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Կազմել է համանյնքի ղեկավար Հովհաննես Պողոսյանը

Հաստատվել է` համայնքի ավագանու թվականի փետրվարի  ի թիվ 4-Ն որոշմամբ 
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ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական 

ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն 

ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների 

ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի 

ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։1 

Ախուրիկ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է համայնքի ՏԻՄ-երի 2018թ. անելիքները համակարգելու 

նպատակով: Մասնավորապես, համայնքի ՏԱՊ-ի հիմնական նպատակներն են. 

 սահմանել համայնքի  սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, 

գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին 

ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը 

(դեֆիցիտը), 

 համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և 

միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական 

նպատակների իրականացման շուրջ, 

 շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման 

արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը», 

 որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման 

ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել 

տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։ 

1-ին բաժնում  սահմանվում են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։ 

2-րդ բաժնում ներկայացվել են համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը և 

տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։ 

3-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը։ 

4-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։ 

5-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։ 

                                                           

1 «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 
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1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

 

Համայնքի տեսլականը՝ 
 

Ախուրիկ համայնքը բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ  

արտադրող, բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է: Համայնքը հագեցած է 

ենթակառուցվածքներով, բնակչությունը գոհ է ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող ծառայությունների 

որակից։ 

 

 
Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային 

արժեք 

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը 

համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) 
10.5 9 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

եկամուտների մեջ (%) 
20.2 31.1 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 1241 1245 
 

 

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

Ոլորտային նպատակ 

Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետայ

ինարժեք 

Թիրախայի

նարժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր    

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 

բնակիչներն որակյալ և մատչելի հանրային 

ծառայությունների մատուցումը 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը (հարցումների 

հիման վրա) ՏԻՄ-երի 

գործունեությունից, մատուցվող 

հանրային ծառայությունների 

որակից, % 

58 65 

Համայնքի բնակիչների 

մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի 

(համայնքի ղեկավարի, համայնքի 

ավագանու) կողմից կայացված 

որոշումների թվի տեսակարար կշիռը 

կայացված որոշումների ընդհանուր 

թվի մեջ, % 

3 5 

Համայնքի բյուջեի սեփական 

եկամուտների տեսակարար կշիռն 

ընդհանուր մուտքերի կազմում,%  

20.2 31.1 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում    

2018 թվականի ընթացքում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից 

բնակչության պաշտպանություն և 
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քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

2018 թվականի ընթացքում արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 

տնտեսություն 
   

Օժանդակել համայնքային նոր 

ենթակառուցվածքների ստեղծմանը, արդեն 

առկա ենթակառուցվածքների 

վերանորոգմանը և պահպանմանը 

Գերեզմանատների 

համապատասխանությունը 

հատակագծին 

մասամբ մասամբ 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը կոմունալ 

տնտեսության ոլորտում մատուցվող 

ծառայություններից. % 

60 60 

Բնակիչների բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից, %  
90 95 

Համայնքի մշակվող 

գյուղատնտեսական նշանակության 

հողերի մակերեսի տեսակարար 

կշիռը գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի ընդհանուր 

մակերեսի մեջ, % 

45 47 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    

Բարելավել համայնքի տարածքում առկա 

հողերի չափագրման համակարգը և  

բարձրացնել հողօգտագործման 

արդյունավետության մակարդակը։ 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

հողօգտագործման ոլորտում 

մատուցվող ծառայություններից, % 

56 
         56 

Համայնքի մշակվող 

գյուղատնտեսական նշանակության 

հողերի մակերեսի տեսակարար 

կշիռը գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի ընդհանուր 

մակերեսի մեջ, % 

40 45 

 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ    

Բարելավել  ներհամայնքային 

ճանապարհային տնտեսության վիճակը 

Ճանապարհատրանսպորտային 

պատահարների թվի նվազեցում, % 2 3 

Ասֆալտապատված 

ներհամայնքային և 

ներբնակավայրային 

ճանապարհների և փողոցների 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի 

մեջ, % 

20 25 
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Նորոգված կամուրջների և 

ինժեներական այլ կառույցների 

քանակը 
2 1 

Կանոնակարգված խաչմերուկների 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի 

մեջ, %  
90 95 

Բարեկարգ և անցանելի 

ներբնակավայրային փողոցների 

մակերեսի տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի կազմում, % 

50 55 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ    

2018 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 8. Կրթություն    

Ապահովել համայնքում կրթական 

ծառայությունների արդյունավետ 

մատուցումը: 

Ապահովել համայնքում կրթական 

ծառայությունների արդյունավետ 

մատուցումը: 

