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Ներածություն
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
Անուշավան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝
 համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
 սահմանել 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 ՏԱՊի իրականացման ՄԳՊ-ը։
Անուշավան համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.
1-ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։
2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական
հենքերը (ըստ ոլորտների)։
3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը։
4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։
5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Համայնքի տեսլականը՝
Անուշավանը որակյալ հանրային ծառայություններ մատուցող, բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր
գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող, բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է:
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)

Ելակետային
արժեք

Թիրախային
արժեք

2.3

2.0

27.3

29.5

2130

2130

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները
1 «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017
3

Վերջնական արդյունքի՝
Ոլորտային նպատակ

Ելակետային
արժեք

Թիրախային
արժեք

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը
(հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի
գործունեությունից, մատուցվող հանրային
ծառայություններից, %

85

88

Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄերի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի
ավագանու) կողմից կայացված որոշումների
թվի տեսակարար կշիռը կայացված
որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, %

1

3

27

30

70

80

90

95

80

85

Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային
ճանապարհների երկարությունը, կմ

15

17

Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային
ճանապարհների տեսակարար կշիռը
ընդհանուրի մեջ, %

53.6

64.3

Ցուցանիշ
Ոլորտ 1. Ընդհանուր

Բարելավել համայնքի
բնակչությանը մատուցվող
հանրային ծառայությունների
որոկը

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների
տեսակարար
կշիռը
համայնքի
բյուջեի
ընդհանուր մուտքերի կազմում, %
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության
ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, %
Քաղաքաշինության և
Բնակիչների բավարարվածությունը
կոմունալ տնտեսության
ոլորտում ապահովել որակյալ համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից,
%
ծառայությունների
մատուցումը
Հետիոտների և վարորդների
բավարարվածության աստիճանը
ճանապարհների վիճակից, %
Ոլորտ 3. Տրանսպորտ
Բարելավել ներհամայնքային
ճանապարհային
տնտեսության վիճակը
Ոլորտ 4. Կրթություն

Ապահովել համայնքի
բնակիչներին
նախադպրոցական
կրթության և
արտադպրոցական
դաստիարակության
ծառայությունների
մատուցումը

Համայնքի բնակիչների համար կրթական
ծառայությունների հասանելիության
մակարդակի բարձրացում, %

1

5

Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող
նախադպրոցական կրթության ծառայությունից,
%

70

70

Մատուցվող նախադպրոցական կրթության
ծառայության հասանելիությունը համայնքի
բնակիչներին, %

60

70

10

20

Արտադպրոցական դաստիարակության
խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի
տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի
երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, %
Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ

4

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից
համայնքի բնակչությանը
մշակույթի և
Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան
երիտասարդության հետ
աճը, %
տարվող որակյալ և մատչելի
ծառայությունների
մատուցումը
Ոլորտ 6. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Համայնքում սպորտի
զարգացման համար ստեղծել
նախադրյալներ

Համայնքի ապահովվածությունը
մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով, %

Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող
ծառայություններից, %
Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն
Թեթևացնել համայնքում
բնակվող անապահով
ընտանիքների հոգսերը

2

3

1

2

0

0

Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ

այո

այո

Սոցիալական ծրագրի շահառուների
բավարարվածությունը իրականացվող
ծրագրից, %

30

35

Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն
Ստեղծել
գյուղատնտեսության
զարգացման համար
նպաստավոր պայմաններ

Անասնապահության բնագավառում
զբաղվածության աճը նախորդ տարվա
համեմատ, %
Հողագործության բնագավառում
զբաղվածության աճը նախորդ տարվա
համեմատ, %

