի թիվը `8 

3. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներում 

աշխատող 

աշխատակիցների 

թիվը` 34 

4. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներում 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե

ր, Համայնքի 

ղեկավար,Լանջիկ, 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ,ՀՈԱ

Կ-ների տնօրեններ,  

Համայնքի 

ղեկավար, 

Լանջիկ«Անի 

մանկապարտ

եզ » , 

«Լանջիկի 

մանկապարտ

եզ», 

«Սառնաղբյու

րի ՆՈՒՀ »  

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրեններ 

2018 

թվականի 

հունվար-

դեկտեմբե

ր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 
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օրվա ընթացքում սննդի 

տրամադրման թիվը՝ 

3անգամ 

5. Ծնողների կարծիքը 

նախադպրոցական 

ուսումնական 

հաստատությունների 

կողմից մատուցվող 

ծառայությունների 

վերաբերյալ-բավարար 

6. Նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայության 

մատուցման օրերի 

թիվը շաբաթվա 

ընթացքում, 5 օր 

7. Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը-1 տարի 

ծնողներ Իրականացու

մը ՀՈԱԿ-

ների միջոցով 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

  
1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն 

2. ՀՈԱԿՆ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 

3. Գորող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին 

ՀՈԱԿ-ների գործունեության 

համապատասխանության վերաբերյալ 

ուսումնասիրությունների իրականացում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմի աշխատակիցների 

թիվը – 40 

2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր  և գույք 

3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր - 43000.0հազ. 

դրամ  

 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 2. Արտադպրոցական  դաստիարակության ծառայության մատուցում 

Ծրագրի նպատակ.  

Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

արտադպրոցական 

կրթության 

ծառայության 

մատուցումը և 

հասանելիությունը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Մարալիկ քաղաքի արվեստի 

դպրոցի և Մարալիկ քաղաք 

երաժշտական դպրոցի 

գործունեությամբ ապահովել 

համայնքի բնակչությանը 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե

ր, Համայնքի 

ղեկավար, ծնողներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Մարալիկի և 

արվեստի 

դպրոցի 

տնօրեններ 

Իրականացու

մը՝ արվեստի 

2018 

թվականի 

հունվար-

դեկտեմբե

ր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 
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արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության մատուցումը և 

հասանելիությունը -100 % 

և 

երաժշտական 

դպրոցներ 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Մարալիկ քաղաքի 

արվեստի դպրոցի և 

Մարալիկ քաղաք 

երաժշտական դպրոցի 

գործունեությամբ 

ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության 

մատուցումը և 

հասանելիությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1. Դպրոցների 

աշխատակիցների 

թիվը-23 

2. Խմբերի թիվը-12 

3. Գեղագիտական 

կրթություն ստացող 

երեխաների թիվը- 

4. Երաժշտական 

կրթություն ստացող 

երեխաների թիվը-80 

5. Նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայության 

մատուցման օրերի 

թիվը շաբաթվա 

ընթացքում, 6 օր 

6. Ծնողների կարծիքը 

մատուցվող 

ծառայության 

վերաբերյալ- բավարար 

7. Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը- 1 տարի 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի ղեկավար,  

դպրոցների 

տնօրեններ, ծնողներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Մարալիկի և 

արվեստի 

դպրոցի 

տնօրեններ 

Իրականացում

ը՝ արվեստի և 

երաժշտական 

դպրոցներ 

2018 

թվականի 

հունվար-

դեկտեմբեր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Մարալիկ քաղաքի երաժշտական և 

արվեստի դպրոցների պահպանություն 

2. Դպրոցների շենքի և գույքի ընթացիկ 

նորոգում 

3. Ծնողական վճարի չափի մասին 

ավագանու որոշման ընդունում 

4. Խմբերի կոմպլեկտավորում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1.  դպրոցների աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝23 

2. դպրոցների շենք և գույք 

3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր- 31730.0հազ. դրամ  

 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 
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5. Գորող օրենսդրական պահանջներին, 

սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և 

չափորոշիչներին դպրոցների 

գործունեության համապատասխանության 

վերաբերյալ ուսումնասիրությունների 

իրականացում 

 
 

Ծրագիր 3. Ձիթհանքով բնակավայրում նախակրթարանի  գործունեության կազմակերպում    

Ծրագրի նպատակ.  

Ապահովել  համայնքի 

բնակչությանը 

նախադպրոցական  

կրթության 

ծառայության 

մատուցումը և 

հասանելիությունը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Ապահովել Ձիթհանքով  

բնակավայրի 

բնակչությանը 

Նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 

մատուցումը և 

հասանելիությունը -100 % 

 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի ղեկավար, 

Ձիթհանքով 

բնակավայրի 

վարչական ղեկավար,  

նախակրթարանի 

դաստիարակ, 

ծնողներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Ձիթհանքով 

բնակավայրի 

վարչական 

ղեկավար, 

<<Ձիթհանքով 

միջնակարգ 

դպրոց>> 

ՊՈԱԿ-ի 

տնօրեն  ,  

նախակրթարա

նի 

դաստիարակ, 

ծնողներ 

2018 

թվականի 

հունվար-

դեկտեմբեր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ձիթհանքով 

բնակավայրի 

<<Ձիթհանքով 

միջնակարգ դպրոց>> 

ՊՈԱԿ-ին կից 

նախակրթարանի 

գործունեությամբ 

ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

նախադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության 

մատուցումը և 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ)  

1. Նախակրթարան 

հաճախող երեխաների 

ընդհանուր թիվը`15 

2. Նախակրթարանի 

խմբերի թիվը`1 

3. Նախակրթարանում 

աշխատող 

աշխատակիցների 

թիվը`2 

4. Ծնողների կարծիքը 

նախակրթարանի 

կողմից մատուցվող 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի ղեկավար, 

Ձիթհանքով 

բնակավայրի 

վարչական ղեկավար, 

<<Ձիթհանքով 

միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 

տնօրեն  

նախակրթարանի 

դաստիարակ, 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Ձիթհանքով 

բնակավայրի 

վարչական 

ղեկավար, 

<<Ձիթհանքով 

միջնակարգ 

դպրոց>> 

ՊՈԱԿի 

տնօրեն-,  

նախակրթարա

նի 

դաստիարակ, 

ծնողներ 

2018 

թվականի 

հունվար-

դեկտեմբեր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 
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հասանելիությունը ծառայությունների 

վերաբերյալ-բավարար 

5. Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը-1 տարի 

ծնողներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Նախակրթարանի աշխատակազմի 

պահպանություն 

2. Նախակրթարանի  գույքի ընթացիկ նորոգում 

3. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված 

նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին 

նախակրթարանի գործունեության 

համապատասխանության վերաբերյալ 

ուսումնասիրությունների իրականացում 

 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. աշխատակիցների թիվը՝2 

2. Ձիթհանքով բնակավայրի <<Ձիթհանքով միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենք և  գույք 

3.  Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-1000.0հազ. դրամ 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 4. Սառնաղբյուրի մանկապարտեզի շենքի  վերանորոգում 

Ծրագրի նպատակ.  

Բարելավել 

«Սառնաղբյուրի 

ՆՈՒՀ »  ՀՈԱԿ-ի 

կողմից 

ծառայությունների 

մատուցման 

պայմանները 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Ապահովել Սառնաղբյուր 

բնակավայրի բնակչությանը 

նախադպրոցական կրթության 

ծառայությունների մատուցման 

որակը-100 % 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի ղեկավար, 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրի 

վարչական ղեկավար,  

ծնողներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրի 

վարչական 

ղեկավար, 

«Սառնաղբյու

րի ՆՈՒՀ »  

ՀՈԱԿ-ի 

տնօրեն,  
ծնողներ 

2018 

թվականի 

հունվար-

դեկտեմբեր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Բարելավվել է  

«Սառնաղբյուրի ՆՈՒՀ 

»  ՀՈԱԿ-ի կողմից 

ծառայությունների 

մատուցման 

պայմանները  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ  

հաճախող երեխաների 

թիվը-110 

2. Ծնողների կարծիքը 

մատուցվող 

ծառայությունների 

վերաբերյալ-լավ 

3. Բարձրացել է ՆՈՒՀ 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի ղեկավար, 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրի 

վարչական ղեկավար, 

«Սառնաղբյուրի 

ՆՈՒՀ »  ՀՈԱԿ-ի 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրի 

վարչական 

ղեկավար, 

«Սառնաղբյու

րի ՆՈՒՀ »  

ՀՈԱԿ-ի 

տնօրեն,  
ծնողներ 

2018 

թվականի 

հունվար-

դեկտեմբեր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 
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ՀՈԱԿ-ի 

գործունեությունից , 

մատուցվող 

ծառայությունների 

մատչելիությունից և 

որակից բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանը(հարցումնե

րի հիման վրա)-80% 

4. Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը- 1 տարի 

 

 

տնօրեն  ծնողներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. «Սառնաղբյուրի ՆՈՒՀ »  ՀՈԱԿ-ի 

վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում 

2. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացման մրցույթի անցկացում և հաղթող 

կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում 

3. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման հանձման-

ընդունման ավարտական  ակտի կազմում, 

քննարկում և հաստատում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ- աշխատակազմ-10 

2. համայնքի բյուջեով նախատեսված Սառնաղբյուրի 

մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման ծախսեր-1000.0հազ. 

դրամ 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ոլորտային նպատակ. 

Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և 

ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայություններից օգտված 

բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր 

թվի մեջ, 17 % 

  Մատուցված մշակութային ծառայությունների 

հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 40 %    

Ծրագիր 1. Մշակութային  ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության  ազատ ժամանցի կազմակերպում 

Ծրագրի նպատակ.  

Բարելավել 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

Ծրագրի 

գնահատման 

Համայնքի 

ղեկավար, 

2018 

թվականի 

Համապա 

տասխան 
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մշակութային 

ծառայությունների 

մատուցման  որակը, 

ակտիվացնել 

համայնքի 

մշակույթային 

կյանքը  

ցուցանիշ. 

Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը մշակութային 

ծառայությունների մատուցման 

որակը-100% 

համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի ղեկավար, 

բնակիչներ   

Մարալիկի 

քաղաքայի 

գրադարանի 

տնօրեն, 

<<Մարալիկի 

մշակութային 

երիտասարդ

ական  

կենտրոն 

>>բյուջետայի

ն հիմնարկի 

տնօրեն, 

գլխավոր 

մասնագետ 

հունվար- 

դեկտեմբե

ր 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ակտիվացել է 

համայնքի 

մշակույթային կյանքը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1. Մշակութային 

միջոցառումների թիվը-

13 

2. Միջոցառումներին 

մասնակիցների թիվը-

6500 

3. Տարվա ընթացքում 

գրադարանի 

ծառայությունից 

օգտված բնակիչների 

թիվը -1265 

4. Բնակիչների կարծիքը  

 մատուցվող 

ծառայությունների 

վերաբերյալ-բավարար 

5. Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը-1 տարի 

 

 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի ղեկավար, 

բնակիչներ   

Համայնքի 

ղեկավար, 

Մարալիկի 

քաղաքայի 

գրադարանի 

տնօրեն, 

<<Մարալիկի 

մշակութային 

երիտասարդ

ական  

կենտրոն 

>>բյուջետայի

ն հիմնարկի 

տնօրեն, 

գլխավոր 

մասնագետ 

2018 

թվականի 

հունվար- 

դեկտեմբե

ր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
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1. Մարալիկի քաղաքայի գրադարանի , 

<<Մարալիկի մշակութային երիտասարդական  

կենտրոն >>բյուջետային հիմնարկի 

աշխատակազմի պահպանություն 

2. <<Մարալիկի մշակութային երիտասարդական  

կենտրոն >>բյուջետային հիմնարկի շենքի և 

գույքի պահպանություն 

3. Տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի 

իրականացում 

 
 

1. Մարալիկի քաղաքայի գրադարանի , <<Մարալիկի 

մշակութային երիտասարդական  կենտրոն >>բյուջետային 

հիմնարկի աշխատակազմ-21 

2. Համայնքի բյուջեով նախատեսված Մշակութային  

ծառայությունների մատուցման, երիտասարդության  ազատ 

ժամանցի կազմակերպման համար ծախսեր- 16402.0հազ. դրամ 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 2. Գուսանագյուղի  մշակույթի տան շենքի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում 

Ծրագրի նպատակ.  

Բարելավել 

մշակութային 

ծառայությունների 

մատուցման  որակը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Բարելավվել համայնքի 

բնակչությանը մշակութային 

ծառայությունների մատուցման 

որակը-100% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի 

ղեկավար,Գուսանագյ

ուղ բնակավայրի 

վարչական ղեկավար, 

բնակիչներ   

Համայնքի 

ղեկավար, 

Գուսանագյուղ 

բնակավայրի 

վարչական 

ղեկավար, 

գլխավոր 

մասնագետ, 

բնակիչներ 

2018 

թվական 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Բարելավվել է 

մշակութային 

ծառայությունների 

մատուցման  որակը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1. Վերանորոգված և նոր 

գույքով համալրված  

մշակույթի տուն – 

առկա է  

2. Տարվա ընթացքում 

մշակույթի տուն 

հաճախողների թվի աճ 

-5% 

3. Միջոցառումների թվի 

աճ-2% 

4. Բարելավվել համայնքի 

բնակչությանը 

մշակութային 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի 

ղեկավար,Գուսանագյ

ուղ բնակավայրի 

վարչական ղեկավար, 

բնակիչներ   

Համայնքի 

ղեկավար, 

Գուսանագյուղ 

բնակավայրի 

վարչական 

ղեկավար, 

գլխավոր 

մասնագետ, 

բնակիչներ 

2018 

թվական 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 
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ծառայությունների 

մատուցման որակը-

100% 

5. Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը-1ամիս 

 

 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Գուսանագյուղի  մշակույթի տան շենքի 

վերանորոգման աշխատանքների 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 

2. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացման մրցույթի անցկացում և 

հաղթող կազմակերպության հետ 

պայմանագրի կնքում 

3. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում և վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման 

հանձման-ընդունման ավարտական  

ակտի կազմում, քննարկում և 

հաստատում 

5. Գուսանագյուղի  մշակույթի տան  

գույքի ձեռքբերերման մրցույթի 

անցկացում և հաղթող 

կազմակերպության հետ պայմանագրի 

կնքում 

 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված  մշակույթի տան շենքի 

վերանորոգման և գույքի ձեռքբերման համար ծախսեր- 

5000.0հազ. դրամ 

2. Համայնքապետարանի աշխատակազմ 

 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 3. Գուսանագյուղի, Լանջիկի  եկեղեցիների վերանորոգում 

Ծրագրի նպատակ.  

   Ապահովել  

եկեղեցիների 

պահպանությունը, 

խթանել զբ 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Վերանորոգվել է Գուսանագյուղ 

և Լլանջիկ բնակավայրերի 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

Համայնքի 

ղեկավար,Գուս

անագյուղ  և 

Լանջիկ 

բնակավայրերի 

2018 

թվական 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 
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ոսաշրջության աճին , 

պահպանել  մեր 

ազգային դիմագիծը, 

լեզուն, մշակույթը:  

եկեղեցիները-50% հաշվետվություններ, 

Համայնքի 

ղեկավար,Գուսանագյ

ուղ  և Լանջիկ 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, 

բնակիչներ   

վարչական 

ղեկավարներ,գլ

խավոր 

մասնագետ,բն

ակիչներ   

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 

1Վերանորոգված 

եկեղեցիներ  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1. Վերանորոգված 

եկեղեցիներ-2 

2. Բնակիչների կարծիքը 

վերանորոգված 

եկեղեցիների 

վերաբերյալ-բավարար 

3. Զբոսաշրջության աճի 

բարձրացում-5% 

4. Վերանորոգվել է 

Գուսանագյուղ և 

Լլանջիկ 

բնակավայրերի 

եկեղեցիները -

բավարար 

5. Ծրագրի տևողությունը-

2 ամիս 

 

 

 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի 

ղեկավար,Գուսանագյ

ուղ  և Լանջիկ 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, 

բնակիչներ   

Համայնքի 

ղեկավար,Գուս

անագյուղ  և 

Լանջիկ 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ,գլ

խավոր 

մասնագետ,բն

ակիչներ   

2018 

թվական 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Գուսանագյուղ և Լանջիկ բնակավայրերի 

եկեղեցիների  վերանորոգման աշխատանքների 

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 

պատվիրում 

2. Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացման մրցույթի անցկացում և հաղթող 

կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում 

3. Վերանորոգման աշխատանքների 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. Համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք 

2. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր- 6000.0հազ. դրամ 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 
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իրականացում և վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման հանձման-

ընդունման ավարտական  ակտի կազմում, 

քննարկում և հաստատում 
 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Ոլորտային նպատակ. 

Բնակչության մոտ առողջ կենսակերպի գաղափարի 

արմատավորում , կյանքի առողջ, բարենպաստ 

պայմանների ապահովում: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և 

մարզադպրոցներով, խաղահրապարակներով, 52 %     

Ծրագիր 1. Խաղահրապարակների  կառուցում և պահպանում 

Ծրագրի նպատակ.  

  Բարելավել 

բնակչության առողջ 

կենսակերպը, 

ապահովել ակտիվ 

հանգիստը 
Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Բարելավել բնակչության 

առողջ կենսակերպը, 

ապահովել ակտիվ հանգիստը-

100% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի ղեկավար, 
Աղին 

Բագրավան 

Ձիթհանքով 

Շիրակավան 

Ջրափի 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրերի  
վարչական 

ղեկավարներ, 

բնակիչներ   

Համայնքի 

ղեկավար, Աղին 

Բագրավան 

Ձիթհանքով 

Շիրակավան 

Ջրափի 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրերի  
վարչական 

ղեկավարներ, 

գլխավոր 

մասնագետ   

2018 

թվական 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Բարելավվել է 

բնակչության առողջ 

կենսակերպը, 

ապահովվել  էակտիվ 

հանգիստը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1. Կառուցված 

խաղահրապարակների 

թիվը-6 

2. Բնակիչների կարծիքը 

կառուցված 

խաղահրապարակների 

վերաբերյալ-բավարար 

3. Ծրագրի տևողությունը- 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի ղեկավար, 
Աղին 

Բագրավան 

Ձիթհանքով 

Շիրակավան 

Ջրափի 

Համայնքի 

ղեկավար, Աղին 

Բագրավան 

Ձիթհանքով 

Շիրակավան 

Ջրափի 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրերի  
վարչական 

ղեկավարներ, 

գլխավոր 

2018 

թվական 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 
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5 ամիս 

 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրերի  
վարչական 

ղեկավարներ, 

բնակիչներ   

մասնագետ   

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Աղին, Բագրավան, Ձիթհանքով, Շիրակավան, 

Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերի  

խաղահրապարակների կառուցման 

աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 

2. Խաղահրապարակների կառուցման  

աշխատանքների իրականացման մրցույթի 

անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ 

պայմանագրի կնքում 

3. Խաղահրապարակների կառուցման 

աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման հանձման-

ընդունման ավարտական  ակտի կազմում, 

քննարկում և հաստատում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. Համայնքապետարանի գույք և տեխնիկա 

2. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր- 6000.0հազ. դրամ 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 3. Զբոսայգիների հիմնում , վերանորոգում և պահպանում 

Ծրագրի նպատակ.  

Բարելավել 

բնակիչների 

հանգստի 

պայմանները 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Բարելավել բնակիչների 

հանգստի պայմանները-100% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի ղեկավար, 
Անիավան, 

Բագրավան,Գուսանա

գյուղ,Իսահակյան,Լա

նջիկ,Ձիթհանքով,Ձոր

ակապ,Սարակապ,Ջր

ափի,Սառնաղբյուր 
բնակավայրերի  
վարչական 

ղեկավարներ, 

բնակիչներ   

Համայնքի 

ղեկավար, 
Անիավան, 

Բագրավան,Գո

ւսանագյուղ,Իս

ահակյան,Լանջ

իկ,Ձիթհանքով,

Ձորակապ,Սար

ակապ,Ջրափի,

Սառնաղբյուր 
բնակավայրերի  
վարչական 

ղեկավարներ, 

գլխավոր 

մասնագետ 

2018 

թվականի 

հունիս-

նոյեմբեր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 
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Միջանկյալ արդյունք 

1բարելավվել է 

բնակիչների հանգստի 

պայմանները  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1. Վերանորոգված 

զբոսայգիների թիվը-6 

2. Հիմնված զբոսայգիների 

թիվը-2 

3. Բնակիչների կարծիքը 

հիմնված և 

վերանորոգված 

զբոսայգիների  

վերաբերյալ-բավարար 

4. Ծրագրի տևողությունը-

6 ամիս 

 

 

 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի ղեկավար, 
Անիավան, 

Բագրավան,Գուսանա

գյուղ,Իսահակյան,Լա

նջիկ,Ձիթհանքով,Ձոր

ակապ,Սարակապ,Ջր

ափի,Սառնաղբյուր 
բնակավայրերի  
վարչական 

ղեկավարներ, 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 
Անիավան, 

Բագրավան,Գո

ւսանագյուղ,Իս

ահակյան,Լանջ

իկ,Ձիթհանքով,

Ձորակապ,Սար

ակապ,Ջրափի,

Սառնաղբյուր 
բնակավայրերի  
վարչական 

ղեկավարներ, 

գլխավոր 

մասնագետ 

2018 

թվականի 

հունիս-

նոյեմբեր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Անիավան, 

Բագրավան,Գուսանագյուղ,Իսահակյան,Լանջիկ, 

Ձիթհանքով, Ձորակապ, Ջրափի, Սառնաղբյուր 

բնակավայրերի  զբոսայգիների հիմնման ու 

վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 

2. Զբոսայգիների հիմնման ու վերանորոգման 

աշխատանքների իրականացման մրցույթի 

անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ 

պայմանագրի կնքում 

3. Զբոսայգիների հիմնման ու վերանորոգման 

աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման հանձման-

ընդունման ավարտական  ակտի կազմում, 

քննարկում և հաստատում 

 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. Համայնքապետարանի գույք և տեխնիկա 

2. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր- 19000.0հազ. դրամ 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ոլորտային նպատակ. 

Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

  Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, ոչ 
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տրամադրվող սոցիալական աջակցության 

հասցեականությունը և մատչելիությունը: 

 Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը 

իրականացված ծրագրից (հարցումների հիման վրա)- շատ 

վատ, վատ  

Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

Ծրագրի նպատակ.  

Բարձրացնել 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին  

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Բարելավվել է լ սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին  

տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը և 

ծառայության 

մատչելիությունը-80% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

շահառուներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

համայնքի 

ղեկավարի 

աշխատակազ

մի 

քարտուղար 

բնակավայրե

րի վարչական 

ղեկավարներ 

2018 

թվականի 

հունվար-

դեկտեմբե

ր 

Համապատասխ

ան 

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

առկա են 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Բարձրացել է 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին  

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

1. Սոցիալական 

աջակցություն ստացած 

սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը`35  

2. Սոցիալական 

աջակցություն 

ստանալու նպատակով 

դիմումներ 

ներկայացնողների 

թիվը, 50 

3. Սոցիալական 

աջակցություն ստացող 

հաշմանդամների թիվը, 

5 

4. Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող 

ծրագրից, 34% 

5. Ծրագրի 

իրականացման 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ,

համայնքի ղեկավար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

շահառուներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

համայնքի 

ղեկավարի 

աշխատակազ

մի 

քարտուղար 

բնակավայրե

րի վարչական 

ղեկավարներ 

2018 

թվականի 

հունվար-

դեկտեմբե

ր 

Համապատասխ

ան 

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

առկա են 
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ժամկետը, 1 տարի 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման 

կարգի ընդունում ավագանու կողմից 

2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 

ընտանիքների հայտնաբերում 

3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու 

դիմումների քննարկում և աջակցության 

տրամադրում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության 

տրամադրման համար ծախսեր-5000,0հազ. դրամ 

2. –սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցներ-1 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

Ոլորտային նպատակ. 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների 

բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից 

(հարցումների հիման վրա), շատ վատ, վատ, բավարար, 

լավ, շատ լավ 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Համայնքում առկա հակակարկտային կայանների թիվը-5     

Ծրագիր 1. Անասունների ջրի խմոցների մաքրում, վերանորոգում և պահպանում 

Ծրագրի նպատակ.  

Զարգացնել 

անասնապահություն

ը, բարձրացնել 

անասունների 

կաթնատվությունը 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Բարձրացել  է անասունների 

կաթնատվությունը-10% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

բնակավայրե

րի վարչական 

ղեկավարներ, 

բնակիչներ  

2018 

թվական 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Զարգացել է 

անասնապահությունը, 

բարձրացել  է 

անասունների 

կաթնատվությունը  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ).  

Մաքրված ջրի խմոցների 

քանակը-5 

Բնակիչների կարծիքը 

մաքրված ու վերանորոգված 

անասունների ջրի խմոցների 

վերաբերյալ-բավարար 

Ծրագրի տևողությունը- 2 ամիս 

 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 
Համայնքի ղեկավար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

բնակավայրե

րի վարչական 

ղեկավարներ, 

բնակիչներ  

2018 

թվական 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Անասուններ ջրի խմոցների վերանորոգման 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
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նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 

պատվիրում 

2. Անասուններ ջրի խմոցների վերանորոգման 

աշխատանքների իրականացման մրցույթի 

անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ 

պայմանագրի կնքում 

3. Անասուններ ջրի խմոցների վերանորոգման 

աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 

4. Աշխատանքների կատարման հանձման-

ընդունման ավարտական  ակտի կազմում, 

քննարկում և հաստատում 
 

. համայնքապետարանի գույք և տեխնիկա 

 Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր- 2020.0 

հազ. դրամ 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ոլորտային նպատակ. 

Ապահովել համայնքի բնակավայրերում բնակչությանը 

աղբահանության և սանիտարական մաքրման  որակյալ 

և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա 

միջավայրի մաքրությունը:   

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված  

աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ  

վատ, քան լավ 

 Տեղափոխված աղբի ծավալը - 255տոննա 

 Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների 

մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման 

ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 35 % 

Ծրագիր 1. Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր  բնակավայրերում աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների 

մատուցում 

Ծրագրի նպատակ.  

Կազմակերպել 

համայնքի 

բնակչությանը 

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման 

ծառայությունների 

մատուցումը 

համայնքի Մարալիկ, 

Ձորակապ և 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրերում 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների մատուցումը 

համայնքի Մարալիկ, 

Ձորակապ և սառնաղբյուր 

բնակավայրերում-100 % 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 
Համայնքի ղեկավար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, <<Անի 

կոմունալ 

տնտեսություն>>համ

այնքային 

բյուջետային 

Համայնքի 

ղեկավար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, 

<<Անի կոմունալ 

տնտեսություն>>

համայնքային 

բյուջետային 

հիմնարկ, 

Բնակիչներ 

Իրականացումը՝

<<Անի կոմունալ 

տնտեսություն>>

2018 

թվականի 

հունվար-

դեկտեմբե

ր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 
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հիմնարկ, 

բնակիչներ 

համայնքային 

բյուջետային 

հիմնարկի 

կողմից, 

 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Կազմակերպվել էել 

համայնքի 

բնակչությանը 

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման 

ծառայությունների 

մատուցումը համայնքի 

Մարալիկ, Ձորակապ և 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրերում, 

ապահովվել է շրջակա 

միջավայրի 

պահպանությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 

որակ, ժամկետ)  

1. Աղբահանություն և 

սանիտարական 

մաքրում 

իրականացնող 

աշխատակիցների 

թիվը` 11 

2. Աղբահանության 

ծառայության 

մատուցման 

հաճախականությունը 

Մարալիկ 

բնակավայրում 

(շաբաթվա 

կտրվածքով),5 օր 

3. Աղբահանության 

ծառայության 

մատուցման 

հաճախականությունը 

Ձորակապ 

բնակավայրում 

(շաբաթվա 

կտրվածքով),1 օր 

4. Աղբահանության 

ծառայության 

մատուցման 

հաճախականությունը 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրում 

(շաբաթվա 

կտրվածքով),1 օր 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 
Համայնքի ղեկավար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, <<Անի 

կոմունալ 

տնտեսություն>>համ

այնքային 

բյուջետային 

հիմնարկ, 

բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ, 

<<Անի կոմունալ 

տնտեսություն>>

համայնքային 

բյուջետային 

հիմնարկ, 

Բնակիչներ 

Իրականացումը՝

<<Անի կոմունալ 

տնտեսություն>>

համայնքային 

բյուջետային 

հիմնարկի 

կողմից, 

 

2018 

թվականի 

հունվար-

դեկտեմբե

ր 

Համապա 

տասխան 

մարդկայի ն, 

նյութակա ն և 

ֆինանսակ ան 

ռեսուրսնե րի 

անբավար 

արություն 
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5. Սանիտարական 

մաքրման ենթարկված 

տարածքների 

մակերեսը, 20 % 

6. Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման 

ծառայությունից-

բավարար 

7. Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, 1 տարի 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

սխեմայի ժամանակացույցի կազմում և 

հաստատում 

2. Աղբի տեղափոխում աղբավայրեր 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. <<Անի կոմունալ տնտեսություն>>համայնքային բյուջետային 

հիմնարկի աշխատակազմ-11 

2. Անի համայնքապետարանի գույք և տեխնիկա 

3. Աղբահանության համար գանձված վարձավճարներ 

4. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր- 61750.0 հազ. 

դրամ 

 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 
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3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 
 

Աղյուսակ 6. Համայնքի  գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 

 
Հ/Հ Գույքի 

անվանումը 

Հասցեն Տարածքը / 

մակերեսը / 

քանակը 

(մ2/ հատ) 

Վիճակի 

գնահատակ

անը 

Այլ 

բնութագրիչն

եր 

Գույքի կառավարման 

գործառույթը  

1 

Համայնքապետարանի շենք 

և գույք 

Ք.Մարալիկ, 

Մադաթյան փ. 

Շենք 1 

2260,69քմ լավ 

Ենթակա է 

մասնակի 

վերանորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

2 

Կուսշրջկոմի վարչական 

շենք 

Ք.Մարալիկ, 

Մադաթյան փ. 

Շենք 2 

1185,60քմ բավարար Ենթակա է 

վերանորոգմ

ան 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

3 

Մարզադաշտ  1 վատ Տրիբունան 

ենթակա է 

հիմնանորոգմ

ան 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

4 

Շառայողական մեքենա  1 բավարար Ենթակա է 

մասնակի 

նորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

5 
Սելավատարի անավարտ 

շինարարություն 

 1 վատ  
Համայնքի կողմից օգտագործման 

6 

Աղբատար մեքենա 340LU48, ԶԻԼ 

ՄՄԶ-554 

1 բավարար Ենթակա է 

վերանորոգմ

ան 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

7 

Արցախյան պատերազմում 

զոհված 

ազատամարտիկների 

հիշատակը հավերժացնող 

հուշարձան խաչքար 

 1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

8 

Մարալիկ համայնքի 

փողոցների էլեկտրական 

լուսավորության ցանց 

  լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

9 
Սողոմոն Թեհլերյանի 

արձան 

Քաղաքային 

հրապարակում 

1   
Համայնքի կողմից օգտագործման 

10 
Հավերժության հուշարձան  1   

Համայնքի կողմից օգտագործման 

11 

Մարալիկի երաժշտական 

դպրոցի շենք 

Ք. Մարալիկ 

Մադաթյան 6 

481քմ բավարար Ենթակա է 

վերանորոգմ

ան 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

12 

Մանկապարտեզի շենք Ք.Մարալիկ 

Ձերժինսկու 7 

648,3քմ բավարար Ենթակա է 

հիմնանորոգմ

ան 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

13 

Մշակութային 

երիտասարդական 

կենտրոնի շենք 

Ք.Մարալիկ  Հր. 

Շահինյան 94 

700քմ բավարար Ենթակա է 

վերանորոգմ

ան 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

14 

Արտադպրոցական 

կենտրոնի շենք 

Ք. Մարալիկ 

Հաղթանակի փ. 

