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Ներածություն
Ախուրյան 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:
ՏԱՊ – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել «Համայնքների ֆինանսիստների
միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի
տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:
ՏԱՊ-ի 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 4):
ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է`- համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի
կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը (Աղյուսակ 5):
ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի
ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 6):
ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում (Աղյուսակ 7) ներկայացված է`- տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում
ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:
1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Համայնքի տեսլականը՝
Ախուրյանը ենթակառուցվածքներով մասամբ հագեցած, զարգացող գյուղատնտեսությամբ և
էկոլոգիապես մաքուր գյուղ մթերքների արտադրությամբ զբաղվող բազմաբնակավայր
համայնք է, որը կարողանում է բնակչության համար ապահովել բավարար կենսապայմաններ,
բնակչությունը, գոհ է ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող հանրային ծառայությունների որակից:
Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի
ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի դեկտեմբերի 1- ի
դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսվա 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:
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Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները
Ցուցանիշ
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%)
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր
եկամուտների մեջ (%)
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)
Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում արտաբյուջետային ներդրումների
ծավալը (հազ. դրամ)
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը
(հատ)
Այլ ցուցանիշ

Ելակետայի
ն արժեք
33

Թիրախային
արժեք
32

39

40

17594

17610
600000,0

58 /145 ՓՄՁ

58 /145 ՓՄՁ

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները
Վերջնական արդյունքի՝
Ելակետ ԹիրախաՑուցանիշ
ա-յին
յին
արժեք
արժեք

Ոլորտային նպատակ
Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Ախուրյան
բազմաբնակավայր համայնքում, ինչպես նաև
ապահովել բնակչությանը հանրային որակյալ և
մատչելի ծառայությունների մատուցումը:

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում,
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության
պաշտպանություն և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպում,
Ապահովել համայնքի բնակչության քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպման ուժերի
պատրաստականությունը և իրականացնել արտակարգ
իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ:

Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
(հարցումների հիման
վրա) ՏԻՄ-երի և
համայնքապետարանի
աշխատակազմի
գործունեությունից,
մատուցվող հանրային
ծառայություններից, %
Համայնքի բյուջեի
սեփական
եկամուտների
տեսակարար կշիռը
համայնքի բյուջեի
ընդհանուր մուտքերի
կազմում, %

-

Համայնքում
արտակարգ
իրավիճակներին արագ
արձագանքելու
պատրաստականության
մակարդակը
Տարերային աղետների
հնարավոր վտանգների

60

70

39

40

-

-

ավելիշատ
վատ, քան
լավ

միջին՝ոչլավ
, ոչ վատ

30

50

6

նվազեցման ու
հետևանքների
վերացման ոլորտում
համայնքի բնակիչների
գիտելիքների,
ունակությունների և
հմտությունների
ավելացում(հարցումներ
ի հիման վրա),20 % -ով
Ոլորտ4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ
տնտեսություն,
Ապահովել համայնքային ենթակառուցվածքների
պահպանումն ու նոր ենթակառուցվածքների
ստեղծումը:
Համայնքի վարչական տարածքում հուշարձանների
վերանորոգման աշխատանքներ:

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում,
Բարձրացնել համայնքի սեփականություն հանդիսացող
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի
օգտագործման մակարդակը:

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ,
Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների
անցանելիության մակարդակը։

Խմելու ջրի
ջրամատակարարման
ծառայության
մատուցման
մատչելիությունից և
որակից բնակիչների
բավարարվածության
աստիճանը
(հարցումների հիման
վրա),%
Բնակիչների
բավարարվածությունը
համայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից
(հարցումների հիման
վրա),%
Գիշերային
լուսավորված
փողոցների թվի
տեսակարար կշիռն
ընդհանուր իմեջ, %
Համայնքի
սեփականություն
հանդիսացող
վարձակալության տրված
հողերի տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի
կազմում, %
Համայնքի
սեփականություն
հանդիսացող օտարված
հողակտորների քանակը
Աճուրդային եղանակով
օտարված
հողակտորների քանակը
Ընթացիկ նորոգված
ներհամայնքային
ճանապարհների
երկարությունը, կմ
Համայնքային

70

50

30

80

60

35

24

18

6

18

6

1,3
40

50
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ենթակայության
ճանապարհների
սպասարկման,
շահագործման և
պահպանման
ծառայությունների
որակից բնակչության
բավարարվածության
աստիճանը
(հարցումների հիման
վրա),%
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ,
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:
Ոլորտ 8. Կրթություն,

-

-

-

16

20

65

75

-

-

Ախուրյանում, Բասենում, Արևիկում և
Այգաբացում մանկապարտեզներին
սուբսիդիայի տրամադրում
Հիմնելու ենք Այգաբացի նորակառույց
մանկապարտեզը,
Արևիկի մանկապարտեզի
հիմնանորոգում
մասնակցություն ենք ունենալու
Այգաբացի միջն. Դպրոցի
հիմնանորոգմանը,
ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ`
սուբվենցիաներ ստանալու նպատակով 2018 թվականի
բյուջետային ֆինանսավորման ծրագրով Կամո
բնակավայրում համայնքային կենտրոնի և մանկապարտեզի
կառուցում:

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ
տարվող աշխատանքներ,
Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը,
խթանել մշակութային միջոցառումներին
երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը:

Ոլորտ 10. Առողջապահություն,
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և

Տարվա ընթացքում
համայնքում
կազմակերպված
մշակութային
միջոցառումների թիվը
Բնակիչների
բավարարվածությունը
մատուցվող
մշակութային
ծառայություններից
(հարցումների հիման
վրա),%

-
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միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ,
Ախուրյանի համալիր մարզադպրոցին սուբսիդիայի
տրամադրում:
Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի զարգացմանը
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն,
Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
տրամադրվող սոցիալական աջակցության
հասցեականությունը և մատչելիությունը:

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն,
Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության
զարգացմանը:

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 բոլոր բնակավայրերում
բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական
մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների
մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը:

 Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն,
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:

Մատուցվող մարզական
ծառայությունների
հասանելիությունը
համայնքի բնակիչներին,
%
Սոցիալական ծրագրի
առկայությունը, այո/ոչ
Սոցիալական ծրագրի
շահառուների
բավարարվածությունը
իրականացվող
ծրագրից, %
Գյուղատնտեսական
աշխատանքների
արդյունավետության աճ
(հարցումների հիման
վրա),%
Դաշտամիջյան
ճանապարհների
հարթեցում
ՀՀ կառավարության
սուբսիդավորման
ծրագրով
պարարտանյութի և
դիզվառելիքի
հերթագրում, բաշխում

-

Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
մատուցվող
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայություններից
(հարցումների հիման
վրա), %
Տեղափոխված աղբի
ծավալը, տոննա

-

60

65

այո

Այո

50

70

40

50

-

-

60

70

700

1000

-
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Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը
բնակիչների մասնակցություն
Տարբեր հարցերի շուրջ հաճախ կազմակերպվում են
հանրային լսումներ:

2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ
ոլորտների)
Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական
միջոցներով
Հ/հ

Ծրագրի
արժեքը
(հազ.
դրամ)

Ծրագրի անվանումը

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում,
1.
Ընդամենը

Ոլորտ

Արտակարգ իրավիճակներից
պաշտպանության կազմակերպում,
Սելավատարերի հուների մաքրում
1.

2.

3.

Բոլոր
բնակավայրեր
ում

149948,0

համայնքային ծառայությունների մատուցում

ԲԲՀ-ի
բնակավայ
րը

149948,0
բնակչության

պաշտպանություն

Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության
կազմակերպման դասընթացների անցկացում

Ընդամենը
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն,
1.
Համայնքի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի
ընթացիկ նորոգում,
Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող հուշարձանների
վերանորոգում:
2.
Ջրառատ բնակավայրի գիշերային լուսավորության ցանցերի
կառուցում

և

1000,0
500,0

քաղաքացիական
բնակավայրեր
ում
Բոլոր
բնակավայրեր
ում

1500,0

3000,0

Բոլոր
բնակավայրեր
ում

1000,0

գ.Այգաբաց

Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում
Համայնքում իրականացվող շին. աշխատանքների
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում
Ընդամենը
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում,
1.
Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի վարձակալության տրամադրման և
օտարման մրցույթների, աճուրդների կազմակերպում
Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական
2.
նշանակության հողերի կադաստրային քարտեզների ճշտում

10000,0

Գ.Ախուրյան

Ընդամենը
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ,
Ներհամայնքային ճանապարհների փոսալցում և սպասարկում

300,0

3
4

1.
2.

Ախուրյան-Նոր Ախուրյան ճանապարհի ասֆալտապատում
Ընդամենը

5000,0

19000,0
-

300,0

4500,0
69119,110
73619,1

Բոլոր
բնակավայրեր
ում
Բոլոր
բնակավայրեր
ում

բնակավայրեր
ում
Գ. Ախուրյան
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Ոլորտ 8. Կրթություն,
1.

2.
3.
4.