Ոլորտ 9. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Աղբահանության և սանիտարական մաքրման
որակյալ ծառայությունների մատուցումից
բնակչության բավարարվածության աստիճանի
Համայնքը դարձնել մաքուր և
բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %
բարեկարգ, կազմակերպել
Համայնքում հավաքված և աղբավայր
կանոնավոր աղբահանություն
տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար
կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի
քանակի մեջ, %
2.
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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
Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների
1.
մատուցում
Ընդամենը
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Անուշավան համայնքում գիշերային լուսավորության
1.
իրականացում
Ընդամենը
Ոլորտ 3. Տրանսպորտ
Անուշավան համայնքի ճանապարհների վերանորոգման
1.
աշխատանքների իրականացում
Ընդամենը
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19622.7
19622.7
1500.0

ընդհանուր
համայնքային
ընդհանուր
համայնքային

1500.0
6500.0
6500.0

ընդհանուր
համայնքային
-

Ոլորտ 4. Կրթություն
Անուշավան համայնքի նախադպրոցական կրթության
1.
ծառայությունների մատուցում
Ընդամենը
Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող
աշխատանքներ
1.

Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում

Ընդամենը
Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով
1.
բնակիչներին
Ընդամենը
Ոլորտ 7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Անուշավան համայնքում աղբահանության և սանիտարական
1.
մաքրման աշխատանքների իրականացում
Ընդամենը
Ընդհանուրը

8600.0
8600.0

1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
2500.0
2500.0
40722.7

ընդհանուր
համայնքային
ընդհանուր
համայնքային
ընդհանուր
համայնքային
ընդհանուր
համայնքային
-

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

Ծրագրի
արժեքը (հազ.
դրամ)

Ծրագրի անվանումը

Ոլորտ 2. Գյուղատնտեսություն
1.

Արոտների ջրարբիացման աշխատանքների իրականացում

Ընդամենը

9000.0
9000.0
9000.0

Ընդհանուրը
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ընդհանուր
համայնքային
-

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

Տեղեկատվության
աղբյուրներ

Արդյունքային ցուցանիշներ

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ոլորտային նպատակ
Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային
ծառայությունների որակը

Պատասխանատու

Ժամկետ

Ռիսկեր

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման
վրա)
ՏԻՄ-երի
գործունեությունից,
մատուցվող
հանրային
ծառայություններից, 88%
 Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի
ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի
տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3%
 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը
համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 35%

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
Ապահովել համայնքի
ցուցանիշ
աշխատակազմի
Բնակչությանը մատուցվող հանրային
բնականոն
ծառայությունների որակը՝ լավ
գործունեությունը,
բարելավել
բնակչությանը
մատուցվող հանրային
ծառայությունների
որակը
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)
Ապահովվել է
1.Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների
աշխատակազմի
թիվը, 10
բնականոն
2.Համայնքի ենթակայության
գործունեությունը
կազմակերպությունների թիվը, 1
3.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա
անճշտությունների նվազեցում, 4%
4.Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային
օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր
5.Համայնքի պաշտոնական համացանցային
կայքի առկայությունը, այո
6.Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ
իրականացվող ծրագրերի թիվը` 1
7. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության
վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող
դիմում-բողոքների թվի նվազում, 5 %-ով
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Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

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

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխ
ան մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

2018թ.
հունվար
–
դեկտեմբ
եր

Համապատասխա
ն մարդկային և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության համակարգերի
օգտագործման մակարդակը` 80%
9. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին
պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր
Միջոցառումներ
1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված
համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում
3. Համայնքապետարանի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի
ձեռք բերման աշխատանքների իրականացում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝
19622.7 հազ. դրամ
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 10
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված
համակարգեր` 1
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և
սարքավորումների թիվը` 7
6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք`http://anushavan.am
7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության
համակարգեր` 1

Ոլորտ 1. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ոլորտային նպատակ
Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել
որակյալ ծառայությունների մատուցումը

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության
և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող
ծառայություններից, 80%
 Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից, 95%
 Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը
միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, 64%