633,71քմ բավարար Ենթակա է 

հիմնանորոգմ

ան 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

15 

Մասնագիտացված 

աղբատար մեքենա 

357LU48, KO-

413/ԳԱԶ-53 

 վատ Ենթակա է 

վերանորոգմ

ան 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

16 
հատուկ  Համակցված 

KAMAZ  

294LL70, KO-

806/KAMAZ-43253 

 լավ  
Համայնքի կողմից օգտագործման 

17 

Վարչական ղեկավարների 

նստավայրեր և գույք 

գ.Աղին 

գ.Անիավան 

գ.Բագրավան 

գ.Գուսանագյուղ 

գ.Իսահակյան 

գ.Լանջիկ 

 լավ 

վատ 

լավ 

վատ 

 

լավ 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 
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գ.Լուսաղբյուր 

գ.Հայկաձոր 

գ. Ձորակապ 

գ. Շիրակավան 

գ.Ջրափի 

գ.Սառնաղբյուր 

գ. Սարակապ 

 գ.Քարաբերդ 

լավ 

բավարար 

վատ 

բավարար 

լավ 

լավ 

բավարար 

լավ 

լավ 

18 Եկեղեցու շենք Գ. Աղին 1 հատ 

Ենթակա է 

վերանորոգ

ման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

19 Գերեզմանոցի պարիսպ Գ. Աղին 1500գ/մ 

Ենթակա է 

վերանորոգ

ման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

20 Խմելու ջրի ավազան    250 խմ-1 Գ. Աղին 1 բավարար  
Համայնքի կողմից օգտագործման 

21 Խմելու ջրի ավազան    2 50խմ-2     Գ. Աղին 1 բավարար  
Համայնքի կողմից օգտագործման 

22 Խմելու ջրի ավազան    250 խմ-3     Գ. Աղին 1 
Ենթակա է 

նորոգման 
 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

23 Կոյուղագիծ Գ. Աղին 3000գծմ 

1.5 կմ 

Ենթակա է 

նորոգման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

24 
Բնակելի անավարտ 

շինություն 
Գ. Աղին 27 հատ խարխլված  

Չի օգտագործվում 

25 
Չսեփականաշնորհված 

բնակելի տուն 
Գ. Աղին 25 հատ բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

26 
Չսեփականաշնորհված 

բազմաբնակարան շենք 
Գ. Աղին 2 հատ բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

27 Պոմպ գ. Աղին 1 հատ բավարար  
Համայնքի կողմից օգտագործման 

28 Հակակարկտային կայան գ. Աղին 1 հատ Առկա   
 Համայնքի կողմից օգտագործման 

29 

Վարելահողեր 

(ընդհանրացնելև նշել 

ամբողջ համայնքի համար) 
 12219.95   

     823.61-հա տրված է 

վարձակալության,  11396.34  հա-ի 

համար կհայտարարվի 

վարձակալության մրցույթներ 

30 
Վարելահողեր 

    
   Օտարման  համար կհայտարարվի 

աճուրդ 

31 

Խոտհարքներ 

(ընդհանրացնելև նշել 

ամբողջ համայնքի համար) 

 

94.77   

94.77 հա-ի համար կհայտարարվի 

վարձակալության մրցույթ 

32 

Արոտներ 

(ընդհանրացնելև նշել 

ամբողջ համայնքի 

համար) 

 

20156.68   

20156.68  հա-ի համար 

կհայտարարվի վարձակալության 

մրցույթ 

33 

Կիսակառույց շենք 

գ. Աղին 

3-րդ փողոց 
179,6 քմ  

Անավարտ, 

կառուցված են 

նկուղային 

հարկերը և 1-ին 

հարկի պատերը 

Օտարման  համար կհայտարարվի 

աճուրդ, ո՞ր թվականին 

34 
Ավտոպարկ (գարաժ) գ. Աղին 8-րդ փող. 2 

շենք 
1684,0 ավերված 

ենթակա է 

դուրս գրման 
Ենթակա է օտարման, ե՞րբ 
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35 

Գերեզմանատներ  Մարալիկ  2 

Աղին 1 

Անիավան 1 

Անիպեմզա 1  

Բագրավան 3 

Գուսանագյուղ 2 

Իսահակյան 1 

Լանջիկ 1 

Լուսաղբյուր 1 

Հայկաձոր  2 

Ձորակապ 1 

Ձիթհանքով  1 

Շիրակավան 1 

Ջրափի 1 

Սառնաղբյուր 1 

Սարակապ 1 

Քարաբերդ 2 

23 հատ բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

36 

Ներբնակավայրային 

նշանակության 

ճանապարհներ  

Անի համայնք 123,1կմ 

83,1կմ 

ասֆալտա

պատ 

բավարար 

40կմ 

գրունտայ

ին-

բավարար 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

37 

Խմելու ջրի 

ջրամատակարար-ման 

ներքին ջրագիծ 

Անի համայնք 252.211կմ բավարար 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

38 Ավտոմեքենա  
Օպել վեկտրա-

355SU58 
 լավ  

Համայնքապետարանի կողմից 

օգտագործման 

39 բնակելի շենք 2 հարկանի 
Անիավան 

բնակավայր 
8 

Ենթակա է 

վերանորոգ

ման 

 

Բնակարանները տրված են 

վարձակալության 

40 Բնակելի շենք 1 հարկանի 
Անիավան 

բնակավայր 
5 

Ենթակա է 

վերանորոգ

ման 

 

Բնակարանները տրված են 

վարձակալության 

41 Մանկապարտեզի շենք 
Անիավան 

բնակավայր 
1 

Վթարային 

վիճակում 
 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

42 մարզադաշտ 
Անիավան 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

վերանորոգ

ման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

43 ջրամբարներ 
Անիավան 

բնակավայր 
2 

Ենթակա է 

վերանորոգ

ման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

44 Կիսակառույց շենքեր 
Անիավան 

բնակավայր 
4 

Կիսաքանդ 

վիճակում 
 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

45 
Գիշերային 

լուսավորության ցանց 

Անիավան 

բնակավայր 
10 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

46 Ջրի պոմպ 
Անիավան 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

47 Բնակելի շենք 32 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

48 Բնակելի շենք 11 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

49 Բնակելի շենք 21 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

50 Բնակելի շենք 13 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

51 Բնակելի շենք 17 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո
 

Համայնքի կողմից օգտագործման 
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գման 

52 Բնակելի շենք 19 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

53 Բնակելի շենք 10 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

54 Բնակելի շենք 15 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

55 Բնակելի շենք 9 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

56 Բնակելի շենք 4 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

57 Բնակելի շենք 23 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

58 Բնակելի շենք 14 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

59 Բնակելի շենք 16 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

60 Բնակելի շենք 20 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

61 Բնակելի շենք 22 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

62 Բնակելի շենք 24 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

63 Բնակելի շենք 26 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

64 Բնակելի շենք 28 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

65 զբոսայգի 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Գտնվում է 

կիսաքանդ 

վիճակում 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

66 Գերեզմանի ցանկապատ 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

67 Մանկապարտեզի շենք 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

68 Մշակույթի տան շենք 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 

Ենթակա է 

հիմնանորո

գման 

 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

69 հանգստաքար 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

70 Երկաթբետոնյա սալիկներ 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
4քմ 

Քայքայված, 

կոտրտված 

վիճակում 

 

Չի օգտագործվում 

71 խորքային հոր 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

72 Ջրաթափ ավազան 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

73 ջրատար 
Անիպեմզա 

բնակավայր 
2552գծմ բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 
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74 
Արևային ջրատաքացման 

համակարգ 

Անիպեմզա 

բնակավայր 
1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

75 Մանկապարտեզի շենք 
Բագրավան 

բնակավայր 
1 վատ 

Գտնվում է 

վթարային 

վիճակում և չի 

շահագործվում, 

ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Չի օգտագործվում 

76 Մշակույթի տան շենք 
Բագրավան 

բնակավայր 
1 վատ 

Գտնվում է 

վթարային 

վիճակում և չի 

շահագործվում, 

ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Չի օգտագործվում 

77 
Բնակելի շենք/երկու 

հարկանի/ 

Բագրավան 

բնակավայր 
1 բավարար 

Գտնվում է 

բարվոք 

վիճակում  

Տրված է վարձակալությամբ 

78 
Բնակելի շենք/ մեկ 

հարկանի/ 

Բագրավան 

բնակավայր 
1 բավարար 

Գտնվում է 

բարվոք 

վիճակում  

Տրված է վարձակալությամբ 

79 
Բնակելի շենք/ մեկ 

հարկանի/ 

Բագրավան 

բնակավայր 
3 բավարար 

Գտնվում է 

բարվոք 

վիճակում  

Տրված է վարձակալությամբ 

80 պոմպակայան 
Բագրավան 

բնակավայր 
3 բավարար 

Գտնվում է 

բարվոք 

վիճակում  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

81 մարզադաշտ 
Բագրավան 

բնակավայր 
1 բավարար 

Կառուցապատ

ման և 

բարեկարգման 

կարիք ունի 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

82 հուշարձան 
Բագրավան 

բնակավայր 
1 լավ 

Կարիք ունի 

մասնակի 

վերանորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

83 Խորքային պոմպ 
Բագրավան 

բնակավայր 
1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

84 Հակակարկտայի կայան 
Բագրավան 

բնակավայր 
2 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

85 
Փողոցների 

լուսավորության ցանց 

Բագրավան 

բնակավայր 
75 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

86 Պոմպակայան 
Գուսանագյուղ 

բնակավայր 
1 վատ 

Ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Համայնքի կողմից 

87 Մշակույթի տուն 
Գուսանագյուղ 

բնակավայր 
1 վատ 

 1/3 մասը 

կատարվել է 

ներքին 

հարդարում,մն

ացածը 

Ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

88 մարզադաշտ 
Գուսանագյուղ 

բնակավայր 
1 վատ 

Ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

89 Լուսավորության ցանց 
Գուսանագյուղ 

բնակավայր 
60 կետ լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

90 Մանկապարտեզի շենք 
Իսահակյան 

բնակավայր 
1 վատ 

Ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Չի օգտագործվում 
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91 Մշակույթի տուն 
Իսահակյան 

բնակավայր 
1 վատ 

Ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Չի օգտագործվում 

92 Հացահատիկի պահեստ 
Իսահակյան 

բնակավայր 
1 վատ 

Ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Չի օգտագործվում 

93 
Տեխնիկական 

սպասարկման կայան 

Իսահակյան 

բնակավայր 
1 վատ 

Գտնվում է 

կիսաքանդ 

վիճակում 

Չի օգտագործվում 

94 կոյուղագիծ 
Իսահակյան 

բնակավայր 
8350գծմ բավարար 

1.5 կմ ենթակա 

է նորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

95 Խմելու ջրի ավազան/300խմ/ 
Իսահակյան 

բնակավայր 
1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

96 
ԳԱԶ-24 մակնիշի 

ավտոմեքենա 

Իսահակյան 

բնակավայր 
1 վատ 

Ենթակա է 

դուրս գրման 

Չի օգտագործվում 

97 Պոմպ 
Իսահակյան 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

98 

Ջրագիծ 

անավարտ/կուտակիչ 

ջրամբաև/ 

Լանջիկ 

բնակավայր 
1 վատ 

Ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Չի օգտագործվում 

99 
1941-1945թթ պատերազմի  

զոհերի հուշարձան 

Լանջիկ 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

100 
1988թ երկրաշարժի զոհերի 

խաչքար 

Լանջիկ 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

101 
Գերեզմանատան տարածքի 

պարիսպ 

Լանջիկ 

բնակավայր 
 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

102 
Կենտրոնական փողոցի 

լուսավորության ցանց 

Լանջիկ 

բնակավայր 
2340գծմ լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

103 տաղավար 
Լանջիկ 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

104 Սպասասրահ 
Լանջիկ 

բնակավայր 
3 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

105 Տաշտակներ/խմոցներ/ 
Լանջիկ 

բնակավայր 
32գծմ բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

106 

Փողոցների ջրահեռացման 

մետաղե և բետոնե 

տաշտակներ 

Լանջիկ 

բնակավայր 
64գծմ լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

107 Թրթուռավոր տրակտոր 
Լանջիկ 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