4 7 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության 

հետ տարվող աշխատանքներ 
   

Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի 

օրերին նվիրված միջոցառումների հավուր 

պատշաճի կազմակերպումը և անցկացումը 

 

Տարվա ընթացքում կազմակերպված 

միջոցառումների թիվը՝ նվիրված 

տոնական և հիշատակի օրերին  

 

3 

 

 

3 

 

 

Գրադարանից օգտվողների թվի 

տարեկան աճը նախորդ տարվա 

համեմատ, % 

5 5 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    

2018 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ    

2018 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն    

Թեթևացնել համայնքում բնակվող 

անապահով ընտանիքների հոգսերը 

Սոցիալական ծրագրի 

առկայությունը, այո/ոչ 
այո այո 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից, % 

70 80 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն    

 

Ձեռք բերվող տրակտորների քանակը 1 1 

Համայնքում արտադրված 

հացահատիկի ծավալը, տոննա 
550 570 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և 

բուսասանիտարիա 
   

2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի 

պահպանություն 
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Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ 

Աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման ծառայությունների 

մատուցումից բնակչության 

բավարարվածության աստիճանի 

բարձրացումը (հարցումների հիման 

վրա), %-ով   

50 55 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն    

2018 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցություն 
   

2018 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

 

 

 

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

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

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի արժեքը 

(հազ. դրամ) 

ԲԲՀ-ի 

բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

1.  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների 

մատուցում 
875.0  Ախուրիկ 

Ընդամենը 875.0   

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

1.  
2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

  

1.  

2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  Համայնքային կենտրոնի հիմնանորոգում 10000.0 Ախուրիկ 

2.  Գիշերային լուսավորության ցանցի  ընդլայնում 600.0 Ախուրիկ 

Ընդամենը  2100.0  

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

 
2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 
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Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1.  
 Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման 

աշխատանքների իրականացում 
600.0 Ախուրիկ 

Ընդամենը 600.0 - 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ   

 
2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն   

1.  
Անապահով ընտանիքների ուսանողների վարձավճարների 

մասնակի վճարում 
600.0 Ախուրիկ 

Ընդամենը 600.0 - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 

աշխատանքներ 
  

1.   Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 150.0 Ախուրիկ 

Ընդամենը 150.0 - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

 
2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

 
2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն   

1.  
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով 

բնակիչներին 
560.0 Ախուրիկ 

Ընդամենը 560.0 - 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

1.  
Գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել։ 

Ընդամենը   

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

1.  

2018 թվականին անասնաբուժության և 

բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 

չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  
Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման աշխատանքների իրականացում 
1056.0 Ախուրիկ 

Ընդամենը 1056.0 - 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

1. 
2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1. 
2018 թվականին տեղական իքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 

 Ընդամենը -  

Ընդհանուրը 5941 - 



  

10 
 

 

 

 

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

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի արժեքը 

(հազ. դրամ) 

ԲԲՀ-ի 

բնակավայրը 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  Համայնքային կենտրոնի հիմնանորոգում 10000.0 Ախուրիկ 

2.  Հուշարձանի կառուցում 1500.0 Ախուրիկ 

Ընդամենը 2100.0  

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

1.  
Ծառատունկ (մրգատու- դեկորատիվ) համայնքի ամբողջ 

տարածքում 
1000.0 Ախուրիկ 

Ընդամենը 1000.0 - 

Ընդհանուրը 3100.0 - 
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Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 

 



 

 

3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 

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

Հ/հ Գույքի անվանումը 
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I.  Հողեր      

1 
Գյուղատնտեսական նշանակության 

հողեր, այդ թվում 
 համայնք 762.58 լավ  

 

 վարելահող Ախուրիկ համայնք 562.68 Լավ Օգտագործվում է   

 Բազմամյա տնկարաններ Ախուրիկ համայնք 0 Լավ Օգտագործվում է  

 խոտհարք  Ախուրիկ համայնք 0 Լավ Օգտագործվում է  

 արոտ  Ախուրիկ համայնք 123.86 Լավ Օգտագործվում է  

 այլ հողատեսքեր Ախուրիկ  համայնք 40.04 Լավ Օգտագործվում է  

2 Բնակավայրերի, այդ թվում Ախուրիկ համայնք     

 բնակելի Ախուրիկ  համայնք 94.66 Լավ Օգտագործվում է  

 հասարակական Ախուրիկ համայնք - Լավ Օգտագործվում է  

 ընդհանուր Ախուրիկ  համայնք 14.12 Լավ Օգտագործվում է  

 այլ հողեր Ախուրիկ համայնք 10.59 
Լավ 

- 
 

3 
Արդյունաբերական, ընդերքօգտ և այլ 

արտ, այդ թվում 
Ախուրիկ համայնք    

 