Միջոցառումներ
 Անուշավան համայնքի գլխավոր և երկրորդական փողոցների
լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ
պահպանություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 1500.0
հազ. դրամ
 Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 230
 Առկա մեկնարկիչների թիվը` 3

Ոլորտ 2. Տրանսպորտ
Ոլորտային նպատակ
Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
 Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների
երկարությունը, 15 կմ
 Միջբնակավայրային երթուղու առկայությունը, այո
 Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների
տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 64%
Ծրագիր 1. Անուշավան համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
Ծրագրի
Համապատասխ
Ապահովել
ցուցանիշ
գնահատման
ան մարդկային,
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ներհամայնքային
ճանապարհների
սպասարկման,
շահագործման և
պահպանման
ծառայությունների
մատուցումը

Միջանկյալ արդյունք 1
Բարեկարգվել են
ներհամայնքային
ճանապարհները

Ներհամայնքային ճանապարհների
սպասարկման, շահագործման և
պահպանման ծառայությունների
մատուցման որակը, լավ
 Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը ճանապարհների և
ինժեներական կառույցների սպասարկման,
տեղադրման, շահագործման և
պահպանման ծառայությունից, 80%
 Տրանսպորտային միջոցների
շահագործման ծախսերի (վառելիքի և
ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը,
10%
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)
 Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր
հասնելու ժամանակի կրճատում, 15 րոպե


Միջոցառումներ
 Անուշավան համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների
բարեկարգման աշխատանքների իրականացում

համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

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

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 6500.0 հազար դրամ

Ոլորտ 3. Կրթություն
Ոլորտային նպատակ
Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և
արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
 Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների
հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 5 %
 Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող
նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 %
 Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության
հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70 %
 Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված
երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի
երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 20%
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 86000.0հազար դրամ
 Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 190
 Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների

Միջոցառումներ
 Անուշավան համայնքում նախադպրոցական կրթության
ծառայությունների մատուցում

9

համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո
Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ոլորտային նպատակ
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և
երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների
մատուցումը

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
 Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 1%

Միջոցառումներ (գործողություններ)
 Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
 Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝
ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում
Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ
Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1000.0 հազար դրամ
 Խաղաադաշտերի թիվը 1
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
 Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
 Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը
իրականացվող ծրագրից, 35%

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
Բարձրացնել
ցուցանիշներ
սոցիալապես անապահով  Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
ընտանիքներին
տրամադրվող սոցիալական աջակցության
տրամադրվող
հասցեականության մակարդակի
սոցիալական
բարձրացում, այո
աջակցության
հասցեականությունը
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)
Բարձրացել է
 Սոցիալական աջակցություն ստացած
սոցիալապես անապահով
սոցիալապես խոցելի ընտանիքների
ընտանիքներին
թիվը`30
տրամադրվող
 Սոցիալական աջակցություն ստանալու
սոցիալական
նպատակով դիմումներ ներկայացնողների
աջակցության
թիվը, 40
հասցեականությունը
 Սոցիալական աջակցություն ստացող
հաշմանդամների թիվը, 5
 Սոցիալական ծրագրի շահառուների
բավարարվածությունը իրականացվող
ծրագրից, 35%
 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1
տարի
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Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ
Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունն
եր և խմբեր,
բնակիչներ

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Միջոցառումներ
 Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին
 Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1000.0
հազար դրամ
 Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո

Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն
Ոլորտային նպատակ
Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր
պայմաններ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
 Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ
տարվա համեմատ, 1%
 Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ
տարվա համեմատ, 3%

Ոլորտ 7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ոլորտային նպատակ
Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, կազմակերպել կանոնավոր
աղբահանություն

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ
ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության
աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 15%
 Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի
տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի
մեջ, 95%