108 
Անիվավոր տրակտոր ՄՏԶ 

82.1 

Լուսաղբյուր 

բնակավայր 
1 բավարար 

Մարտկոցները 

փչացած են, 

նորոգման 

կարիք ունի 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

109 Շարքացան ՍՊՆ-4 
Լուսաղբյուր 

բնակավայր 
1 բավարար 

Ենթակա է 

նորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

110 
Գութան 3 խոպանի ՊԼՆ 3-

35 

Լուսաղբյուր 

բնակավայր 
1 վատ Կոտրված, 

Չի օգտագործվում 

111 Կուլտիվատոր ԿՊՆ-4 
Լուսաղբյուր 

բնակավայր 
1 վատ 

Առանց 

զիգզագների 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

112 Հացահատիկի պահեստ 
Լուսաղբյուր 

բնակավայր 
1 վատ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

113 Ակումբի շենք 
Լուսաղբյուր 

բնակավայր 
1 վատ 

Ենթակա է 

վերանորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

114 Ֆիննական փայտյա տնակ 
Լուսաղբյուր 

բնակավայր 
7   

Համայնքի կողմից օգտագործման 

115 Վագոն տնակ 
Լուսաղբյուր 

բնակավայր 
10   

Համայնքի կողմից օգտագործման 

116 Գերեզմանոցի ցանկապատ 
Լուսաղբյուր 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

117 Ավտոմեքենայի կշեռք 
Լուսաղբյուր 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 
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118 Գրադարանի շենք 
Լուսաղբյուր 

բնակավայր 
1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

119 
Նախադպրոցական 

հիմնարկի շենք 

Լուսաղբյուր 

բնակավայր 
1 վատ 

Հիմնանորոգմա

ն կարիք ունի 

Չի օգտագործվում 

120 Պոմպակայանի շենք 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 վատ 

Ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

121 Խորքային հոր 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

122 Խորքային հոր/անավարտ/ 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 վատ 

Անավարտ 

շինարարությու

ն 

Չի օգտագործվում 

123 ջրավազան 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
4 վատ 

Ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

124 ջրավազան 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 վատ 

Ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Չի օգտագործվում 

125 Կենտրոնական ջրագիծ 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
1800մ վատ 

Ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

126 Կենտրոնական ջրագիծ 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
1700մ բավարար 

Ենթակա է 

նորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

127 ԷՑՎ 10-65-150.ՀՊԿ 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 նոր  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

128 ԷՑՎ 10-63-180 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

129 Շարժիչ ՍԻԳՄԱ-100 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

130 Ուժային վահանակ 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

131 
Ուժային վահանակ  ՅԱՆՆ-

57 Բ-52 

Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

132 
Կաթի ընդունման կետի 

շենք 

Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

133 Բաղնիքի շենք 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 բավարար 

Ենթակա է 

վերանորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

134 Մանկապարտեզի շենք 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 բավարար 

Ենթակա է 

վերանորոգման 

Բնակեցված է Հայկաձոր 

բնակավայրի  երեք ընտանիքների 

կողմից 

135 Ակումբի շենք 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
Քանդված է   

Չի օգտագործվում 

136 
Բնակելի շենք 

/երեքբնակարանով/ 

Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 բավարար  

Բնակեցված է Հայկաձոր 

բնակավայրի  երեք ընտանիքների 

կողմից 

137 
Երկհարկանի շենքեր/մեկ 

բնակարանով/ 

Հայկաձոր 

բնակավայր 
5   

Բնակեցված է Հայկաձոր 

բնակավայրի  հինգ ընտանիքների 

կողմից 

138 
Ուսուցչի բնակելի շենք/ 

երկու բնակարան/ 

Հայկաձոր 

բնակավայր 
1   

Բնակեցված է Հայկաձոր 

բնակավայրի  երկու ընտանիքների 

կողմից 

139 կամուրջներ 
Հայկաձոր 

բնակավայր 
7 բավարար 

Ենթակա է 

վերանորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

140 

Հայրենական Մեծ 

պատերազմի զոհերի 

հուշարձան 

Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 բավարար 

Ենթակա է 

վերանորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

141 
Սուրբ Գրիգոր 

Լուսավորիչի եկեղեցի 

Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 բավարար 

Ենթակա է 

վերանորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

142 
Նոր գյուղի անավարտ 

դպրոցի շենք 

Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 քանդված  

Չի օգտագործվում 

143 
Նոր գյուղի անավարտ 

բնակելի շենքեր 

Հայկաձոր 

բնակավայր 
14 քանդված  

Չի օգտագործվում 
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144 
Լուսավորության ներքին 

ցանց 

Հայկաձոր 

բնակավայր 
14կետ լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

145 
Ավտոմեքենա ՎԱԶ 

21214.2005թ 

Հայկաձոր 

բնակավայր 
1 բավարար 

Ենթակա է 

վերանորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

146 Հացահատիկի պահեստ 
Ձիթհանքով 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

147 Մթերքի պահեստ 
Ձիթհանքով 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

148 Կենցաղի տուն 
Ձիթհանքով 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

149 
Փողոցների 

լուսավորություն 

Ձիթհանքով 

բնակավայր 
42   

Համայնքի կողմից օգտագործման 

150 Կուլտուրայի տուն 
Ձիթհանքով 

բնակավայր 
1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

151 Շենք կիսակառույց 
Ձիթհանքով 

բնակավայր 
1   

Չի օգտագործվում 

152 
Ավտոմեքենա ՏԱՅՕՏԱ 

ՀԱՌՌԻԵՌ 2.4 

Ձիթհանքով 

բնակավայր 
1 բավարար 

Ունի նորոգման 

կարիք 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

153 Բազզայի պահակատուն 
Ձորակապ 

բնակավայր 
2 բավարար 

Ենթակա է 

նորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

154 

Բազզայի և 

գյուղապետարանի 

պարիսպ 

Ձորակապ 

բնակավայր 
230մ բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

155 
Մարդատար ավտոմեքենա 

գազ-24 

Ձորակապ 

բնակավայր 
1 բավարար 

Ենթակա է 

նորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

156 Համայնքի կոյուղագիծ 
Ձորակապ 

բնակավայր 
2350գծմ բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

157 
Փողոցային լուսավորման 

լապտերներ 

Ձորակապ 

բնակավայր 
119 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

158 
Բնակելի շենք/2 

սենյականոց/ 

Շիրակավա 

բնակավայր 

2 

բնակարան 
բավարար  

Բնակեցված է 

159 
Բնակելի շենք/ 3 

սենյականոց/ 

Շիրակավա 

բնակավայր 

10 

բնակարան 
բավարար  

Բնակեցված է 

160 
Բնակելի շենք/ 4 

սենյականոց/ 

Շիրակավա 

բնակավայր 

31 

բնակարան 
բավարար  

Բնակեցված է 

161 
Բնակելի շենքերի օժանդակ 

կառույցներ 

Շիրակավան 

բնակավայր 
43 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

162 
Հեղուկ վառելիքի մետաղյա 

տարա 

Շիրակավա 

բնակավայր 
3 բավարար  

Համայնքի կողմից 16օգտագործման 

163 Կոյուղի  
Շիրակավա 

բնակավայր 
8.5կմ բավարար  

Օգտագործվում է համայնքի կողմից 

մասնակի 

164 
Ներտնտեսային ոռոգման 

ցանց 

Շիրակավա 

բնակավայր 
 

Չի 

շահագործ

վել 

 

Չի օգտագործվում 

165 Բաղնիքի շենք 
Շիրակավա 

բնակավայր 
1 բավարար  

Բնակեցված է Շիրակավա համայնքի 

երեք ընտանիքներով 

166 Ջրի մղող պոմպ 
Շիրակավա 

բնակավայր 
1 վատ Անսարք է 

Չի օգտագործվում 

167 ՕՋԿ 
Շիրակավա 

բնակավայր 
1000խմ բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

168 Մշակույթի տան շենք 
Շիրակավա 

բնակավայր 
1 վատ 

Չի 

օգտագործվում, 

ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Չի օգտագործվում 

169 Մանկապարտեզի շենք 
Շիրակավա 

բնակավայր 
1 վատ 

Չի 

օգտագործվում, 

ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Չի օգտագործվում 

170 Հակակարկտային կայան 
Շիրակավա 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 
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171 Խմելու ջրի պոմպ 
Շիրակավա 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

172 Փոստի շենք 
Ջրափի 

բնակավայր 
1 վատ 

Ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Չի օգտագործվում 

173 Բնակելի շենք 
Ջրափի 

բնակավայր 
46 բավարար 

Ենթակա է 

վերանորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

174 մանկապարտեզ 
Ջրափի 

բնակավայր 
1 վատ 

Ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Չի օգտագործվում 

175 Ջրամբար խմելու ջրի 
Ջրափի 

բնակավայր 
2 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

176 կոյուղագիծ 
Ջրափի 

բնակավայր 
3.5կմ բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

177 Խմելու ջրի խորքային հոր 
Ջրափի 

բնակավայր 
2 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

178 
Ներհամայնքային ոռոգման 

ցանց 

Ջրափի 

բնակավայր 
92.6կմ   

Համայնքի կողմից օգտագործման 

179 մարզադաշտ 
Ջրափի 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

180 Ներհամայնքային կամուրջ 
Ջրափի 

բնակավայր 
3 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

181 ավտոմեքենա 
Ջրափի 

բնակավայր 
1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

182 
Լուսավոլտային 

համակարգ 

Ջրափի 

բնակավայր 
1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

183 Անավարտ ջրագիծ 
Սառնաղբյուր 

բնակավայր 
6750գծմ բավարար  

Չի օգտագործվում 

184 Վառելանյութի բաքեր 
Սառնաղբյուր 

բնակավայր 
10 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

185 
Գյուղապետարանի և 

գերեզմանոցի պարիսպ 

Սառնաղբյուր 

բնակավայր 
240 գծմ բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

186 
Ավտոմեքենա Գազ -3102-

581 

Սառնաղբյուր 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

187 
Ավտոմեքենա ՕՊԵԼ-

ՕՄԵԳԱ 

Սառնաղբյուր 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

188 Ջրարբիացման համակարգ 
Սառնաղբյուր 

բնակավայր 
10կմ լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

189 Ջրի պոմպ 
Սառնաղբյուր 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

190 Էլ.գեներատոր 
Սառնաղբյուր 

բնակավայր 
1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

191 
Էլ գեներատոր  Huter DY 

3000L 

Սառնաղբյուր 

բնակավայր 
1 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

192 
Արտաքին լուսավորության 

ցանց 

Սառնաղբյուր 

բնակավայր 
10460գծմ լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

193 ավտոկանգառ 
Սառնաղբյուր 

բնակավայր 
4 լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

194 Ոռոգման փակ ցանց 
Սառնաղբյուր 

բնակավայր 
740գծմ բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

195 Մշակույթի տան շենք 
Սառնաղբյուր 

բնակավայր 
1 վատ 

Ենթակա է 

հիմնանորոգմա

ն 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

196 Մանկապարտեզի շենք 
Սառնաղբյուր 

բնակավայր 
1 բավարար 

Ենթակա է 

վերանորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

197 Ջրագիծ վերին աղբյուրի 
Սարակապ 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

198 Ջրագիծ ներքին աղբյուրի 
Սարակապ 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

199 
Տրանսֆորմատոր 

հեռուստահաղորդման 

Սարակապ 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 
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ապարատի 

200 

Տնակ 

հեռուստահաղորդման 

ապարատի համար 

Սարակապ 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

201 
Հեռուստահաղորդման 

ապարատ 

Սարակապ 

բնակավայր 
1 բավարար 

Ենթակա է 

նորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

202 

Էլ.հաղորդ.ցանց 

հեռուստահաղորդ. 