Ախուրյանում, Բասենում, Արևիկում և Այգաբացում
մանկապարտեզներին սուբսիդիայի տրամադրում

Այգաբացի միջն. Դպրոցի հիմնանորոգում
Արևիկի նոր մանկապարտեզի հիմնանորոգում
Կամո բնակավայրում համայնքային կենտրոնի և մանկապարտեզի
կառուցում:

106250,0

3000,0
7000, 0
72822320

Ընդամենը
Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող
աշխատանքներ,
ՙ Փառք քեզ, հայոց բանակ՚
1.
ՙ Տյառնընդառաջ՚ Նորապսակներին շնորհավորանքի և
2.
օրհնության օր
ՙՇիրակի ձմեռ՚
3.
Մայրության և գեղեցկության օր
4.
Խոնհարում անմեղ զոհերի հիշատակին Գրական ցերեկույթ
5.
ՙԱպրելու ապրիլ՚
ՙՀաղթանակների ամիս՚ /երթ/
6.
ՙՀանրապետության օր՚
ՙՄայիսյան հերոսամարտեր-100՚
ՙՄանկության մոլորակ՚ երեխաների պաշտպանության օր
7.
Շրջանավարտների օր
8.
ՙՎարդավառ և վարդատուն՚
9.
Երիտասարդական ծրագրեր. Դասընթաց- ՙՌեզյումեի
10.
պատրաստում և ներկայացում՚
Միջոցառում - ՙԵրիտասարդության օր՚
Հունիս, Հուլիս Օգոստոս ամիսներին
ՙԳիտելիք և դպրություն՚
11.
ՙԱնկախություն -27՚ սեպտեմբերի 21
12.
ՙՇնորհավոր տոնդ ուսուսիչ՚
13.
ՙԳիրքն իմ բարեկամն է՚ գրադարանավարի օր
14.
ՙՈսկե աշուն՚
15.
ՙԱմանոր և սուրբ Ծնունդ՚
16.
Մշակույթի կենտրոնին սուբսիդիաի տրամադրում
17.
Ընդամենը
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ,
1.
Ախուրյանի համալիր մարզադպրոցին սուբսիդիաի
տրամադրում:

189072320

Խաղահրապարակի և մարզահրապարակի ձեռք բերում
տեղադրում
Ընդամենը
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն,
1.
Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին

2.

250,0
150,0

Ախուրյան
Ախուրյան

300,0
400,0
150,0

Ախուրյան
Ախուրյան
Ախուրյան

200,0

Ախուրյան

400,0
200,0
150,0
400,0

Ախուրյան
Ախուրյան
Ախուրյան
Ախուրյան

200,0
300,0
300,0
100,0
200,0
500,0
20000, 0
24200,0

Ախուրյան
Ախուրյան
Ախուրյան
Ախուրյան
Ախուրյան
Ախուրյան

27200,0

Գ. Ախուրյան

3000,0

Գ. Ջրառատ

30200,0
8000,0

Ընդամենը
Ոլորտ 13.Գյուղատնտեսություն,
1.
Դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում

2.

ՀՀ կառավարության սուբսիդավորման ծրագրով պարարտանյութի

Ախուրյան,
Բասեն,
Արևիկ,
Այգաբաց
Այգաբաց
Արևիկ
Կամո

Բոլոր
բնակավայրեր
ում

8000,0
1000,0

-

Բոլոր
բնակավայրեր
ում
Բոլոր
բնակավայրեր
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և դիզվառելիքի հերթագրում, բաշխում
Ընդամենը
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն,
1.
ՙԱխուրյան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում՚
ՀՈԱԿ-ին սուբսիդիայի տրամադրում
2.
Համայնքի վարչական տարածքում ծառերի սանիտարական էտ,
կանաչապատում, ծառատունկի կազմակերպում
3.

Թափառող շների ոչնչացում

Ընդամենը
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների
մասնակցություն։
Հանրային լսումների իրականացում
1.

ում
1000,0
29500,0

Գ.Ախուրյան

2000,0

Բոլոր
բնակավայրեր
ում
Բոլոր
բնակավայրեր
ում

1000,0

32500,0

-

Բոլոր
բնակավայրեր
ում

Ընդամենը

Ընդհանուրը

529339,4

Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական
միջոցներով
Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի
արժեքը
(հազ. դրամ)

ԲԲՀ-ի
բնակավայրը

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
1.
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
Ոլորտ 2.Պաշտպանության կազմակերպում
1.
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
Ոլորտ 3.
Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպում
1.
Աղետներից պաշտպանության դասընթացներ բնակչության
Ընդհանուր
շրջանում
համայնքայի
ն
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
12

Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1.
կոմունալ ծառայությունների և ճանապարհների
սպասարկման համակարգի բարելավում՝ տեխնիկական
վերազինման միջոցով (հատուկ տեխնիկայի ձեռք բերում)

149500,0

Ընդհանուր
համայնքայի
ն

2.
3.
…
n.
Ընդամենը
Ոլորտ 5.Հողօգտագործում
1.
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
Ոլորտ 6.Տրանսպորտ
1.
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ
1.
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
Ոլորտ 8.Կրթություն
1.
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
1.
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
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Ոլորտ 10.Առողջապահություն
1.
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
Ոլորտ 11.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
1.
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
1.
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
Ոլորտ 13.Գյուղատնտեսություն
1.
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
1.
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
1.
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
1.
2.
3.
14

…
n.
Ընդամենը
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
1.
2.
3.
…
n.
Ընդամենը
Ընդհանուրը
149500,0
Աղյուսակ 5․ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի
ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների
Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային
ցուցանիշներ

Տեղեկատվության
աղբյուրներ

Պատասխ
անատու

Ժամկետ

Ռիսկեր

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ոլորտային նպատակ .
Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը
Ախուրյան բազմաբնակավայր համայնքում և
բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի
ծառայությունների մատուցումը:

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների
հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեությունից,
մատուցվող հանրային ծառայություններից՝70%
2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար
կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝-39 %

Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում
Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Արևիկ, Այգաբաց, Կառնուտ, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ, Կամո
Ծրագրի նպատակ.
Ապահովել
աշխատակազմի
բնականոն
գործունեությունը,
բարելավել
բնակչությանը
մատուցվող հանրային
ծառայությունները:

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
1.Աշխատակազմը
բնականոն գործել է,
բարելավվել է
բնակչությանը
մատուցվող հանրային
ծառայությունների
որակը, 7-8 %-ով
2.Համայնքի բյուջեի
սեփական եկամուտների
տեսակարար կշիռը
համայնքի բյուջեի

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազ
մի
քարտուղար,
վարչական
ղեկավարներ

2018թ.
հունվար –

Տեղեկատվական
աղբյուրներ.
Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազ
մի
քարտուղար,
վարչական

2018թ.
հունվար–
2018թ.
դեկտեմբեր

2018թ.
դեկտեմբեր

Համապատասխա
ն մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
անբավարարությ
ուն

ընդհանուր մուտքերի
կազմում-39%
Միջանկյալ արդյունք 1.
Ապահովվել է
աշխատակազմի
բնականոն
գործունեությունը

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ).
1. Համայնքապետարանի
աշխատակազմի
աշխատողների թիվը-54

Համապատասխ
ան մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել
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2. ՏԻՄ-երի,
աշխատակազմի
գործունեության
վերաբերյալ բնակիչների
իրազեկվածության
մակարդակի
բարձրացում-5%-ով
3.Գույքահարկի բազայում
առկա անճշտությունների
նվազեցում- 55 %-ով
4.Անշարժ գույքի հարկի
բազայում առկա
անճշտությունների
նվազեցում -55 %-ով
5.Համայնքի
աշխատակազմի
աշխատանքային օրերի
թիվը տարվա ընթացքում248 օր
Միջոցառումներ (գործողություններ) .
1. Աշխատակազմի պահպանություն
2. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում

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- 3 %-ով
2.Հարկային
պարտականությունները
չկատարողների
նկատմամբ համայնքի
կողմից դատարան
ներկայացված
հայցադիմումների թիվը- 5
3.Համայնքի բյուջեի
սեփական եկամուտների
գծով առկա ապառքների
նվազեցում- 5%-ով

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,

ղեկավարներ
Քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունն
եր և խմբեր,
բնակիչներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման
ծախսեր՝ 149948,0 հազ.դրամ
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 54
Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Աշխատակազմի 2018թ.
գլխավոր
հունվար–
մասնագետ2018թ.
հաշվապահ,
դեկտեմբեր
վարչական
ղեկավարներ

Համապատասխ
ան մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ
զբաղվող աշխատակիցներ՝ 17
2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների
առկա բազաներ՝ առկա է

16

պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ
դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների
ներկայացում
Միջանկյալ արդյունք
Ելքային ցուցանիշներ
3.Բարելավվել է
(քանակ, որակ, ժամկետ).
բնակչությանը
1.Համայնքապետարանու
մատուցվող հանրային
մ բնակիչների
ծառայությունների
սպասարկման «մեկ
որակը:
պատուհան» սկզբունքի
կիրառումը- կիրառվում է
2. Սպասարկման
կենտրոն դիմած
այցելուների թիվը -2500
3. Դոնոր
կազմակերպությունների
հետ համատեղ
իրականացվող
ընդհանուր ծրագրերի
թիվը- 5
4. ՏԻՄ-երի,
համայնքապետարանի
աշխատակազմի
գործունեությունից,
մատուցվող
ծառայությունների
մատչելիությունից և
որակից բնակիչների
բավարարվածության
աստիճանի բարձրացում
(հարցումների հիման
վրա), 5-%-ով
5. ՏԻՄ-երի,
աշխատակազմի
գործունեության
վերաբերյալ բնակիչների
կողմից ստացված
դիմում-բողոքների թվի
նվազում -5 %-ով
6. Համայնքի ղեկավարի,
ավագանու կողմից
կազմակերպվող
բնակիչների
ընդունելությունների
հաճախականությունըշաբաթվա
աշխատանքային
յուրաքանչյուր օրը
7. Աշխատակազմում
ստացված մեկ դիմումին
պատասխանելու միջին
ժամանակը – 7 օր
Միջոցառումներ (գործողություններ) .
1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ,
աշխատակազմի
քարտուղար,
վարչական
ղեկավարներ