Ծրագիր 1. Անուշավան համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
Ծրագրի
Համայնքը դարձնել
ցուցանիշ
գնահատման
մաքուր և բարեկարգ
Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ
համակարգ,
բավարար պայմանների առկայություն, այո
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)
Աշխատակազմ, ՄԳ
Մաքուր համայնք,
 Աղբահանություն և սանիտարական
կիսամյակային,
Համայնքի
սանիտարահիգիենիկ
մաքրում իրականացնող աշխատակիցների տարեկան
բավարար պայմանների
թիվը` 3
հաշվետվություններ, ղեկավար,
աշխատակազմի
առկայություն
 Աղբահանության ծառայության մատուցման քաղաքացիական
քարտուղար
հաճախականությունը (ամսեկան
հասարակության
կտրվածքով), 2 օր
կազմակերպությունն
 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1
եր և խմբեր,
տարի
բնակիչներ
 Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
ծառայությունից, 90 %

11

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Միջոցառումներ (գործողություններ)
 Համայնքում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական
մաքրման կազմակերպում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 2500.0
հազ. դրամ
 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող
աշխատակիցների թիվը` 3
 Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը, 50.0 ՀՀ դրամ
 Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 1
 Աղբատար մեքենաների թիվը 1
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Գույքի անվանումը

1.

համայնքապետարանի
վարչական շենք

1

Գ․ Անուշավան,փող 1,
շենք 1

լավ

Գյուղամիջյան խճուղիներ

34

Գ․ Անուշավան,

բավ

Ջրագիծ

18կմ

Գ․ Անուշավան,

բավ

Գերեզմանատուն

1

Գ․ Անուշավան

լավ

Մանկապարտեզի շենք

1

Գ․ Անուշավան

Կապիտալ
նորոգվում է

4

Գ․ Անուշավան

լավ

1

Գ․ Անուշավան

1

Գ․ Անուշավան

բավարար
ենթակա է
հիմնանորոգ
ման

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Զենիթ՚ հակակարկտային
կայան
Նիվա 21214
Մշակույթի տուն
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Այլ բնութագրիչներ

Հ/հ

Գույքի կառավարման
գործառույթը

Վիճակի գնահատումը

Զբաղեցրած տարածքը/
2
մակերեսը (մ )

Հասցեն կամ
ծածկագիրը

Քանակը

3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

վարչական
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Կրթական
գյուղատնտես
ական
վարչական
մշակութային

-

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

Այլ աղբյուրներ

Ընդամենը

Համայնք-ՔՀՄՀ
համագործակցություն

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ընդհանուր բնույթի համայնքային
1.
ծառայությունների մատուցում

Դոնոր
կազմակերպություննե
ր

Ծրագրի անվանումը

Պետական բյուջե

Հ/հ

Համայնքի բյուջե

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

19622.7

19622.7

-

-

-

-

19622.7

19622.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ծրագրի
արժեքը (հազ.
դրամ)