 արդյունաբերության Ախուրիկ համայնք  բավարար -  

 գյուղատնտեսական Ախուրիկ  համայնք         5.94 բավարար Օգտագործվում է  

 պահեստարաններ Ախւորիկ համայնք  բավարար -  

 ընդերք Ախուրիկ համայնք  բավարար -  

4 
Էներգետիկայի, տրանսպորտի, 

կապի նշ. հողեր, այդ թվում 
Ախուրիկ համայնք 3.38   

 

 էներգետիկայի Ախուրիկ համայնք 0.03 բավարար Օգտագործվում է  

 կապի Ախուրիկհամայնք 0.05 բավարար Օգտագործվում է  

 տրանսպորտի Ախուրիկ համայնք 3.26 բավարար Օգտագործվում է  

 կոմունալ Ախուրիկ համայնք 0.04 բավարար Օգտագործվում է  

6 Անտառային Ախուրիկ համայնք     

7 Ջրային հողեր, այդ թվում Ախուրիկ համայնք     

 գետեր Ախուրիկ համայնք 5.85 բավարար -  

 ջրամբարներներ Սխուրիկ համայնք  բավարար -  

 լճեր Ախուրիկ համայնք 1.72 բավարար -  

 ջրանցքներ Սխուրիկ համայնք 0.99 բավարար -  

 Հիդրոտեխ. և ջրտնտ. Ախուրիկ համայնք 2.41 բավարար -  

II.  Տրանսպորտային միջոցներ      

1  Տրակտոր <<Բելառուս ՄՏԶ-82-1>> Ախուրիկ համայնք  բավարար -  
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4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 

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

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 

արժեքը (հազ. 

դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորմ անաղբյուրները 

Հ
ա

մ
ա

յն
ք

ի
 բ

յո
ւջ

ե
 

Պ
ե

տ
ա

կ
ա

ն
 բ

յո
ւջ

ե
 

Դ
ո

ն
ո

ր
 

կ
ա

զ
մ

ա
կ

ե
ր

պ
ո

ւթ
յո

ւն
ն

ե
ր

 

Հ
ա

մ
ա

յն
ք

-Ք
Հ

Մ
Հ

 

հ
ա

մ
ա

գ
ո

ր
ծա

կ
ցո

ւթ
յո

ւն
 

Ա
յլ

 ա
ղ

բյ
ո

ւր
ն

ե
ր

 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1.  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային 

ծառայությունների մատուցում 
875.0 875.0 

- - - - 

Ընդամենը 875.0 875.0 - 
- - - 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

 

2018 թվականին պաշտպանության 

կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- 
- - - - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպում 

 

2018 թվականին արտակարգ 

իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանության և 

քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում։ 

- - - - - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1.  

Ախուրիկ բնակավայրի 

համայնքային կենտրոնի շենքի  

հիմնանորոգում 

10000.0 10000.0 - - - - 

2.  Հուշարձանի կառուցում 1500.0 1500.0 - - - - 

3.  
Փողոցների լուսավորության 

ընթացիկ նորոգում 
600.0 600.0 - - - - 

Ընդամենը 12100.0 12100.0 -  - - 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

 

2018 թվականին հողօգտագործման 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 

չեն նախատեսվել։ 

- - - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1.   600.0 600.0 - - - - 
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Ընդամենը 600.0 600.0 -  - - 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

 

2018 թվականին առևտրի և 

ծառայությունների ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվել։ 

- - - - - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1.     - - - - 

Ընդամենը   - - - - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  
Մշակութային, մարզական և հոգևոր 

կյանքի աշխուժացում։ 
150.0 150.0 - - - - 

Ընդամենը                 150.0     150.0 - - - - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

 

2018 թվականին առողջապահության 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 

չեն նախատեսվում 

- - - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Ընդամենը - - -  - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1.  

Աջակցություն համայնքի 

սոցիալապես  անապահով 

բնակիչներին 

560.0 560.0 - - - - 

Ընդամենը 560.0 560.0 - - - - 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

1.  

Ծառատունկ (մրգատու- 

դեկորատիվ) համայնքի ամբողջ 

տարածքում 

1000.0 1000.0 - - - - 

Ընդամենը 1000.0 1000.0 -  - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

 

2018 թվականի ընթացքում 

անասնաբուժության և 

բուսսանիտարիայի ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1.  