2018թ.
հունվար–
2018թ.
դեկտեմբեր

Համապատասխ
ան
ենթակառուցված
քների և
մասնագետների
առկայությունը

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և
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թափանցիկ գործունեության ապահովում
սարքավորումներ – 33/18
2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և
2.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և
արդյունավետ կառավարում
հեռահաղորդակցության համակարգեր– առկա է
3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում
3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի)
4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և
կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ -2
հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ
4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության
աշխատանքային վիճակի պահպանում և
համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող
շահագործում
աշխատողներ -1
5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական
5.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր -1
ղեկավարների աշխատանքային պայմանների
6.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք –առկա է
բարելավում
6. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության
պարբերական թարմացում
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում
Ոլորտային նպատակ .
Ապահովել համայնքի բնակչության
քաղաքացիականպաշտպանության կազմակերպման
ուժերի պատրաստականությունը և իրականացնել
արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման
միջոցառումներ:

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1. Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ
արձագանքելու պատրաստականության մակարդակը –միջին՝ոչ
լավ, ոչ վատ
2.Տարերային աղետների հնարավոր վտանգների նվազեցման ու
հետևանքների վերացման ոլորտում համայնքի բնակիչների
գիտելիքների, ունակությունների և հմտությունների ավելացում
(հարցումների հիման վրա) - 15 % - ով

Ծրագիր 1. Սելավատարերի հուների մաքրում
Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Կառնուտ, Արևիկ, Հովիտ
Ծրագրի նպատակ.
Կազմակերպել
սելավատարերի հուների
մաքրումը և բարձրացնել
սելավների հնարավոր
վտանգներից
բնակչության
անվտանգությունը:

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
1.Կազմակերպվել է
սելավատարերի հուների
մաքրումը – առկա է
2.Բարելավվել է
բնակչության
անվտանգության
մակարդակը – ավելի
շատ լավ, քան վատ
Միջանկյալ արդյունք 1.
Ելքային ցուցանիշներ
Կազմակերպվել է
(քանակ, որակ, ժամկետ).
սելավատարերի հուների 1.Սելավատարերի
մաքրումը, բարձրացվել է հուների մաքրման
տևողությունը- 4 ամիս
բնակչության
2. Բնակիչների կարծիքը
անվտանգության
սելավատարերի հուների
մակարդակը:
մաքրման վերաբերյալավելիշատ լավ, քան վատ
3.Սելավատարերի
մաքրված հուների
երկարությունը - 7 կմ
4.Սելավների թվի
նվազեցում -30 % - ով
Միջոցառումներ (գործողություններ) .
1.Սելավատարերի հուների մաքրման ծրագրի

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ,
վարչական
ղեկավարներ,
Իրականացումը
՝ բնակիչների և
համայնքապետ
արանի և
կոմունալի
միջոցով

2018թ.
մարտ –

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ,
վարչական
ղեկավարներ,
համայնքի
բնակիչներ և
համայնքապետ
արանի և
կոմունալի
աշխատակիցնե
ր

2018թ.
մարտ –
2018թ.

2018թ.
հուլիս

Համապատասխա
ն մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
անբավարարությ
ուն

հուլիս

Համապատասխ
ան մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկա են եղել

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1000,0
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մշակում և կառավարում
հազար դրամ
2. Սելավատարերի հուների մաքրման
2.Աշխատակազմի աշխատակիցներ – 6
աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
3. Համայնքի սեփական տեխնիկա և գույք – առկա է
3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ
կազմում, քննարկում և հաստատում
Ծրագիր 2. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության կազմակերպման դասընթացների անցկացում
Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Արևիկ, Այգաբաց, Կառնուտ, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ, Կամո
Ծրագրի նպատակ.
Բարելավել արտակարգ
իրավիճակներում
գործելու բնակչության
իրազեկվածության
մակարդակը:

Միջանկյալ արդյունք 1.
Բարձրացել է
արտակարգ
իրավիճակներում
բնակչության
պաշտպանության և
քաղաքացիական
պաշտպանության
կազմակերպման
հարցերի վերաբերյալ
բնակիչների
իրազեկվածությունը:

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
Բարելավվել է
արտակարգ
իրավիճակներում
բնակչության
պաշտպանության և
քաղաքացիական
պաշտպանության
կազմակերպման
հարցերի վերաբերյալ
բնակիչների
իրազեկվածության
մակարդակը –
բավականին լավ
Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ).
1. Արտակարգ
իրավիճակներում
բնակչության
պաշտպանության
կազմակերպման
դասընթացների
մասնակցների թիվը - 240
մարդ
2. Դասընթացների
մասնակցների կարծիքը
դասընթացների
արդյունավետության
մասին – բավականին
լավ
3. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը - 3 ամիս

Միջոցառումներ (գործողություններ).
1.Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության
պաշտպանության կազմակերպման դասընթացների
կազմակերպում և անցկացում:
2. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ճիշտ
կողմնորոշվելու մասին տեղեկատվական
բուկլետների պատրաստում և տարածում
բնակչության շրջանում:

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ,

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ,

վարչական
ղեկավարներ

վարչական
ղեկավարներ

2018թ,
հունիս 2018թ,
հուլիս

Համապատասխ
ան մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
անբավարարությ
ուն

2018թ,
հունիս 2018թ,
հուլիս

Համապատասխ
ան մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկա են եղել

տարեկան
հաշվետվություններ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 500,0
հազար դրամ
2. Բնակչությանը բաժանված բուկլետների թիվը -300
3.Աշխատակազմի աշխատակիցներ, համայնքային արագ
արձագանքման թիմի անդամներ - 30
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ
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Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ոլորտային նպատակ .
Ապահովել համայնքային ենթակառուցվածքների
պահպանումն ու նոր ենթակառուցվածքների
ստեղծումը:

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1. Խմելուջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման
մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության
աստիճանը (հարցումների հիման վրա),70%
2. Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա), 40%
3.Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի մեջ, 35%
Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում
Բնակավայրերը՝ Արևիկ, Կառնուտ, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ, Կամո
Ծրագրի նպատակ.
Բարելավել համայնքի
բնակչությանը խմելու ջրի
ջրամատակարարման
ծառայության մատուցման
մատչելիությունը
համայնքի բոլոր
բնակավայրերում:

Միջանկյալ արդյունք 1.
Բարելավվել է խմելու
ջրի
ջրամատակարարման
ծառայության
մատուցման
մատչելիությունը
համայնքի բոլոր
բնակավայրերում:

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
Խմելու ջրի
ջրամատակարարման
ծառայության որակից
բնակիչների
բավարարվածության
աստիճանը - միջին՝ոչ
լավ, ոչ վատ
Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ).
1. Վերանորոգված
ջրագծերի երկարությունը
- մետր
2. Տարվա ընթացքում
ջրագծերի ընթացիկ
նորոգում իրականացված
բնակավայրերի թիվը -6
3. Ջրագծերի վթարների
ընդհանուր թիվը տարվա
ընթացքում –15-20
4.Բնակիչների կարծիքը
խմելու ջրի
ջրամատակարարման
մատչելիությունից –
ավելիշատ լավ, քան վատ
5. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը – 6 ամիս

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ,
վարչական
ղեկավարներ

2018թ
մայիս 2018թ
հոկտեմբեր

Համայնքի
բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսները
ժամանակին
տրամադրվում
են

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ,
վարչական
ղեկավարներ

2018թ
մայիս 2018թ
հոկտեմբեր

Համապատասխ
ան ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Միջոցառումներ (գործողություններ).
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1.Ջրագծերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝
նախահաշվային փաստաթղթերի
1500.0հազ. դրամ
նախապատրաստում
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի
2. Նորոգման աշխատանքների իրականացում և
աշխատակիցներ՝ 10
վերահսկում
3. Համայնքի սեփական տեխնիկա – առկա է
3. Աշխատանքների կատարման ավարտական
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ
ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում
Ծրագիր 2. Ախուրյան, Արևիկ, Այգաբաց, Կառնուտ, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ, Կամո բնակավայրերի գիշերային
լուսավորության ցանցերի կառուցում

20

Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Արևիկ, Այգաբաց, Կառնուտ, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ, Կամո բնակավայրերի գիշերային
Ծրագրի նպատակ.
Բարձրացնել
բնակավայրերում
փողոցների
երթևեկության
անվտանգության
մակարդակը և դրանք
դարձնել հարմարավետ
տրանսպորտային
միջոցների և
հետիոտների համար:
Միջանկյալ արդյունք 1.
Համայնքի
բնակավայրերում
գիշերային ժամերին

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
Բնակիչների
բավարարվածությունը
համայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից
(հարցումների հիման
վրա) – ավելի շատ լավ,
քան վատ

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,աշ
խատակազմի
քարտուղար,
վարչական
ղեկավարներ

2018
հունվար2018
դեկտեմբեր

Համայնքի
բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսները
ժամանակին
տրամադրվում
են