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Անուշավան համայնքում գիշերային
1.
1500.0
1500.0
լուսավորության իրականացում
Ընդամենը
1500.0
1500.0
Ոլորտ 3. Տրանսպորտ
Անուշավան համայնքի ճանապարհների
1.
վերանորոգման աշխատանքների
6500.0
6500.0
իրականացում
Ընդամենը
6500.0
6500.0
Ոլորտ 4. Կրթություն
Համայնքում նախադպրոցական
1.
8600.0
8600.0
կրթության ծառայությունների մատուցում
Ընդամենը
8600.0
8600.0
Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Մշակութային, մարզական և հոգևոր
1.
1000.0
1000.0
կյանքի աշխուժացում
Ընդամենը
1000.0
1000.0
Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես
1.
1000.0
1000.0
անապահով բնակիչներին
Ընդամենը
1000.0
1000.0
Ոլորտ 7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Համայնքում աղբահանության և
1.
սանիտարական մաքրման
2500.0
2500.0
աշխատանքների իրականացում
Ընդամենը
2500.0
2500.0
Ընդհանուրը
40722.7 40722.7
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը
Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և
գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը
Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Համայնքի
աշխատակազմի
Մուտքային
10
աշխատողներ
ՏԻՄ-երի,
աշխատակազմի
գործունեության
վերաբերյալ
Ելքային (քանակական)
5
բնակիչների կողմից
ստացվող դիմումբողոքների թվի
նվազում (%-ով)
Անշարժ գույքի հարկի
բազայում առկա
Ելքային (որակական)
4
անճշտությունների
նվազեցում, %
Աշխատակազմում
ստացված մեկ
Ելքային
դիմումին
4
(ժամկետայնության)
պատասխանելու միջին
ժամանակը, օր
Բնակչությանը
մատուցվող հանրային
ծառայությունների
Վերջնական արդյունքի
լավ
որակը, շատ վատ,
վատ, բավարար, լավ,
գերազանց
Ծախսեր, հազ. դրամ
19622.7
19622.7
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 2. Անուշավան համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Համայնքապետարանից՝
փողոցների գիշերային
լուսավորության
անցկացման
Մուտքային
0
աշխատանքները
կազմակերպող և
վերահսկող
աշխատակիցների թիվը
Փողոցների արտաքին
լուսավորության
Ելքային (քանակական)
9.6
համակարգի
երկարությունը, կմ
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Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Երթևեկության
անվտանգության
մակարդակի
բարձրացում՝ այո, ոչ
Գիշերային
լուսավորության ժամերի
թիվը օրվա կտրվածքով՝
ձմռանը, ժամ
Գիշերային
լուսավորության ժամերի
թիվը օրվա կտրվածքով՝
ամռանը, ժամ
Համայնքում
էներգախնայող
լամպերով լուսավորվող
տարածքների մակերեսի
տեսակարար կշիռը
լուսավորվող
տարածքների
ընդհանուր մակերեսի
մեջ, %
1500.0

այո

3

4

100

1500.0

Ոլորտ 3. Տրանսպորտ
Ծրագիր 1. Անուշավան համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների
իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Բարեկարգ
միջբնակավայրային
ճանապարհների
Ելքային (որակական)
64
մակերեսի տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի
կազմում, %
Համայնքի կենտրոնից
Ելքային
բնակավայրեր հասնելու
15
(ժամկետայնության)
ժամանակի կրճատում,
րոպե
Ներհամայնքային
ճանապարհների
սպասարկման,
շահագործման և
պահպանման
Վերջնական արդյունքի
լավ
ծառայությունների
մատուցման որակը՝ շատ
վատ, վատ, բավարար,
լավ, գերազանց
Ծախսեր, հազ. դրամ

6500.0

6500.0

Ոլորտ 3. Տրանսպորտ
Ծրագիր 2. Անուշավան համայնքում երթուղին սպասարկելու նպատակով մարդատար տրանսպորտային
միջոցի ռեձքբերման և շահագործման աշխատանքների իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
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Մուտքային

Ելքային (որակական)

Ծախսեր, հազ. դրամ

Համայնքում
կահավորված
ավտոբուսային
կանգառների թիվը,
Համայնքի բնակիչների
կարծիքը համայնքը
սպասարկող
հասարակական
տրանսպորտի
աշխատանքներից,
շատ վատ, վատ,
բավարար, լավ,
գերազանց
-

4

բավարար

-

Ոլորտ 4. Կրթություն
Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային
Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)
Ծախսեր, հազ. դրամ

Անվանումը
Մանկապարտեզի գույքի
միավորների թիվը՝
ՆՈՒՀ-եր հաճախող
երեխաների ընդհանուր
թիվը
Ծնողների կարծիքը
մատուցվող
նախադպրոցական
ուսումնական
հաստատությունների
կողմից մատուցվող
ծառայությունների
վերաբերյալ՝ շատ վատ,
վատ, բավարար, լավ,
գերազանց
Նախադպրոցական
կրթության ծառայության
մատուցման օրերի թիվը
շաբաթվա ընթացքում,
օր
8600.0