Համայնքի տարածքում 

աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման աշխատանքների 

իրականացում 

1056.0 1056.0 - - - - 

Ընդամենը 1056.0 1056.0 - - - - 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 

2018 թվականին զբոսաշրջության 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 

չեն նախատեսվում։ 

- - - - - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

 

2018 թվականին տեղական 

ինքնակառավարմանը բնակիչների 

մասնակցության ոլորտում ծրագրեր 

- - - - - - 
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և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում։ 

 Ընդհանուրը 16341 16341 -  - - 

 

 

5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 
 

Աղյուսակ 8․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված  ծրագրի արդյունքային  ցուցանիշների  մոնիթորինգի և 

գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը 
 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում։ 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքի 

աշխատակազմի 

աշխատողներ 

10 

   

Ելքային (քանակական) 

ՏԻՄ-երի, 

աշխատակազմի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

բնակիչների կողմից 

ստացվող դիմում-

բողոքների թվի 

նվազում, % 

2 

   

Ելքային (որակական) 

ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

գործունեությունից, 

մատուցվող 

ծառայությունների 

մատչելիությունից և 

որակից  բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում 

(հարցումների հիման 

վրա), % 

20 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին 

ժամանակը, օր 

1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Բնակչությանը 

մատուցվող հանրային 

ծառայությունների 

որակը ՝  շատ վատ, 

լավ 
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վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց 

Ծախսեր, հազ. դրամ      

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 1. Ախուրիկի  համայնքապետարանի  համայնքային կենտրոնի շենքի  հիմնանորոգում։ 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 

Շեղու

մը 
Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

ՏԻՄ-երի կողմից 

մատուցվող 

համայնքային 

(հանրային, ոչ 

վարչական բնույթի) 

ծառայությունների 

մատչելիությունը 

համայնքի 

բնակիչներին, % 

90 

   

Ելքային (քանակական) 

Համայնքապետարանի  

աշխատակազմի 

աշխատակիցների թիվը 

10 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի վարչական 

շենքի գույքի վիճակը, 

շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ 

,գերազանց 

լավ 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Աշխատանքների 

իրականացման 

ժամկետը, ամիս 

1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Աշխատակազմի 

գործունեության և 

բնակչության 

սպասարկման համար 

պատշաճ պայմանների 

առկայություն՝ այո, ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ      

 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Բնակավայրերից 

համայնքի կենտրոն 

հասնելու ժամանակի 

կրճատում, րոպե 

15 

   

Վերջնական արդյունքի 

Ներհամայնքային և 

ճանապարհային 

տնտեսության վիճակը՝ 

շատ վատ, վատ, 

բավարար 
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բավարար, լավ, 

Երթևեկության 

անվտանգության 

մակարդակը՝ շատ 

վատ, վատ, բավարար, 

լավ, 

բավարար 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 10000.0 10000.0    

 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ծրագիր 1. Անապահով ընտանիքների ուսանողների վարձավճարների մասնակի վճարում։ 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեք

ը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից, 

% 

20 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականության 

մակարդակը, շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, 

բավարար 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 560.0 560.0    

 

 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։ 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Ելքային (քանակական) 

Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված 

միջոցառումների թիվը՝ 

նվիրված տոնական և 

հիշատակի օրերին  

3 
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Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցվող 

մշակութային 

ծառայություններից, % 

90 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված 

մշակութային 

միջոցառումների 

հաճախականությունը 

(ամսական 

կտրվածքով), անգամ 

0 

   

Վերջնական արդյունքի 

Մատուցվող 

մշակութային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը 

համայնքի 

բնակիչներին՝ այո, ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 150.0 150.0    

 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին։ 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեք

ը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Սոցիալական 

աջակցություն կարիք 

ունեցող սոցիալապես 

խոցելի ընտանիքների 

թիվը 

20 

   

Ելքային (քանակական) 

Սոցիալական 

աջակցություն ստացած 

սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը  

20 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից, 

% 

95 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

բավարար 
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սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականության 

մակարդակը ՝ շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, 

Ծախսեր, հազ. դրամ 800.0 800.0    

 

 

 

 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

Ծառատունկ (մրգատու- դեկորատիվ) համայնքի ամբողջ տարածքում։ 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Կանաչապատվող 

տարածքների մակերեսը, 

քմ 

1000 

   

Ելքային (քանակական) Տնկված տնկիների թիվը  100.0    

Ելքային (որակական) 

Խնամված կանաչ 

տարածքների 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի կազմում, % 

2 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Կանաչապատման 

աշխատանքների 

իրականացման 

պարբերականությունը 

տարեկան կտրվածքով 

2  

   

Վերջնական արդյունքի 

Համայնքի կանաչ 

տարածքների աճը 

նախորդ տարվա 

համեմատ, % 

4 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 1000.0 1000.0    

 

 

 

 