Համայնքի
2018
Համապատասխ
Ելքային ցուցանիշներ
Տեղեկատվական
ղեկավար,աշ
հունվարան ֆինանսական
(քանակ, որակ, ժամկետ).
աղբյուրներ
խատակազմի
2018
ռեսուրսները
1. Տարվա ընթացքում
Ծրագրի
քարտուղար, դեկտեմբեր առկա են եղել
գիշերային
գնահատման
վարչական
լուսավորության
համակարգ,
ղեկավարներ
փողոցներով երթևեկելիս
ցանցերի կառուցում
ՄԳ կիսամյակային,
բարձրացել է
իրականացված
տարեկան
անվտանգությունը:
բնակավայրերի թիվը -2
հաշվետվություններ
2. Փողոցներում
Փողոցներում
տեղադրված սյուների և
տեղադրված
լուսատուների թիվը - 40
սյուների և
3. Կառուցված
լուսատուների
լուսավորության
թիվը՝ 40
ցանցերի ընդհանուր
երկարությունը -2000
մետր
4. Բնակիչների կարծիքը
մատուցված
ծառայությունից - լավ
5. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը – 6 ամիս
Միջոցառումներ (գործողություններ).
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1.Շինարարական աշխատանքների կատարման
1.Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի
մասնագետներ՝ -3
պատվիրում
2. Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթեր՝
2. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝- հազ. դրամ
3. Աշխատանքների կատարման հանձնման4. ներդրում՝ - հազ.դրամ
ընդունման ավարտական ակտերի կազմում,
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
քննարկում և հաստատում
Ծրագիր 3. Համայնքի վարչական տարածքում հուշարձանների վերանորոգման աշխատանքներ
Համայնքի
2018 հունվարՀամապատաս
Ծրագրի նպատակ.
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
ղեկավար,աշխա 2018 դեկտեմբեր խան
Պահպանել,
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
տակազմի
ֆինանսական
վերանորոգել համայնքի
ցուցանիշ.
համակարգ.
քարտուղար,
ռեսուրսները
վարչական տարածքում
Արդյունքում կունենանք
ՄԳ
վարչական
առկա են եղել
գտնվող հուշարձանները: վերանորոգված,
կիսամյակային
ղեկավարներ,
հուշարձաններ
և տարեկան
ՀՈԱԿ-ի տնօրեն
հաշվետվությու
ններ
Համայնքի
2018 հունվարՀամապատաս
Միջանկյալ արդյունք 1.
Ելքային ցուցանիշներ
Տեղեկատվակ
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Վերանորոգվել են
հուշարձաններ

(քանակ, որակ, ժամկետ).
1. վերանորոգված
հուշարձանների թիվը2. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը - 1տարի

ան
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ
կիսամյակային

ղեկավար,աշխա 2018 դեկտեմբեր
տակազմի
քարտուղար,
վարչական
ղեկավարներ,
ՀՈԱԿ-ի տնօրեն

խան
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

, տարեկան
հաշվետվությո
ւններ
Միջոցառումներ (գործողություններ).
1. Վարչական տարածքում հուշարձանների
ուսումնասիրություն
2. Վերանորոգման կարիք ունեցող հուշարձանների
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
Ոլորտ 5.Հող օգտագործում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝1500,0հազ. դրամ
2. Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով
զբաղվող մասնագետներ՝ -3
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ոլորտային նպատակ .
Բարձրացնել համայնքի սեփականություն
հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության
հողերի օգտագործման մակարդակը:

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող վարձակալության
տրված հողերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում – 24 %
2. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող օտարված
հողակտորների քանակը - 6
3. Աճուրդային եղանակով օտարված հողակտորների քանակը - 6
Ծրագիր 1. Համայնքիսեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության
տրամադրման և օտարման մրցույթների, աճուրդների կազմակերպում
Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Արևիկ, Այգաբաց, Կառնուտ, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ, Կամո
Ծրագրի նպատակ.
Բարձրացնել համայնքի
սեփականություն
հանդիսացող
գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի
օգտագործման
արդյունավետությունը:

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
Հողերի
վարձակալության
տրամադրման,
օտարման մրցույթների և
աճուրդների

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,աշ
խատակազմի
քարտուղար,
վարչական
ղեկավարներ

2018
հունվար2018
դեկտեմբեր

Համապատասխ
ան ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան

Համայնքի
ղեկավար,աշ
խատակազմի
քարտուղար,
վարչական
ղեկավարներ

2018
հունվար2018
դեկտեմբեր

Համապատասխ
ան ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

կազմակերպումից
համայնքի բյուջե
մուտքագրված
գումարներ
Միջանկյալ արդյունք 1.
Վարձակալությամբ են
տրվել համայնքային
սեփականություն
հանդիսացող
գյուղատնտեսական
նշանակության հողերը:

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ).
1.Վարձակալությամբ
տրված վարելահողերի
մակերեսը–հա-2. Վարձակալությամբ
տրված խոտհարքների և
արոտների ընդհանուր
մակերեսը- հա
3. Համայնքի
սեփականություն
հանդիսացող

հաշվետվություններ
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վարձակալության տրված
հողերի տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի
կազմում 24 %
5. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը - 1տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ).
1.Հհամայնքային սեփականություն հանդիսացող
գյուղատնտեսական նշանակության հողերը
վարձակալության տրամադրման և օտարման մասին
հայտարարությունների հրապարակում
2.Մրցույթների և աճուրդների կազմակերպում և
անցկացում
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝-հազ. դրամ
2. Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով
զբաղվող մասնագետներ՝ -2
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ոլորտային նպատակ .
Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների
անցանելիության մակարդակը։

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1. Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների
երկարությունը, կմ
2. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների
սպասարկման, շահագործման և պահպանման
ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության
աստիճանը (հարցումների հիման վրա),%
Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների փոսալցում և սպասարկում
Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Արևիկ, Այգաբաց, Կառնուտ, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ, Կամո
Ծրագրի նպատակ.
Ծրագրի ազդեցության
Ապահովել համայնքում
(վերջնական արդյունքի)
հետիոտների և
ցուցանիշ.
տրանսպորտային միջոցներիՀամայնքի
համար անվտանգ
ճանապարհները դարձել
երթևեկության պայմաններ; են անցանելի
հետիոտների և
տրանսպորտային
միջոցների երթևեկության
համար տարվա բոլոր
եղանակներին
Միջանկյալ արդյունք 1.
Ելքային ցուցանիշներ
Ապահովվել է համայնքում (քանակ, որակ, ժամկետ).
հետիոտների և
1.Փոսալցված և
տրանսպորտային
բարեկարգված
միջոցների համար
ճանապարհների
անվտանգ երթևեկության
երկարությունը -կմ
պայմաններ և
2. Բնակիչներիկարծիքը
ճանապարհները դարձել
փոսալցված և
են անցանելի տարվա
բարեկարգված
բոլոր եղանակներին:
ճանապարհների

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի

2018

Համապատասխ

ղեկավար,աշ հունվարխատակազմի 2018
քարտուղար, դեկտեմբեր
վարչական
ղեկավարներ

ան ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակա

2018
հունվար2018

Համապատասխ
ան ֆինանսական
ռեսուրսները

զմի

դեկտեմբեր

առկա են եղել

քարտուղար,
վարչական
ղեկավարներ,
Կոմունալ
ՀՈԱԿ-ի
տնօրեն

վերաբերյալբավականին լավ
3. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը - 1տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ).

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
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1.Բարեկարգել և փոսալցել ներհամայնքային
ճանապարհները
2.Իրականացնել ներհամայնքային ճանապարհների
սպասարկման աշխատանքներ

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝
հազ. դրամ
2.Ծրագրիիրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ՝ 10
3. Համայնքի սեփական տեխնիկայով մասամբ է հագեցած

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ոլորտային նպատակ .
Համայնքում ապահովել մանկապարտեզների
բնականոն գործընթացը:

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1. Համայնքում գործող մանկապարտեզների թիվը՝ -6
2. Բնակիչների բավարարվածությունը մանկապարտեզների
առկայության վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա),%
Ծրագիր 1. Համայնքի՝ Ախուրյանում, Արևիկում, Այգաբացում և Բասենում բնակավայրերում
Համայնքի
2018 հունվարՀամապատաս
Ծրագրի նպատակ.
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
ղեկավար,աշխ
2018 դեկտեմբեր խան
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
Ախուրյանում, Արևիկում, ցուցանիշ.
համակարգ.
ատակազմի
ֆինանսական
Այգաբացում և Բասենում Նշված բնակավայրերում ՄԳ
քարտուղար,
ռեսուրսները
նպաստել արդեն իսկ
մանկապարտեզի
կիսամյակային կրթության
առկա են եղել
գործող
առկայությունը
և տարեկան
բնագավառի
մանկապարտեզների
հնարավորություն է
հաշվետվությու աշխատակից,
գործունեությանը
տալիս մանկահասակ
ններ
մակապարտեզ
երեխաների
ների
դաստիարակությանը
տնօրեններ
Միջանկյալ արդյունք 1.
Նշված բնակավայրերում
մանկապարտեզները
գործում են

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ).
1. Համայնքում գործող
մանկապարտեզների
քանակը 6
2. Համայնքում
մանկապարտեզների
առկայության
վերաբերյալ բնակիչների
բավարարվածությունը –
շատ լավ