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
180
85

լավ

5
8600.0

Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Մուտքային
Խաղադաշտերի թիվը
1
Ելքային (քանակական)

Տարվա ընթացքում
կազմակերպված
մշակութային
միջոցառումների թիվը

9

17

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Համայնքի
ապահովվածությունը
խաղադաշտերով ,%
Համայնքում
կազմակերպված
մշակութային օրերի
թիվը
Մատուցվող
մշակութային
ծառայությունների
մատչելիությունը
համայնքի բնակիչներին,
%
Մշակութային
խմբակներում
ընդգրկված երեխաների
թվի տեսակարար կշիռը
համապատասխան
տարիքի երեխաների
թվի կազմում, %
1000.0

10

5

70

40

1000.0

Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ծրագիր 2. Համայնքում գրադարանների գործունեության ապահովում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Գրքային ֆոնդի ծավալը,
Մուտքային
6500
կտոր գիրք
Գրադարաններից
Ելքային (քանակական)
80
օգտվողների թիվը
Բնակիչների կարծիքը
մատուցվող
Ելքային (որակական)
գրադարանային
դրական
ծառայությունների
վերաբերյալ
Գրադարանային
Ելքային
ծառայությունների
153
(ժամկետայնության)
մատուցման օրերի թիվը
տարվա ընթացքում, օր
Տարվա ընթացքում
գրադարանից օգտվող
բնակիչների թվի
Վերջնական արդյունքի
6
տեսակարար կշիռը
բնակիչների ընդհանուր
թվի մեջ, %
Ծախսեր, հազ. դրամ
Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն
Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Սոցիալական ծրագրի
Մուտքային
այո
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առկայությունը,
Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Սոցիալական
աջակցություն ստացած
սոցիալապես խոցելի
ընտանիքների թիվը
Սոցիալական ծրագրի
շահառուների
բավարարվածությունը
իրականացվող
ծրագրից, %
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականության
մակարդակի
բարձրացում՝ այո, ոչ
1000.0

30

60

1

այո

1000.0

Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն
Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալերի ստեղծում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Գյուղատնտեսությամբ
զբաղվածների թվի
տեսակարար կշիռը
Ելքային (քանակական)
66
համայնքի բնակչության
ընդհանուր թվի մեջ, %

Ելքային (որակական)

Գյուղատնտեսության
բնագավառում
զբաղվածության աճը
նախորդ տարվա
համեմատ, %

2

Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի

1

Վերջնական արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

Հացահատիկային
մշակաբույսերի
բերքատվության
մակարդակի
բարձրացում, %
-

5
-

Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն
Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը

19

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Աշխատակազմում
ֆինանսական (այդ
թվում՝ գույքի)
կառավարման
հարցերով զբաղվող
աշխատողների թիվը
Համայնքում
գյուղատնտեսական
տեխնիկայի
միավորների քանակը

5

4

Ելքային (որակական)

Գյուղատնտեսության
բնագավառում
զբաղվածության աճը
նախորդ տարվա
համեմատ, %

0

Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի

1

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Համայնքի մշակվող
գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի
մակերեսի տեսակարար
կշիռը
գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի
ընդհանուր մակերեսի
մեջ,%
-

81

-

Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Աղբահանություն և
սանիտարական մաքրում
Մուտքային
5
իրականացնող
աշխատակիցների թիվը`
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
աղբահանություն և
Ելքային (որակական)
90
սանիտարական
մաքրման
ծառայությունից, %
Աղբահանության
ծառայության մատուցման
Ելքային
հաճախականությունը
2
(ժամկետայնության)
(ամսեկան կտրվածքով),
օր
Մաքուր բնակավայրեր,
սանիտարահիգիենիկ
Վերջնական արդյունքի
այո
բավարար պայմանների
առկայություն՝ այո,ոչ
Ծախսեր, հազ. դրամ
2500.0
2500.0
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