Ապարատի համար 

Սարակապ 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

203 
Ներհամայնքային ոռոգման 

ցանց 

Սարակապ 

բնակավայր 
4.3կմ վատ 

Մասնակի 

թալանված է 

մնացածն էլ 

ունի 

վերանորոգման 

կարիք 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

204 Բնակելի տներ 
Սարակապ 

բնակավայր 
7 

կիսակառույ

ց 
 

Չի օգտագործվում 

205 Ջրհան պոմպակայնա 
Սարակապ 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

206 Լուսավորության ցանց 
Սարակապ 

բնակավայր 
4360գծմ լավ  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

207 Խառը պահեստներ 
Քարաբերդ 

բնակավայր 
5 վատ 

Ենթակա են 

հիմնանորոգմա

ն 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

208 լողավազան 
Քարաբերդ 

բնակավայր 
1 վատ 

Ենթակա են 

հիմնանորոգմա

ն 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

209 Ավտոմեքենա ԳԱԶ 32214 
Քարաբերդ 

բնակավայր 
1 գերազանց  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

210 Լիցքավորման շենք 
Քարաբերդ 

բնակավայր 
1 լավ 

Ենթակա է 

նորոգման 

Համայնքի կողմից օգտագործման 

211 ՕԿՋ 
Քարաբերդ 

բնակավայր 
2 Բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

212 Հուշարձան 1941-1945թթ 
Քարաբերդ 

բնակավայր 
1 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

213 Բնակելի ֆոնդի շենքեր 
Քարաբերդ 

բնակավայր 
14 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

214 Բնակելի անավարտ շենքեր 
Քարաբերդ 

բնակավայր 
3 Քանդված,  

Ենթակա է 

դուրս գրման 

Չի օգտագործվում 

215 Կամուրջ երկաթբետոնե 
Քարաբերդ 

բնակավայր 
8 բավարար  

Համայնքի կողմից օգտագործման 

216 Ուսուցչի տուն 
Քարաբերդ 

բնակավայր 
4բնակարան բավարար 

Ենթակա է 

մասնակի 

նորոգման 

1-ը բնակեցված է  

 

4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 

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

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 

արժեքը (հազ. 
Ծրագրի ֆինանսավորմ անաղբյուրները 
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1.  

Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի պահպանում, 

հանրային որակյալ 

ծառայությունների մատուցում 

197346.2  197346.2 

    

2.  

Համայնքապետարանի 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

զարգացում  

19155.1 

 

18777.1 

 
 

378.0 

  

3.  
ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի 

պահապանման ծախսեր 

5357.1  5357.1  
  

Ընդամենը 221858.4 216123.3 5357.1 378.0   

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

 

2018 թվականին ոլորտում 

ֆինանսապես ապահովված 

ծրագրեր չեն նախատեսվել 

 
     

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

 

Մարալիկ  և Սառնաղբյուր 

բնակավայրերում հեղեղատարի 

մաքրման աշխատանքների 

իրականացում 

2000.0 2000.0     

Ընդամենը 2000.0 2000.0     

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1.  

Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, 

Լանջիկ, Շիրակավան, Ջրափի, 

Սառնաղբյուր բնակավայրերի 

ջրամատակարարման 

համակարգերի ընթացիկ նորոգում և 

սպասարկում 

18249.2 18249.2 

    

2.  Քարաբերդի  ջրամբարի մաքրում 1000,0 1000,0     

3.  
Մարալիկում  կոյուղագծի 

անցկացում 
4000.0 4000.0 

    

4.  
Շիրակավանի կոյուղագծի մաքրում 2000.0 2000.0 

    

5.  
Մարալիկի բազմաբնակարան 

շենքերի տանիքների  նորոգում 

2000.0 2000.0 
    

6.  
Փողոցների արտաքին 

լուսավորության համակարգի 

48030.0 48030.0 
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անցկացում , ընդլայնում և 

սպասարկում 

Ընդամենը 75279.2 75279.2     

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

 

2018 թվականին հողօգտագործման 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 

չեն նախատեսվել։ 

      

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1.  

Համայնքային ենթակայության 

ճանապարհների վերանորոգման 

աշխատանքների իրականացում, 

պահպանում, նշագծում և  

ճանապարհային նշանների 

տեղադրում 

86799.2 86799.2 

    

2.  
Քարաբերդ բնակավայրում կանգառի 

սպասասրահի կառուցում 

1000.0 1000.0 
    

3.  
Ուղևորափոխադրող մեքենայի 

ձեռքբերում 

5000.0 5000.0 
    

Ընդամենը 92799.2 92799.2     

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

 

2018 թվականին առևտրի և 

ծառայությունների ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվել։ 

      

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1.  

Մարալիկ, Լանջիկ, Ձիթհանքով, 

Սառնաղբյուր  բնակավայրերում 

նախադպրոցական կրթության  

ծառայության մատուցում 

43000.0 43000.0 

    

2.  

Արտադպրոցական  

դաստիարակության ծառայության 

մատուցում 

31730.0 31730.0 

    

3.  

Ձիթհանքով բնակավայրում 

նախակրթարանի  գործունեության 

կազմակերպում    

1000.0 1000.0 

    

4.  
Սառնաղբյուրի մանկապարտեզի 

շենքի  վերանորոգում  

1000.0 1000.0 
    

Ընդամենը 76730.0 76730.0     

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  

Մշակութային  ծառայությունների 

մատուցում, երիտասարդության  

ազատ ժամանցի կազմակերպում 

16402.0 16402.0 

    

2.  
Գուսանագյուղի  մշակույթի շենքի 

վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում 

5000.0 5000.0 
    

3.  
Զբոսայգիների հիմնում, 

վերանորոգում և պահպանում 
19000.0 19000.0 

    

4.  
Գուսանագյուղի, Լանջիկի  

եկեղեցիների վերանորոգում 
6000.0 6000.0 

    

Ընդամենը 46402.0 46402.0     

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
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2018 թվականին ոլորտում 

ֆինանսապես ապահովված 

ծրագրեր չեն նախատեսվել 

      

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

1. 
Խաղահրապարակների  կառուցում և 

պահպանում 

6000,0 6000,0     

Ընդամենը 6000,0 6000,0     

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1.  
Աջակցություն սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին 

5000,0 5000,0 
    

Ընդամենը 5000,0 5000,0     

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

1.  

Անասունների ջրի խմոցների 

մաքրում, վերանորոգում և 

պահպանում 

2020.0 2020.0 

    

Ընդամենը 2020.0 2020.0 
    

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

 

2018 թվականին ոլորտում 

ֆինանսապես ապահովված 

ծրագրեր չեն նախատեսվել 

      

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1.  

Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր 

բնակավայրերում աղբահանության և 

սանմաքրման ծառայությունների 

մատուցում 

61750.0 61750.0 

    

2.  
Կանաչապատ տարածքների հիմնում 

և խնամքի կազմակերպում 

2000.0 2000.0 
    

Ընդամենը 63750.0 63750.0     

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 

2018 թվականին ոլորտում 

ֆինանսապես ապահովված 

ծրագրեր չեն նախատեսվել 

      

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

 

2018 թվականին ոլորտում 

ֆինանսապես ապահովված 

ծրագրեր չեն նախատեսվել  

      

 
Ընդհանուրը 591838.8 581103.7 5357.1 378.0 

  

5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման 

արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ 

Աղյուսակը լրացնելիս նայել Թումանյանի ՏԱՊ-ը և Աղյուսակ 5-ից Copi- Past –ով լրացնել ցուցանիշների 

անվանումները և թիրախային արժեքները՝ բոլոր ծրագրերի համար: 

Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների 

մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ  

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
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Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների 

մատուցում 

Բնակավայրերը՝ 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատողներ  

56    

Համայնքի հողի 

հարկի և գույքահարկի 

գանձման 

ավտոմատացված 

համակարգեր 

1    

Համայնքապետարանի 

վարչական շենք և 

գույք 

ըստ 

գույքագրման 

ցուցակի 
   

Վարչական 

ներկայացուցիչների 

նստավայրերի շենքեր 

և գույք 

ըստ 

գույքագրման 

ցուցակի    

Տեղական հարկերի, 

տուրքերի և վճարների 

հավաքագրմամբ 

զբաղվող 

աշխատակիցներ 

2    

Հողի հարկի, 

գույքահարկի, 

տեղական տուրքերի և 

վճարների առկա 

բազաներ 

Առկա են    

Համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների գծով 

առկա ապառքներ, 

հազ.դրամ 

    

Աշխատակազմում 

առկա 

համակարգչային 

սարքեր և 

սարքավորումներ 

44    

Աշխատակազմում 

առկա 

տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցությ

ան համակարգեր 

առկա է    

Աշխատակազմում 

ֆինանսական (այդ 

թվում՝ գույքի) 

կառավարման 

6    
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հարցերով զբաղվող 

աշխատողներ 

Աշխատակազմում 

տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցությ

ան համակարգերի 

կառավարման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատողներ 

1    

ՏԻ-անը բնակիչների 

մասնակցության 

կարգեր 

3    

Համայնքի 

պաշտոնական 

համացանցային կայքի 

առկայություն 

առկա է    

Ելքային 

(քանակական) 

Հարկային 

պարտականություննե

րը չկատարողների 

նկատմամբ համայնքի 

կողմից դատարան 

ներկայացված 

հայցադիմումների 

թիվը  

5    

Հողի հարկի բազայում 

առկա 

անճշտությունների 

նվազեցում (%-ով) 

10    

Գույքահարկի 

բազայում առկա 

անճշտությունների 

նվազեցում (%-ով) 

10    

Համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների գծով 

առկա ապառքների 

նվազեցում (%-ով) 

7    

Համայնքապետարան

ում բնակիչների 

սպասարկման «մեկ 

պատուհան» 

սկզբունքի 

կիրառումը  

Ընթացքում 

է  
   

 Սպասարկման 

կենտրոն դիմող 

այցելուների թիվը 

-    

Համայնքի 

պաշտոնական 

համացանցային 

կայքի առկայությունը 

առկա է    

Դոնոր -    
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կազմակերպությունն

երի հետ համատեղ 

իրականացվող 

ընդհանուր ծրագրերի 

թիվը 

     

Ելքային (որակական) 

ՏԻՄ-երի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

բնակիչների 

իրազեկվածության 

մակարդակի 

բարձրացում (%-ով) 

5 

   

 ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարան

ի աշխատակազմի 

գործունեությունից, 

մատուցվող 

ծառայությունների 

մատչելիությունից և 

որակից  բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում, 

(հարցումների հիման 

վրա), (%)  

5 

   

ՏԻՄ-երի, 

աշխատակազմի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

բնակիչների կողմից 

ստացվող դիմում-

բողոքների թվի 

նվազում (%-ով) 

5 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Համայնքի 

աշխատակազմի 

աշխատանքային 

օրերի թիվը տարվա 

ընթացքում, օր 

273 

   

Աշխատակազմում 

ստացված մեկ 

դիմումին 

պատասխանելու 

միջին ժամանակը, օր 

7 

   

Համայնքի 

ղեկավարի, 

ավագանու կողմից 

կազմակերպվող 

բնակիչների 

Շաբաթը 

1անգամ 

   



63 
 

ընդունելությունների 

հաճախականություն

ը 

Վերջնական 

արդյունքի 

Աշխատակազմը 

բնականոն գործել է, 

բարելավվել է 

բնակչությանը 

մատուցվող  

հանրային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը և 

որակը, % 

18 

   

Համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների 

տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի 

ընդհանուր մուտքերի 

կազմում, % 

31.1 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 
197346.2 

   

 

 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում 

 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Աշխատակազմում 

առկա վարչական, 

ֆինանսական, 

տեղեկատվական, 

հեռահաղորդակցությ

ան և այլ 

համակարգեր 

առկա է 

   

Աշխատակազմի 

կառավարման 

համակարգեր 

առկա է    

Աշխատակազմի 

կառուցվածք և 

կանոնադրություն 

առկա է    

Աշխատակազմի 

տեխնիկական 

սպասարկման 

անձնակազմի 

աշխատակիցներ 

9 
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Ելքային 

(քանակական) 

ՏԻՄ-երի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

բնակիչների կողմից 

ստացվող դիմում-

բողոքների թվի 

նվազում (%-ով) 

5 

   

Մասնագիտական 

վերապատրաստում 

անցած համայնքային 

ծառայողների թիվը 

2 

   

Աշխատակազմում 

կիրառվող 

տեղեկատվական 

համակարգերի թիվը 

1 

   

Աշխատակազմում 

օգտագործվող 

համակարգիչների 

թիվը 

44 

   

Աշխատակազմում ՀԿՏՀ-

ի առկայությունը 
առկա է 

   

 ՀԿՏՀ-ում օգտագործվող 

ծրագրերի թիվը 
2 

   

Աշխատակազմում 

կիրառվող 

հեռահաղորդակցությ

ան համակարգերի 

թիվը 

2 

   

Ելքային (որակական) 

 Աշխատակազմի 

կառուցվածքի, 

կանոնադրության, 

աշխատակարգերի և 

առկա կառավարման  

բարելավված 

համակարգերի 

առկայություն,այո/ոչ 

բարելավվա

ծ է 

   

Տարվա ընթացքում 

բարելավված 

աշխատակարգերի 

թիվը 

3 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

 Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 

1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Աշխատակազմի 

կառավարման 

համակարգերը 

բարելավվել են, աճել 

են աշխատակիցների 

գիտելիքները և 

հմտությունները (%) 

10 
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Ծախսեր, հազ. դրամ 

ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 
19155.1 

   

ԳՄՀԸ -ի կողմից 

հատկացված 

միջոցներ 

378,0   
   

 

 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

 Ծրագիր 3. ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի պահապանման ծախսեր 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
ՔԿԱԳ-ի  

աշխատակիցներ 

2    

Ելքային 

(քանակական) 

Տեղեկատվական  և 

կառավարման 

համակարգ 

1 

   

Օգտագործվող 

համակարգիչների 

թիվը 

2 

   

կանոնադրություն 
Առկա է  

   

Ելքային (որակական) 

ՔԿԱԳ-ի կողմից 

բնակչությանը 

մատուցված 

ծառայության որակը  

բարելավվել է(%) 

10 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 
Ծրագրի տևողության 

ժամկետը,տարի 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

ՔԿԱԳ-ի կողմից 

բնակչությանը 

մատուցված 

ծառայության որակը  

բարելավվել է ՝ % 

10 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 

ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ Պետական 

բյուջեով 

նախատեսված 

ծախսեր 

5357.1    
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Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 
Ծրագիր 1. Մարալիկ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում   հեղեղատարի  մաքրման աշխատանքների իրականացում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

<<Անի կոմունալ 

տնտեսություն>> 

համայնքային 

բյուջետային 

հիմնարկի 

աշխատակիցներ 

11    

Ելքային 

(քանակական) 

 

Մաքրված 

հեղեղատարներ Առկա է  

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

բավարարվածություն

ը համայնքում 

մաքրված 

հեղեղատարներից,  

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 

1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Համայնքում 

կանխարգելվել է 

հեղեղների վտանգը 
20 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

2000.0    

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

 Ծրագիր 1. Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերի 

ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Անի 

համայնքապետարան

ի տեխնիկա և գույք 

ըստ 

գույքագրմա

ն ցուցակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Վերանորոգված 

ջրագծերի 

երկարությունը, կմ 
41.961 

   

Տարվա ընթացքում 

ջրագծերի ընթացիկ 

նորոգում 

իրականացված 

բնակավայրերի թիվը 

7 
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Ելքային (որակական) 

Մատուցվող 

ծառայության որակից 

բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում (%-ով) 

5 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Մատուցվող 

ծառայության որակից 

բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում (%) 

5 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

18249.    

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

 Ծրագիր 2. Քարաբերդի  ջրամբարի մաքրում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Անի 

համայնքապետարան

ի տեխնիկա և գույք 

ըստ 

գույքագրմա

ն ցուցակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Մաքրված ջրամբար 

Առկա է  

   

Ելքային (որակական) 

Մատուցվող 

ծառայության որակից 

բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում (%-ով) 

10 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Մատուցվող 

ծառայության որակից 

բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում (%) 

10 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 1000.0    
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աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 
 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 3. Մարալիկում  կոյուղագծի անցկացում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Անի 

համայնքապետարան

ի տեխնիկա և գույք 

ըստ 

գույքագրմա

ն ցուցակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

 

Անցկացված 

կոյուղագծի 

երկարությունը,կմ 
3 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակչության 

կոյուղահամակարգից  

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում % 

10 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 

1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Բարելավվել է 

բնակիչների 

ջրահեռացման հետ 

կապված խնդիրները, 

(%) 

10 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

4000.0    

 
 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 4. Շիրակավանի կոյուղագծի մաքրում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Անի 

համայնքապետարան

ի տեխնիկա և գույք 

ըստ 

գույքագրմա

ն ցուցակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

 

Անցկացված 

կոյուղագծի 

երկարությունը,կմ 
5 

   

Ելքային (որակական) 
Մատուցվող 

ծառայության որակից 
15 

   



69 
 

բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 

1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Մատուցվող 

ծառայության որակից 

բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում, (%) 

15 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

2000.0    

 

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 5. Մարալիկի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների  նորոգում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Անի 

համայնքապետարան

ի տեխնիկա և գույք 

ըստ 

գույքագրմա

ն ցուցակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

 

Բազմաբնակարան 

շենքերի թիվը, որոնց 

տանիքները 

վերանորոգվել են 

6 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակչության 

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում(%) 

15 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 

2 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Բարելավել 

բնակարանային 

տնտեսության 

վիճակը (%) 

15 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

2000.0    
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Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 6. Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում,   ընդլայնում և սպասարկում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Անի 

համայնքապետարան

ի տեխնիկա 

ըստ 

գույքագրմա

ն ցուցակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

 

Փողոցներում 

տեղադրված 

լուսատուների 

քանակը 

250 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

բավարարվածություն

ը համայնքում 

գիշերային 

լուսավորվածություն

ից, % 

50 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 

11 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Անի համայնքի բոլոր 

բնակավայրերը 

դարձել  են լուսավոր, 

գեղեցիկ ու 

հարմարավետ (%) 80 

   

Համայնքում 

էներգախնայող 

լամպերով 

լուսավորվող 

տարածքների 

մակերեսի 

տեսակարար կշիռը 

լուսավորվող 

տարածքների 

ընդհանուր մակերեսի 

մեջ- % 

66.3 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

48030.0    
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Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ծրագիր 1. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, 

պահպանում,  Մարալիկ և Ձորակապ բնակավայրերում նշագծում և  ճանապարհային նշանների տեղադրում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարան

ի աշխատակազմի 

աշխատակիցներ 

1 

   

Անի կոմունալ 

տնտեսություն 

բյուջետային հիմնարկ՚ի 

աշխատողներ 

11 

   

Ելքային 

(քանակական) 

 

Ասֆալտապատված 

փողոցների 

մակերեսը, քմ   

 

   

Հարթեցված 

գրունտային 

ճանապարհների 

մակերեսը 

 

   

Բարեկարգված 

փողոցների 

երկարությունը 

 

 

   

Նշագծված 

փողոցների 

երկարությունը 

 

 

   

Ճանապարհային 

նշանների քանակը 

 

 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

կարծիքը 

ասֆալտապատ և 

բարեկարգ 

փողոցների 

վերաբերյալ- լավ, 

բավարար, վատ/ 

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 

10 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Անի համայնքի բոլոր 

բնակավայրերի 

փողոցները դարձել 

են անցանելի ու 

հարմարավետ 

հետիոտների և 

տրանսպորտային 

միջոցների 

85 
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երթևեկության 

համար տարվա բոլոր 

եղանակներին % 

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

86799.2 

   

 
 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ծրագիր 2. Քարաբերդ բնակավայրում կանգառի սպասասրահի կառուցում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Անի 

համայնքապետարան 

ի տեխնիկա 

ըստ 

գույքագրմա 

ն ցուցակի 

   

Անի կոմունալ 

տնտեսություն 

բյուջետային հիմնարկ՚ի 

աշխատողներ 

11    

Ելքային 

(քանակական) 

 

Տեղադրված կանգառի 

սպասասրահ 
1 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

կարծիքը 

տեղադրված 

կանգառի 

սպասասրահի 

վերաբերյալ/- լավ, 

բավարար, վատ/ 

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 

1 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

Ապահովել 

բնակիչների 

անվտանգությունը- % 
20 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

1000.0    
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Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ծրագիր 3. Ուղևորափոխադրող մեքենայի ձեռքբերում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Անի 

համայնքապետարան

ի աշխատակազմ 

2    

Ելքային 

(քանակական) 

 

Ուղևորափոխադրող 

մեքենա 
1 

   

Միջբնակավայրային 

հասարակական 

տրանսպորտի 

երթուղիների թիվ 

 

2 

   

Միջբնակավայրային 

հասարակական 

տրանսպորտի 

աշխատանքի ժամերի 

քանակը օրվա 

ընթացքում- ժամ 

 

8 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի 

բնակիչների կարծիքը 

համայնքը 

սպասարկող 

հասարակական 

տրանսպորտի 

աշխատանքներից, /- 

լավ, բավարար, վատ/ 

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 

1 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

Ապահովել  

բնակավայրերի միջև 

տրանսպորտային 

կապը - % 30 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

5000.0    
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Ոլորտ 8. Կրթություն  