Տեղեկատվակ
ան
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ
կիսամյակային
, տարեկան
հաշվետվությո

Համայնքի
ղեկավար,աշխ
ատակազմի
քարտուղար,

2018 հունվար2018 դեկտեմբեր

կրթության
բնագավառի
աշխատակից,
մակապարտեզ
ների
տնօրեններ

Համապատաս
խան
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

ւններ

Միջոցառումներ (գործողություններ).
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1. Յուր. Տարում բյուջեում յուր. Մանկապարտեզին
1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝
սուբսիդիաի տրամադրում
106250,0հազ.դրամ,
2.Միջոցների տրամադրման համար քննարկում և
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
հաստատում
Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ոլորտային նպատակ .
Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը,
խթանել մշակութային միջոցառումներին
երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը:

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1. Տարվա ընթացքում համայնքում կազմակերպված
մշակութային միջոցառումների թիվը - 16
2. Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային
ծառայություններից (հարցումների հիման վրա),%

Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում
Ծրագրի նպատակ.
Կազմակերպել աղյուսակ
3.- ում ընդգրկված
միջոցառումները
համայնքում,
մշակութային կյանքի
աշխուժություն և

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
աղյուսակ 3.- ում
ընդգրկված
միջոցառումները իրականացված են

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,ա
շխատակազ
մի

2018
հունվար2018
դեկտեմբեր

Համապատասխ
ան ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

քարտուղար
, մշակույթի
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նպաստել
երիտասարդության
դաստիարակության
կազմակերպմանը:
Միջանկյալ արդյունք 1.
աղյուսակ 3.- ում
ընդգրկված

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ).
1.Տարվա ընթացքում
համայնքում
միջոցառումները
կազմակերպված
կազմակերպվել են:
միջոցառումների
քանակը 16
2. Կազմակերպված
միջոցառումներից
բնակիչների
բավարարվածությունը –
շատ լավ
3. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը -1տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ).
1. Յուր. Միջոցառման համար համապատասխան
ծրագրի կազմում, ֆինանսական ծախսերի հաշվում,
հիմնավորում
2.Միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ
քննարկում և հաստատում

բնագավառի
աշխատակի
ց

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի

2018

Համապատասխ

ղեկավար,ա
շխատակազ

հունվար2018

ան ֆինանսական
ռեսուրսները

մի
քարտուղար

դեկտեմբեր

առկա են եղել

, մշակույթի
բնագավառի
աշխատակի
ց

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1. Ծրագրային փաստաթղթեր
2.Միջոցառումների կազմակերպման հարցերով զբաղվող
աշխատակազմի աշխատակից՝ 1
4. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 4200,0հազ.դրամ,
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ծրագիր 2. Մշակույթի կենտրոնին Սուբսիդիաի տրամադրում
Համայնքի
2018 հունվարՀամապատաս
Ծրագրի նպատակ.
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
ղեկավար,աշխ
2018 դեկտեմբեր խան
Ապահովել Ախուրյանի
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
մշակույթի կենտրոնին
ցուցանիշ.
համակարգ.
ատակազմի
ֆինանսական
հատկացվող
Բնականոն գործող
ՄԳ
քարտուղար,
ռեսուրսները
ֆինանսական
մշակույթի տուն
կիսամյակային մշակույթի
առկա են եղել
միջոցները՝ սուբսիդիա:
և տարեկան
տան տնօրեն
հաշվետվությու
ններ
Համայնքի
2018 հունվարՀամապատաս
Միջանկյալ արդյունք 1.
Ելքային ցուցանիշներ
Տեղեկատվակ
ղեկավար,աշխ
2018
դեկտեմբեր
խան
Հատկացվել է
(քանակ, որակ, ժամկետ).
ան
1.Բնականուն գործել է
աղբյուրներ
ատակազմի
ֆինանսական
համապատասխան
մշակույթի
տունը
Ծրագրի
քարտուղար,
ռեսուրսները
ֆինանսական միջոցներ:
2. Մշակույթի տան
գնահատման
մշակույթի
առկա են եղել
գործունեությունից
համակարգ,
տան տնօրեն
բնակիչների
ՄԳ
բավարարվածությունը –
կիսամյակային
շատ լավ
, տարեկան
3. Ծրագրի
հաշվետվությո
իրականացման
ւններ
ժամկետը -1տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ).
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1. Յուր. Տարում բյուջեում մշակույթի տանը
1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 20000,0հազ.դրամ,
միջոցների հատկացում՝ սուբսիդիա
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
2.Միջոցների տրամադրման համար քննարկում և
հաստատում
Ոլորտ 11.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
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Ոլորտային նպատակ .
Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի զարգացմանը, խաղահրապարակի և
մարզահրապարակի ձեռք բերում և տեղադրում:

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1. Մատուցված մարզական ծառայությունների
հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, %
2. խաղահրապարակի և մարզահրապարակի ձեռք բերում և
տեղադրում թիվը -1 կոմպլեկտ
Ծրագիր 1. Ախուրյանի համալիր մարզադպրոցին սուբսիդիաի տրամադրում
Համայնքի
2018 հունվարՀամապատաս
Ծրագրի նպատակ.
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
ղեկավար,աշխա
2018
դեկտեմբեր
խան
Ապահովել Ախուրյանի
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
տակազմի
ֆինանսական
համալիր
ցուցանիշ.
համակարգ.
քարտուղար,
ռեսուրսները
մարզադպրոցին
Բնականոն գործող
ՄԳ
մարզադպրոցի
առկա են եղել
հատկացվող
մարզադպրոց երկու
կիսամյակային
տնօրեն
ֆինանսական
մարզադահլիճներով
և տարեկան
միջոցները՝ սուբսիդիա:
հաշվետվությու
ններ
Համայնքի
2018 հունվարՀամապատաս
Միջանկյալ արդյունք 1.
Ելքային ցուցանիշներ
Տեղեկատվակ
ղեկավար,
2018
դեկտեմբեր
խան
Հատկացվել է
(քանակ, որակ, ժամկետ).
ան
աշխատակազմի
ֆինանսական
1. Մարզադպրոցի
աղբյուրներ
համապատասխան
քարտուղար,
ռեսուրսները
հասանելիությունը
Ծրագրի
ֆինանսական միջոցներ:
մարզադպրոցի
առկա են եղել
սպորտով զբաղվելու
գնահատման
տնօրեն
ցանկություն
համակարգ,
ունեցողներին - %
ՄԳ
2.Բնակիչների կարծիքը
կիսամյակային
համայնքում
, տարեկան
մարզադպրոց ունենալու
հաշվետվությո
վերաբերյալ-լավ
ւններ
3.Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը-1տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ).
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1. Յուր. Տարում բյուջեում մարզադպրոցին միջոցների 1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 27200,0 հազ.դրամ,
հատկացում՝ սուբսիդիա
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
2.Միջոցների տրամադրման համար քննարկում և
հաստատում
Ծրագիր 2. Ջրառատ գյուղում տեղադրել խաղահրապարակ և մարզահրապարակ
Ծրագրի նպատակ.
Բարելավել Ջրառատ
բնակավայրի
բնակչությանը
ֆիզիկական
կուլտուրայով և
սպորտով զբաղվելու
պայմանները:
Միջանկյալ արդյունք 1.
Տեղադրվել է Ջրառատ
գյուղում
խաղահարապարակ և
մարզահրապարակ:

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
Բարեկարգված
խաղահրապարակ
մարզահրապարակի
թիվը -1

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,աշ
խատակազմի
քարտուղար,
վարչական
ղեկավար

2018
հունվար2018
դեկտեմբեր

Համապատասխ
ան ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ).
1.Համայնքի
ապահովածությունը
նման
խաղահարապարակ և
մարզահրապարակներով
-%
2.Բնակիչների կարծիքը

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակա
զմի
քարտուղար,
վարչական
ղեկավարներ

2018
հունվար2018
դեկտեմբեր

Համապատասխ
ան ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

տարեկան
հաշվետվություններ
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տեղադրված
խաղահարապարակի և
մարզահրապարակի
վերաբերյալ-լավ
3.Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը-1տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ).
1. Ջրառատ բնակավայրի խաղահարապարակի և
մարզահրապարակի պատվիրման աշխատանքներ
2. Խաղահարապարակի և մարզահրապարակի ձեռք
բերման, տեղադրման աշխատանքների
իրականացում և վերահսկում
3.Աշխատանքների կատարման ավարտական
ակտերի կազմում,քննարկում և հաստատում
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1. Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով
զբաղվող մասնագետներ՝ -2
2. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝3000,0 հազ. դրամ
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ոլորտային նպատակ .
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
Բարելավել սոցիալապես անապահով
1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական
2.Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը
աջակցության հասցեականությունը և
իրականացվող ծրագրից, %
մատչելիությունը:
Ծրագիր 1.Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Արևիկ, Այգաբաց, Կառնուտ, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ, Կամո
Ծրագրի նպատակ.
Բարձրացնել
սոցիալապես
անհապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականությունը;

Միջանկյալ արդյունք 1.
Բարձրացել է
սոցիալապես
անհապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականությունը:

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
Բարձրացելէ
սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականությունը և
ծառայության
մատչելիությունը(հարցու
մների հիման վրա)- լավ
Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ).
1.Սոցիալական
աջակցություն ստացած
սոցիալապես խոցելի
ընտանիքների թիվը
2.Սոցիալական
աջակցություն ստանալու
նպատակով դիմումներ
ներկայացրածների թիվը
3.Բնակչության կարծիքը

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,աշ

2018
հունվար-

խատակազմի 2018
քարտուղար, դեկտեմբեր
վարչական
ղեկավարներ

ռեսուրսները
առկա են եղել

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,

Համայնքի

Համապատասխ

2018

ղեկավար,աշ հունվարխատակազմի 2018
քարտուղար, դեկտեմբեր

Համապատասխ
ան ֆինանսական

ան ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

վարչական
ղեկավարներ

տարեկան
հաշվետվություններ

սոցիալական
աջակցության
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ծառայության
մատուցման
հասցեականության
մասին - ավելի շատ լավ,
քան վատ
4. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը - 1 տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ).
1. Համայնքի ավագանու կողմից սոց. աջակցության
կարգի սահմանում
2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող
ընտանիքների և բնակչության խոցելի խմբերի
հայտնաբերում
3. Սոցիալական աջակցություն տրամադրելու մասին
ստացված դիմումների հաշվառում, քննարկում և
աջակցության տրամադրում
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Ոլորտային նպատակ .
Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության
զարգացմանը, դաշտամիջյան ճանապարհների
հարթեցում:

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1.Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ - 1
2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության
տրամադրման ծախսեր՝ 8000.0 հազ. դրամ
ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1. Գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետության
աճ (հարցումների հիման վրա) - 15%
2. Դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում

Ծրագիր 1. Դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում
Ախուրյան, Արևիկ, Այգաբաց, Կառնուտ, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ, Կամո բնակավայրերում
Ծրագրի նպատակ.
Հարթեցնել
դաշտամիջյան
ճանապարհները
հնարավորություն
ստեղծել համայնքի բոլոր
բնակավայրերում
գյուղատնտեսության
զարգացմանը,՝
(դաշտավարությամբ
զբաղվողներին)

Միջանկյալ արդյունք 1.
Համայնքի բոլոր
բնակավայրերում
հարթեցված
դաշտամիջյան
ճանապարհները,
նպաստում են
հողագործությամբ
զբաղվողների թվի
ավելացմանը:

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
Համայնքում՝ բոլոր
բնակավայրերում
հարթեցվել են
դաշտամիջյան
ճանապարհները,
հնարավորություն
ստեղծելով փոքր
գյուղացիական
տնտեսություններին
զբաղվել
հողագործությամբ
Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ).
1. Համայնքի կողմից
մատուցված
ծառայություններից
բնակչության
բավարարվածությունը–
ավելի շատ լավ, քան
վատ
2. Համայնքի մշակվող
գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,աշ
խատակազմի
քարտուղար,
վարչական
ղեկավարներ

2018
հունվար2018
դեկտեմբեր

Համապատասխ
ան ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի

2018

Համապատասխ

ղեկավար,
աշխատակա

հունվար2018

ան ֆինանսական
ռեսուրսները

զմի
դեկտեմբեր
քարտուղար,
վարչական
ղեկավարներ,

առկա են եղել

Կոմունալ
ՀՈԱԿ-ի
տնօրեն
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մակերեսի տեսակարար
կշիռը
գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի
ընդհանուր մակերեսի
մեջ-%
4.Գյուղատնտեսական
բնագավառում
զբաղվածության աճը
նախորդ տարվա
համեմատ-%
5. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը - 1 տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ).
1. Բոլոր բնակավայրերում դաշտամիջյան
ճանապարհների հարթեցման
նախապատրաստական աշխատանքներ,
(քարտեզագրում, )
2. Հատուկ տեխնիկաների օրավարձով վարձակալում
3. Հարթեցման աշխատանքների իրականացում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1. Նախապատրաստական աշխատանքները հաստատված է
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ - 3
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1000,0 հազ. դրամ

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ոլորտային նպատակ .
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում
1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող
բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական
աղբահանության և սանիտարական մաքրման
մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների
ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) -%
մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը:
2. Տեղափոխված աղբի ծավալը – տոննա
Ծրագիր 1. Ախուրյան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում՚ ՀՈԱԿ-ին սուբսիդիայի տրամադրում
Համայնքի
2018 հունվարՀամապատաս
Ծրագրի նպատակ.
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
ղեկավար,
2018 դեկտեմբեր խան
Ապահովել կոմունալ
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ՀՈԱԿ-ի բնականուն
ցուցանիշ.
համակարգ.
աշխատակազմի
ֆինանսական
գործունեությունը:
Ապահովվել է համայնքի
ՄԳ
քարտուղաար,
ռեսուրսները
բնակչությանը
կիսամյակային վարչական
առկա են եղել
աղբահանության և
և տարեկան
ղեկավարներ
սանիտարական
հաշվետվությու Կոմունալ
մաքրման
ններ
ՀՈԱԿ-ի տնօրեն
ծառայությունների
մատուցումը համայնքի
բոլոր բնակավայրերում
Համայնքի
2018 հունվարՀամապատաս
Միջանկյալ արդյունք 1.
Ելքային ցուցանիշներ
Տեղեկատվակ
ղեկավար,
2018
դեկտեմբեր
խան
Համայնքի բոլոր
(քանակ, որակ, ժամկետ).
ան
1. Համայնքում
աղբյուրներ
աշխատակազմի
ֆինանսական
բնակավայրերում
աղբահանության
համար
Ծրագրի
քարտուղաար,
ռեսուրսները
կազմակերպվում է
գանձվող ամսական
գնահատման
վարչական
առկա են եղել
աղբահանություն և
վճարի չափը-150 դրամ
համակարգ,
ղեկավարներ,
սանիտարական
2.Բնակիչների կարծիքը
ՄԳ
Կոմունալ
մաքրում և ապահովվել է աղբահանության և
կիսամյակային ՀՈԱԿ-ի տնօրեն
շրջակա միջավայրի
սանիտարական
, տարեկան
մաքրման վերաբերյալհաշվետվությո
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մաքրությունը:

ավելի շատ լավ, քան
վատ
3.Աղբահանության
ծառայության
մատուցման
հաճախականությունը(ամսվա ընթացքում)–
Ախուրյան յուր,
աշխատանքային օր,
բնակավայրերում ամիսը
1 անգամ,
4. Աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման ծառայության
համապատասխանությու
նը օրենսդրական
պահանջներին,
սահմանված
նորմատիվներին,
կարգերին և
չափորոշիչներին բավարար
5. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը - 1 տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ).
1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման
աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի,
սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում
2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման
կազմակերպում

ւններ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման հարցերով
զբաղվող աշխատակիցների թիվը–17
2.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնելու
համար կնքված պայմանագրերի թիվը - 929
3.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման
աշխատանքների իրականացման համար համայնքի բյուջեով
նախատեսված ծախսեր՝ 29500.0 հազ.դրամ
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի և հավաքագրված
վարձավճարներ

Ծրագիր 2. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում
Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Արևիկ, Այգաբաց, Կառնուտ, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ, Կամո
Ծրագրի նպատակ.
Ապահովել համայնքի
բոլոր բնակավայրերում
բնակչությանը
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայությունների
մատուցումը և շրջակա
միջավայրի
մաքրությունը:
Միջանկյալ արդյունք 1.
Համայնքի բոլոր
բնակավայրերում

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
Ապահովվել է համայնքի
բնակչությանը
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայությունների
մատուցումը համայնքի
բոլոր բնակավայրերում
Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ).
1. Համայնքում
աղբահանության համար

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակա

2018
հունվար2018

զմի
դեկտեմբեր
քարտուղաա
ր, վարչական
ղեկավարներ

Համապատասխ
ան ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Կոմունալ
ՀՈԱԿ-ի
տնօրեն

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման

Համայնքի

2018

Համապատասխ

ղեկավար,
աշխատակա

հունվար2018

ան ֆինանսական
ռեսուրսները

զմի

դեկտեմբեր

առկա են եղել
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կազմակերպվում է

գանձվող ամսական
վճարի չափը-150 դրամ
աղբահանություն և
2.Բնակիչների կարծիքը
սանիտարական
աղբահանության և
մաքրում և ապահովվել է
սանիտարական
շրջակա միջավայրի
մաքրման վերաբերյալմաքրությունը:
ավելի շատ լավ, քան
վատ
3.Աղբահանության
ծառայության
մատուցման
հաճախականությունը(ամսվա ընթացքում)–
Ախուրյան յուր,
աշխատանքային օր,
բնակավայրերում ամիսը
1 անգամ,
4. Աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման ծառայության
համապատասխանությու
նը օրենսդրական
պահանջներին,
սահմանված
նորմատիվներին,
կարգերին և
չափորոշիչներին բավարար
5. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը - 1 տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ).
1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման
աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի,
սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում
2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման
կազմակերպում

համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան

քարտուղար,

հաշվետվություններ

Կոմունալ
ՀՈԱԿ-ի

վարչական
ղեկավարներ,

տնօրեն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման հարցերով
զբաղվող աշխատակիցների թիվը–17
2.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնելու
համար կնքված պայմանագրերի թիվը - 929
3.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման
աշխատանքների իրականացման համար համայնքի բյուջեով
նախատեսված ծախսեր՝ 29500.0 հազ.դրամ
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի և հավաքագրված
վարձավճարներ