Ծրագիր 1. Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր  բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության  ծառայության 

մատուցում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

աշխատակազմեր 

34    

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

շենքեր և գույք 

ըստ 

գույքագրմա

ն ցուցակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

աշխատակիցների 

թիվը 

34 

 

 

   

     

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 

խմբերի թիվը 
8    

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ 

հաճախող 

երեխաների թիվը 

241 
   

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ  

օրվա ընթացքում 

սննդի տրամադրման 

թիվը՝   

 

3 

   

Ելքային (որակական) 

Ծնողների կարծիքը 

նախադպրոցական 

ուսումնական 

հաստատությունների 

կողմից մատուցվող 

ծառայությունների 

վերաբերյալ 
բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայության 

մատուցումը և 

հասանելիությունը, % 

100 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 
43000.0 
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բյուջեի միջոցներ 

 
 

 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ծրագիր 2. Արտադպրոցական  դաստիարակության ծառայության մատուցում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Մարալիկ քաղաքի 

արվեստի դպրոցի և 

Մարալիկ քաղաք 

երաժշտական 

դպրոցի 

աշխատակազմ 

23 

   

 Մարալիկ քաղաքի 

արվեստի դպրոցի և 

Մարալիկ քաղաք 

երաժշտական 

դպրոցի շենք և գույք 

ըստ 

գույքագրմա

ն ցուցակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Մարալիկ քաղաքի 

արվեստի դպրոցի և 

Մարալիկ քաղաք 

երաժշտական 

դպրոցի 

աշխատակիցների 

թիվը 

23 

   

Խմբերի  թիվը 
          12 

   

1. Երաժշտական 

կրթություն 

ստացողների թիվը 

80 
   

Գեղագիտական 

կրթություն 

ստացողների թիվը 
 

   

Ելքային (որակական) 

Ծնողների կարծիքը 

մատուցվող 

ծառայության 

վերաբերյալ 

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Մարալիկ քաղաքի 

արվեստի դպրոցի և 

Մարալիկ քաղաք 

100 
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երաժշտական 

դպրոցի 

գործունեությամբ 

ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության 

մատուցումը և 

հասանելիությունը - 

% 

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

31730.0 
   

 

Ոլորտ 8. Կրթություն  

Ծրագիր 3. Ձիթհանքով բնակավայրում նախակրթարանի  գործունեության կազմակերպում    

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ձիթհանքով 

բնակավայրի 

<<Ձիթհանքով 

միջնակարգ դպրոց>> 

ՊՈԱԿ-ին կից 

նախակրթարանի 

աշխատակազմեր 

2    

Ձիթհանքով 

բնակավայրի 

<<Ձիթհանքով 

միջնակարգ դպրոց>> 

ՊՈԱԿ-ի շենք և  գույք 

 

ըստ 

գույքագրմա

ն ցուցակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Ձիթհանքով 

բնակավայրի 

<<Ձիթհանքով 

միջնակարգ դպրոց>> 

ՊՈԱԿ-ին կից 

նախակրթարանի 

աշխատակիցների 

թիվը 

2 

 

 

   

Ձիթհանքով 

բնակավայրի 

<<Ձիթհանքով 

միջնակարգ դպրոց>> 

ՊՈԱԿ-ին կից 

նախակրթարանի 

խմբերի թիվը 

1 
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Ձիթհանքով 

բնակավայրի 

<<Ձիթհանքով 

միջնակարգ դպրոց>> 

ՊՈԱԿ-ին կից 

նախակրթարան 

հաճախող 

երեխաների թիվը 

15 

   

Ելքային (որակական) 

Ծնողների կարծիքը 

նախակրթարանի 

կողմից մատուցվող 

ծառայությունների 

վերաբերյալ-  

բավարար 

   

 

 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Ապահովել 

Ձիթհանքով  

բնակավայրի 

բնակչությանը 

Նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայության 

մատուցումը և 

հասանելիությունը, % 

100 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

1000 

.0 

   

 

Ոլորտ 8. Կրթություն  

Ծրագիր 4. Սառնաղբյուրի մանկապարտեզի շենքի  վերանորոգում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ- 

աշխատակազմ 

10    
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Ելքային 

(քանակական) 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ  

հաճախող 

երեխաների թիվը 
110 

 

 

   

Ելքային (որակական) 

Ծնողների կարծիքը 

մատուցվող 

ծառայությունների 

վերաբերյալ- 

 

լավ 

   

 

 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Ապահովել 

Սառնաղբյուր 

բնակավայրի 

բնակչությանը 

նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայությունների 

մատուցման որակը, 

% 

100 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

1000 

.0 

   

 

 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր 1. Մշակութային  ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության  ազատ ժամանցի կազմակերպում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Մարալիկի 

քաղաքայի 

գրադարանի , 

<<Մարալիկի 

մշակութային 

21 
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երիտասարդական  

կենտրոն 

>>բյուջետային 

հիմնարկի 

աշխատակազմ 

     

Ելքային 

(քանակական) 

Մշակութային 

միջոցառումների 

թիվը 

13 

   

Միջոցառումներին 

մասնակիցների թիվը 
         6500 

   

2. Տարվա ընթացքում 

գրադարանի 

ծառայությունից 

օգտված բնակիչների 

թիվը 

1265 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

կարծիքը  

Մատուցվող 

ծառայությունների 

վերաբերյալ 

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

մշակութային 

ծառայությունների 

մատուցման որակը - 

% 

100 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

16402.0 
   

 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր 1. Գուսանագյուղի  մշակույթի տան շենքի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարան

ի աշխատակազմ 

 

2 
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Ելքային 

(քանակական) 

Տարվա ընթացքում 

մշակույթի տուն 

հաճախողների թվի 

աճ -% 

 

5 

   

Վերանորոգված և նոր 

գույքով համալրված  

մշակույթի տուն 

Առկա է 
   

3. Միջոցառումների թվի 

աճ% 

2 

   

Ելքային (որակական) 

Բարելավվել 

համայնքի 

բնակչությանը 

մշակութային 

ծառայությունների 

մատուցման որակը-

% 

100 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 
1 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Բարելավվել 

համայնքի 

բնակչությանը 

մշակութային 

ծառայությունների 

մատուցման որակը-

% 

100 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

5000.0 
   

 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր 3. Գուսանագյուղի, Լանջիկի  եկեղեցիների վերանորոգում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարան

ի տեխնիկա և գույք  
Ըստ 

գույքացուց

ակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Վերանորոգված 

եկեղեցիներ  
2 
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Զբոսաշրջության աճի 

բարձրացում-% 

 

5 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

կարծիքը 

վերանորոգված 

եկեղեցիների 

վերաբերյալ 

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 
2 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Վերանորոգվել է 

Գուսանագյուղ և 

Լլանջիկ 

բնակավայրերի 

եկեղեցիները 

50 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

6000.0 
   

 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Ծրագիր 1. Խաղահրապարակների  կառուցում և պահպանում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարան

ի տեխնիկա և գույք  
Ըստ 

գույքացուց

ակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Կառուցված 

խաղահրապարակնե

րի թիվը 

6 

   

Ելքային (որակական) 
Բնակիչների 

կարծիքը կառուցված 
բավարար 
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խաղահրապարակնե

րի վերաբերյալ- 

 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 
5 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Բարելավել 

բնակչության առողջ 

կենսակերպը, 

ապահովել ակտիվ 

հանգիստը% 

100 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

6000.0 
   

 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Ծրագիր 2. Զբոսայգիների հիմնում , վերանորոգում և պահպանում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարան

ի տեխնիկա և գույք  
Ըստ 

գույքացուց

ակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Վերանորոգված 

զբոսայգիների թիվը 

6 

   

Հիմնված 

զբոսայգիների թիվը 
2 

   

Ելքային (որակական) 

Հիմնված և 

վերանորոգված 

զբոսայգիների 

վերաբերյալ 

վերաբերյալ- 

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 
6 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Բարելավել 

բնակիչների 

հանգստի 

պայմանները % 

100 
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Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

19000.0 
   

 

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Սոցիալական 

աջակցության 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցներ 

1 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստացած 

սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը  

35 

   

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստանալու 

նպատակով 

դիմումներ 

ներկայացնողների 

թիվը 

50 

   

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստացած 

հաշմանդամների թիվը 

5 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածություն

ը իրականացվող 

ծրագրից, % 

 

34 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 

արդյունքի 

Բարելավվել է լ 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին  

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

և ծառայության 

մատչելիությունը-% 

80 
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Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

5000.0 

   

  

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

Ծրագիր 1 Անասունների ջրի խմոցների մաքրում, վերանորոգում և պահպանում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարան

ի տեխնիկա և գույք  
Ըստ 

գույքացուց

ակի 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Մաքրված ջրի 

խմոցների քանակը- 

5 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

կարծիքը մաքրված ու 

վերանորոգված 

անասունների ջրի 

խմոցների 

վերաբերյալ 

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 
2 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Բարձրացել  է 

անասունների 

կաթնատվությունը-% 
10 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

2020.0 
   

 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 1. Համայնքի Մարալիկ, Սառնաղբյուր, Ձորակապ բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման աշխատանքների իրականացում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
.« <<Անի կոմունալ 

տնտեսություն>>համայն
11 
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քային բյուջետային 

հիմնարկի 

աշխատակազմ 

Համայնքապետարան

ի տեխնիկա և գույք  

Ըստ 

գույքացուց

ակի 

   

Աղբահանության 

համար գանձված 

վճարների գումարը, 

հազ.դրամ 

 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Աղբահանություն և 

սանիտարական 

մաքրում 

իրականացնող 

աշխատակիցների 

թիվը 

11 

 

 

 

 

   

Աղբահանության 

ծառայության 

մատուցման 

հաճախականություն

ը Մարալիկ 

բնակավայրում 

(շաբաթվա 

կտրվածքով)օր 

5 

   

Աղբահանության 

ծառայության 

մատուցման 

հաճախականություն

ը Ձորակապ 

բնակավայրում 

(շաբաթվա 

կտրվածքով),օր 

1    

Աղբահանության 

ծառայության 

մատուցման 

հաճախականություն

ը Սառնաղբյուր 

բնակավայրում 

(շաբաթվա 

կտրվածքով),օր 

1 

 

   

Սանիտարական 

մաքրման 

ենթարկված 

տարածքների 

մակերեսը,  % 

 

20 

 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

կարծիքը 

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման 

ծառայության 

 

բավարար 
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վերաբերյալ  

Աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման 

ծառայության 

համապատասխանու

թյունը օրենսդրական 

պահանջներին, 

սահմանված 

նորմատիվներին, 

կարգերին և 

չափորոշիչներին 

ամբողջությ

ամբ 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Համայնքի 

բնակիչների 

բավարարվածություն

ը աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման 

ծառայությունից 

 
 

 

 

 

 

բավարար 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Ապահովել համայնքի 

բնակչությանը 

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման 

ծառայությունների 

մատուցումը 

համայնքի Մարալիկ, 

Ձորակապ և 

սառնաղբյուր 

բնակավայրերում-% 

100% 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 

աղբյուրը՝ համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

61750.0 
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