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
Ոլորտային նպատակ .
Ազգաբնակչության մասնակցությունը տեղական
ինքնակառավարմանը:

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1. Նախատեսում է էլ ավելի բարձրացնել Համայնքապետարանի
կողմից պատասխանատվությունը համայնքի կառավարման
գործում
Ծրագիր 1. Տարբեր հարցերի, հիմնախնդիրների շուրջ հանրային լսումների կազմակերպում
Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Արևիկ, Այգաբաց, Կառնուտ, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ, Կամո
Ծրագրի նպատակ.
Տարբեր հարցերի,
հիմնախնդիրների շուրջ
հանրային լսումների

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
Կազմակերպված

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և

Համայնքի
ղեկավար,

2018
հունվար-

Համապատասխ
ան ֆինանսական

աշխատակա

2018

ռեսուրսները

զմի

դեկտեմբեր

առկա են եղել
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կազմակերպում:

Միջանկյալ արդյունք 1.
- համյանքի բոլոր
բնակավայրերում
անհրաժեշտության
դեպքում
կազմակերպվում է
հանրային լսումներ

լսումների արդյունքում
վեր են հանվում
քննարկվող հարցի հետ
կապված իրական
հիմնախնդիրները
Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ).
Համայնքում՝ ներառյալ
բնակավայրերում
կազմակերպվել է
հանրային լսումներ

տարեկան
հաշվետվություններ

քարտուղաա

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,

2018
հունվար-

Համապատասխ
ան ֆինանսական

աշխատակա
զմի
քարտուղաա

2018
դեկտեմբեր

ռեսուրսները
առկա են եղել

ր, վարչական
ղեկավարներ

ր, վարչական
ղեկավարներ

3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը

1.

¸î-75Ù

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է
նախկին
մեխանիզատոր
ը

2.

¸î-75Ù

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է
նախկին
մեխանիզատոր
ը

3.

ՄՏԶ-82

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է
նախկին

Այլ բնութագրիչներ

Գույքի կառավարման
գործառույթը

Վիճակի գնահատումը

Գույքի անվանումը

Զբաղեցրած
տարածքը/
մակերեսը(հա)

Հ/հ

Հասցեն կամ
ծածկագիրը

Աղյուսակ 6․Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

Նախատեսվում
է օտարել

Նախատեսվում
է օտարել

Նախատեսվում
է օտարել

մեխանիզատոր
ը

4.

î-70ë

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է
նախկին

Նախատեսվում
է օտարել

մեխանիզատոր
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ը

5.

ÚàôØ¼-6É

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է
նախկին
մեխանիզատոր

Նախատեսվում
է օտարել

ը

6.

ÚàôØ¼-6É

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է
նախկին
մեխանիզատոր
ը

Նախատեսվում
է օտարել

7.

¾ùëÏ³í³ïáñ äÂì-1

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է
նախկին

Նախատեսվում
է օտարել

մեխանիզատոր
ը

8.

ÎáÙµ³ÛÝ º-281

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է
նախկին
մեխանիզատոր
ը

9.

êÎ-5 ,,ÜÇí³,,

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է
նախկին

Նախատեսվում
է օտարել

Նախատեսվում
է օտարել

մեխանիզատոր
ը

10.

êÎ-5 ,,ÜÇí³,,

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է
նախկին
մեխանիզատոր

Նախատեսվում
է օտարել

ը

11.

êÎ-5 ,,ÜÇí³,,

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է
նախկին

Նախատեսվում
է օտարել

մեխանիզատոր
ը

12.

Î³ñïáýÇÉÇ ÏáõÉïÇí³ïáñ

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է
նախկին
մեխանիզատոր
ը

Նախատեսվում
է օտարել

13.

ÎáõÉïÇí³ïáñ Îè¶-3.5

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է

Նախատեսվում
է օտարել

նախկին
մեխանիզատոր
ը

14.

¶É³Ý³ï³Ï³éÝ»ñ

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է
նախկին

Նախատեսվում
է օտարել
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մեխանիզատոր
ը

15.

²/Ù»ù»Ý³ ì²¼-21214

Գ. Արևիկ

Օգտագործում
են համայնքի

Նախատեսվում
է օտարել

բնակիչները

16.

Î³ñïáýÇÉ ù³Ý¹áÕ

Գ. Արևիկ

Տնօրինում է
նախկին
մեխանիզատոր
ը

Նախատեսվում
է օտարել

17.

Հացահատիկի պահեստ

Գ. Հովիտ

Օգտագործում
են համայնքի

Նախատեսվում
է օտարել

բնակիչները

18.

Բաղնիքի շենք

Գ. Հովիտ

Օգտագործում
են համայնքի

Նախատեսվում
է օտարել

բնակիչները

19.

Արհեստանոց

Գ. Հովիտ

Օգտագործում
են համայնքի
բնակիչները

Գ.Կառնուտ

20.

Օգտագործում
են համայնքի
բնակիչները

Անգար

21.

Կշեռք 15 տ

Գ.Կառնուտ

Օգտագործում
են համայնքի

Կալի պահեստ

Մանկապարտեզի շենք

24.

Գյուղապետարանի
շենք

25.

Անավարտ
շինարարութ
յուն,
(պատերից
մի
քանի
շարք)

Գ.Կառնուտ

Ոչ բարվոք
վիճակում է

Գ.Կառնուտ

Ոչ բարվոք
վիճակում է

Մշակույթի տուն

26.

Ավտոմեքենա ՎԱԶ2121

Նախատեսվում
է օտարել

բնակիչները
Գ.Կառնուտ

23.

Նախատեսվում
է օտարել

անսարք

Գ.Կառնուտ

22.

Նախատեսվում
է օտարել

Գ.Կառնուտ

անսարք

Օգտագործում
են համայնքի
բնակիչները,
որպես
խոտանոց
Նախատեսվում
է վերանորոգել
Հաճախում են
համայնքի
բնակիչները

Նախատեսվում
է վերանորոգել

Նախատեսվում
է օտարել
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27.

Տրակտոր

DT75

Գ. Կամո

Տնօրինում է
նախկին

Նախատեսվում
է օտարել

մեխանիզատոր
ը

28.

Տրակտոր DT75

Գ. Կամո

Տնօրինում է
նախկին

Նախատեսվում
է օտարել

մեխանիզատոր
ը

29.

Տրակտոր T-16

Գ. Կամո

Տնօրինում է
նախկին

Նախատեսվում
է օտարել

մեխանիզատոր
ը

30.

Ավտոբուս KABZ

Գ. Կամո

Անսարք(մի
այն թափքն
է)

Օգտագործում
են համայնքի

Նախատեսվում
է օտարել

բնակիչները
որպես
վառելիքի
պահեստ

31.

Նիվա

ՎԱԶ 21-21

Գ. Կամո

32.

Նիվա ՎԱԶ 21214

Գ. Կամո

33.

Գարու Պահեստ

Գ. Կամո

Օգտագործում
են համայնքի
բնակիչները

Նախատեսվում
է օտարել

34.

Շարքացան

Գ. Կամո

Տնօրինում է
նախկին
մեխանիզատոր
ը

Նախատեսվում
է օտարել

35.

Պարարտանյութ ցրող

Գ. Կամո

Տնօրինում է

Նախատեսվում
է օտարել

նախկին
մեխանիզատոր
ը

36.

Մամլիչ

Գ. Կամո

Տնօրինում է
նախկին

Նախատեսվում
է օտարել

մեխանիզատոր
ը

37.

Երկաթյա տարրա

Գ. Կամո

Օգտագործում
են համայնքի

Նախատեսվում
է օտարել

բնակիչները

35

38.

Պարիսպներ

Գ. Կամո

39.

Անավարտ բնակելի
շենք

Գ. Կամո

Միայն
հիմքերն են

 Ներկայացվում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի (շենքերի ու շինությունների, հողամասերի,
շարժական գույքի, այլ) կառավարման (համայնքի կողմից օգտագործման, վարձակալության կամ անհատույց
օգտագործման տրամադրման, օտարման և այլն) տարեկան ծրագիրը:

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

Այլ աղբյուրներ

Համայնք-ՔՀ-ՄՀ
համագործակցություն

Ծրագրի
արժեքը
(հազ. դրամ)

Դոնոր
կազմակերպություններ

Ծրագրի անվանումը

Պետական բյուջե

Հ/հ

Համայնքի բյուջե

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Համայնքապետարանի
1.

աշխատակազմի պահպանում,
համայնքային ծառայությունների
մատուցում

149948,0

149948,0

Ընդամենը
149948,0
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և
1.
-

149948,0

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։

-

-

-

-

-

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպում
Սելավատարերի հուների մաքրում
1.
1000,0
1000,0
2.

Արտակարգ իրավիճակներում
բնակչության պաշտպանության
կազմակերպման դասընթացների
անցկացում

500,0

Ընդամենը
1500,0
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Համայնքի բնակավայրերի
1.
ջրամատակարարման
համակարգերի ընթացիկ նորոգում,
Համայնքի վարչական տարածքում
գտնվող հուշարձանների
վերանորոգում:

3000,0

500,0
1500,0

3000,0
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2.
3.
4.

Ջրառատ բնակավայրի գիշերային
լուսավորության ցանցերի
կառուցում
Բազմաբնակարան շենքերի
տանիքների վերանորոգում
Համայնքում իրականացվող շին.
Աշխատանքների
Նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերի պատվիրում

Ընդամենը
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
Համայնքի սեփականություն
1.

2.

հանդիսացող գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի
վարձակալության տրամադրման և
օտարման մրցույթների, աճուրդների
կազմակերպում
Համայնքի սեփականություն
հանդիսացող
գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի
կադաստրային քարտեզների
ճշտում

Ընդամենը
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ներհամայնքային ճանապարհների
1.
2.

փոսալցում և սպասարկում
Ախուրյան-Նոր Ախուրյան
ճանապարհի ասֆալտապատում

Ընդամենը
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և
1.
միջոցառումներ չեն նախատեսվել։

1000,0

1000,0

10000,0

10000,0

5000,0

5000,0

19000,0

19000,0

1000,0

1000,0

300,0

300,0

1300,0

1300,0

4500,0

4500,0

69119,1

41471,5

73619,1

45971,5

-

-

27647,6

-

-

-

-

-

-

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ախուրյանում,
1.

Բասենում,
Արևիկում և
Այգաբացում
մանկապարտեզների
ն սուբսիդիաի
տրամադրում

2.
3.
4.

5.

Այգաբացի միջն. Դպրոցի
հիմնանորոգում
Արևիկի նոր մանկապարտեզի
հիմնանորոգում
Կամո բնակավայրում համայնքային
կենտրոնի և մանկապարտեզի
կառուցում:

Ախուրյանի և Արևիկի երաժշտական
դպրոցներին սուբսիդիաի տրամադրում

Ընդամենը

106250,0

106250,0

-

3500,0

-

7000,0

72822320

43693392

30300,0

30300,0

-

-

29128,9

190743,4
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Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17

ՙ Փառք քեզ, հայոց բանակ՚
ՙ Տյառնընդառաջ՚
Նորապսակներին
շնորհավորանքի և օրհնության
օր
ՙՇիրակի ձմեռ՚
Մայրության և գեղեցկության օր
Խոնհարում անմեղ զոհերի
հիշատակին Գրական ցերեկույթ
ՙԱպրելու ապրիլ՚
ՙՀաղթանակների ամիս՚ /երթ/
ՙՀանրապետության օր՚
ՙՄայիսյան հերոսամարտեր-100՚
ՙՄանկության մոլորակ՚
երեխաների պաշտպանության
օր
Շրջանավարտների օր
ՙՎարդավառ և վարդատուն՚
Երիտասարդական ծրագրեր.
Դասընթաց- ՙՌեզյումեի
պատրաստում և ներկայացում՚
Միջոցառում ՙԵրիտասարդության օր՚
Հունիս, Հուլիս Օգոստոս
ամիսներին
ՙԳիտելիք և դպրություն՚
ՙԱնկախություն -27՚
սեպտեմբերի 21
ՙՇնորհավոր տոնդ ուսուսիչ՚
ՙԳիրքն իմ բարեկամն է՚
գրադարանավարի օր
ՙՈսկե աշուն՚
ՙԱմանոր և սուրբ Ծնունդ՚
Մշակույթի կենտրոնին
սուբսիդիաի տրամադրում

250,0
150,0

250,0
150,0

300,0
400,0
150,0

300,0
400,0
150,0

200,0

200,0

400,0

400,0

200,0
150,0
400,0

200,0
150,0
400,0

200,0
300,0

200,0
300,0

300,0
100,0

300,0
100,0

200,0
500,0
20 000,0

200,0
500,0
20 000,0

Ընդամենը
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և
1.

24200,0

24200,0

-

-

մարզադպրոցին սուբսիդիաի
տրամադրում:

27200,0

27200,0

Խաղահրապարակի և
մարզահրապարակի ձեռք
բերում տեղադրում

4500,0

3500,0

30200,0

30700,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։

-

-

-

-

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Ախուրյանի համալիր
1.

2.

Ընդամենը
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն սոցիալապես
1.
անապահով ընտանիքներին

Ընդամենը

1000,0
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Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Դաշտամիջյան ճանապարհների
1.
2.

3.

հարթեցում
ՀՀ կառավարության
սուբսիդավորման ծրագրով
պարարտանյութի և դիզվառելիքի
հերթագրում, բաշխում
Հակակարկտային կայանների
լիցքավորում, վերանորոգում,
մարտկոցների ձեռք բերում

1000,0
-

-

1000,0

Ընդամենը
2000,0
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և
1.
միջոցառումներ չեն նախատեսվել։

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
ՙԱխուրյան համայնքի կոմունալ
1.
սպասարկում և բարեկարգում՚
29500,0
2.

3.

ՀՈԱԿ-ին սուբսիդիաի տրամադրում
Համայնքի վարչական տարածքում
ծառերի սանիտարական էտ,
կանաչապատում, ծառատունկի
կազմակերպում
Թափառող շների ոչնչացում

Ընդամենը

1000,0

1000,0

2000,0
-

-

-

-

-

29500,0

2000,0

2000,0

1000,0
32500,0

1000,0
32500,0

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն։
Հանրային լսումների
1.
իրականացում

Ընդամենը
Ընդհանուրը

-

505862,9

5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը
Ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային
ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ օգտագործելով
աղյուսակ 8-ում բերված ձևանմուշը։
Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը
Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր. 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Անվանումը
Համայնքապետարանի
աշխատակազմի
պահպանման ծախսեր
Համայնքապետարանի
աշխատակազմի
աշխատողներ

Թիրախ.
արժեքը
149948,0
հազ.դրամ

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

54

39

Ելքային
(քանակական
որակական
ժամկետայնության)

Համայնքապետարանի
աշխատակազմի
248
աշխատանքային օրերի
թիվը տարվա ընթացքում
ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը,
բնականոն գործել են,
բարելավվել է
բնակչությանը մատուցված
բավականին
հանրային
լավ
ծառայությունների
մատչելիությունը և որակը
Վերջնական
(հարցումների հիման վրա)
արդյունքի
Համայնքի բյուջեի
սեփական եկամուտների
տեսակարար կշիռը
39,0
համայնքի բյուջեի
ընդհանուր մուտքերի
կազմում,%
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
149948,0
Ծախսեր, հազ. դրամ
համայնքի բյուջեի միջոցներ
հազ.դրամ
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում
Ծրագիր 1. Սելավատարերի հուների մաքրում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

Համայնքի տարեկան բյուջեով
նախատեսված ծախսեր
1.Սելավատարերի հուների
մաքրման տևողությունը-

Ելքային
(քանակական
որակական
ժամկետայնության)

2. Բնակիչների կարծիքը
սելավատարերի հուների
մաքրման վերաբերյալ
3.Սելավատարերի մաքրված
հուների երկարությունը

Թիրախ.
արժեքը
1000,0
հազար
դրամ

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

4 ամիս

ավելիշատ
լավ, քան
վատ
7 կմ

4.Սելավների թվի նվազեցում
30 % - ով
Վերջնական
արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

Բարելավվել է բնակչության
անվտանգության
մակարդակը
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

ավելի
շատ լավ,
քան վատ
1000,0
հազար
դրամ

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
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Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Թիրախ.
արժեքը

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

Համայնքի բյուջեով
Մուտքային

նախատեսված
վերանորոգման ծախսեր
1. Վերանորոգված ջրագծերի
երկարությունը - մետր
2. Տարվա ընթացքում
ջրագծերի ընթացիկ նորոգում
իրականացված
բնակավայրերի թիվը

Ելքային
(քանակական
որակական
ժամկետայնության)

3. Ջրագծերի վթարների
ընդհանուր թիվը տարվա
ընթացքում
4.Բնակիչների կարծիքը
խմելու ջրի
ջրամատակարարման
մատչելիությունից
5. Ծրագրի իրականացման
ժամկետը

Խմելու
ջրի
ջրամատակարարման
Վերջնական
ծառայության
որակից
արդյունքի
բնակիչների
բավարարվածության
աստիճանը
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
Ծախսեր, հազ. դրամ
համայնքի բյուջեի միջոցներ
Ոլորտ 5. Հող օգտագործում

1500.0 հազ.
դրամ

-

6

15-20

ավելիշատ
լավ, քան
վատ

6 ամիս

միջին՝ոչ
լավ, ոչ
վատ
1500.0 հազ.
դրամ

Ծրագիր 1. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության
տրամադրման և օտարման մրցույթների, աճուրդների կազմակերպում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը
1.Համայնքի բյուջեով
նախատեսված ծախսեր՝-հազ.
դրամ

Թիրախ.
արժեքը

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

1000,0

Մուտքային
2. Աշխատակազմում ծրագրի
իրականացման հարցերով
զբաղվող մասնագետներ

2
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1.Վարձակալությամբ տրված
վարելահողերի մակերեսը

–հա

2. Վարձակալությամբ տրված
խոտհարքների և արոտների
ընդհանուր մակերեսը
Ելքային
(քանակական
որակական
ժամկետայնության)

3. Համայնքի
սեփականություն
հանդիսացող
վարձակալության տրված
հողերի տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի կազմում
4. Ծրագրի իրականացման
ժամկետը
1. Համայնքի
սեփականություն
հանդիսացող
վարձակալության տրված
հողերի տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի կազմում

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

- հա

24 %

1տարի
24 %

2. Համայնքի
սեփականություն
հանդիսացող օտարված
հողակտորների քանակը

6

3. Աճուրդային եղանակով
օտարված հողակտորների
քանակը

6

ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

1000,0
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