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1. ՓՄՁ և ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Ամփոփ նկարագիր

Ռազմավարական նպատակ1.
Մասնավոր հատվածի և ՓՄՁ
զարգացման նպաստավոր, հավասար
հնարավորությունների ու
բարենպաստ մրցակցային դաշտի
ստեղծումը

Մշակել ՓՄՁ աջակցության և
մասնավոր հատվածի զարգացման
տարածաշրջանային ծրագրեր`
ներգրավելով այդ գործընթացներում
ՏԻՄ և գործարար համայնքի
ներկայացուցիչներին:

Ծրագիր 1.
ՓՁՄ աջակցման և մասնավոր
հատվածի զարգացման
տարածաշրջանային ծրագրերի
մշակում:
Առաջնահերթ միջոցառումներ.
Ծրագրերի մշակման
խորհրդատվական աջակցում

Արդյունքային ցուցանիշ

Փոքր և միջին
ձեռնարկատիրության
զարգացման պետական
աջակցության
արդյունավետության
բարձրացում, այն լիարժեք,
դարձնելով, հասցնել մարզի բոլոր
համայնքներին

ՓՄՁ և մասնավոր հատվածի
զարգացումը պլանավորվում և
կառավարվում է տարածաշրջանի
մակարդակով:
Քաղաքապետարաններում
մասնավոր հատվածի զարգացման
ծրագրերի պատասխանատուներ
են նշանակվել
Խորհրդատվական
ծառայությունների մատուցման
մրցույթները կազմակերպված և
ֆինանսավորված են
ՏԻՄ և մասնավոր հատվածի
ներկայացուցիչները ներգրավված
են ծրագրերի մշակման
գործընթացում

Տեղեկատվության
աղբյուր

Մարզպետարանի
պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Վարչական ռեգիստր,
ՓՄՁ ԶԱԿ

ՓՄՁ ԶՄԽ
ՀՀ Շիրակի
մարզպետարան

2014 թ.

Մրցույթնե
րի
կազմակեր
պման
համար
անհրաժեշ
տ
ֆինանսակ
ան
միջոցների
անբավար
արություն
ը

2014 թ.

Գյուղմթեր
քների
իրացման և
զբոսաշրջո
ւթյան
շուկայում
մրցակցայի
ն

Այցելություններ
ծրագրի
իրականացման վայր

Վարչական ռեգիստր
ՓՄՁ ԶԱԿ
Այցելություններ
ծրագրերի
իրականացման
վայրեր

ՓՄՁ ԶՄԽ
ՀՀ Շիրակի
մարզպետարան

Կարևոր
նախապայ
մաններ

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Տարածաշրջանային և համայնքային
ծրագրերի ընդունում,
ՓՁՄ աջակցման և մասնավոր
հատվածի զարգացման
տարածաշրջանային ծրագրերի
մշակում:

Ընդունված են մասնավոր
հատվածի զարգացման 5
տարածաշրջանային և 20
համայնքային ծրագրեր
Հստակեցված են գործարար
ծրագրերի իրագործման համար
տեղական ռեսուրսների
օգտագործման
հնարավորությունները

Ռազմավարական նպատակ 2.
Աջակցել գերակա ճյուղերի,
մասնավորապես զբոսաշրջության,
գյուղմթերքների վերամշակման և
իրացման ձեռնարկությունների
մրցունակության բարձրացմանը:

Գերակա ոլորտների
ձեռնարկությունների
եկամուտների աճ:
Գյուղատնտեսական
արտադրանքի արտահանման
ծավալների աճ:
Հյուրընկալության և հարակից
ծառայությունների որակի
բարելավում:
Զբոսաշրջիկների և այցելուների
թվաքանակի աճ:

Տեղեկատվության
աղբյուր

Մարզպետարանի
պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Կարևոր
նախապայ
մաններ
միջավայրի
անբարենպ
աստ
պայմաննե
րը մարզի
համար

Վարչական ռեգիստր,
ՓՄՁ ԶԱԿ
ՏԻՄ մարմիններ
ՓՄՁ ԶՄԽ
ՀՀ Շիրակի
մարզպետարան

2013 թ.

Շուկաների
հետազոտմ
ան
գործընթաց
ում
որակյալ
մասնագի
տական
կադրերի
ներգրավու
մ:

Մարզի
գերակա
ոլորտների
զարգացմա
ն
միջոցառու
մների
պլանը
համահունչ
է
ճյուղային
նախարար

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Տեղեկատվության
աղբյուր

Մարզպետարանի
պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Կարևոր
նախապայ
մաններ
ություններ
ի
քաղաքակ
անությանը
:

Ծրագիր 2.
Գյուղմթերքների վերամշակման և
իրացման մարզային ծրագրերի
մշակում
Մարզում զբոսաշրջային կենտրոնների
ձևավորման հայեցակարգի մշակում
Գերակա ոլորտներում գործող
ձեռնարկությունների աշխատուժի
պահանջարկի ուսումնասիրում,
մասնագետների և կառավարիչների
վերապատրաստում

Գյուղմթերքների վերամշակման և
իրացման համակարգի
զարգացման միջոցառումների
պլանը ընդունված է
Զբոսաշրջային կենտրոնների
զարգացման միջոցառումների
պլանը ընդունված է
ՏԻՄ մարմիններ
Աշխատուժի պահանջարկը ըստ
մասնագիտությունների և
տարածաշրջանների գնահատված
է.
Տեղական ապրանքների և
ծառայությունների իրացման
շուկաները և պահանջարկի
ծավալների հստակեցում

ՀՀ Շիրակի
մարզպետարան

2014 թ.

Գործարար
ության
զարգացմա
ն
տեղական
ռեսուրսնե
րի և
ենթակառո
ւյցների
անբավար
ար
վիճակը

.
Ռազմավարական նպատակ 3.
Նպաստել տեղացի արտագնա, ինչպես
նաև այլ արտաքին ներդրողների
ներգրավմանը մարզում մասնավոր
հատվածի զարգացման ներդրումային
ծրագրերում:
Ծրագիր 3.
Գործարարության զարգացման համար
ազատ և նպաստավոր պայմանների
ստեղծում, գործարար
միջավայրի բարելավում, ներքին և
արտաքին ներդրումների ներգրավման

Տարածաշրջաններում և առանձին
համայնքներում մասնավոր
ներդրումների ծավալների աճ:

Վարչական ռեգիստր,
ՓՄՁ ԶԱԿ
ՏԻՄ մարմիններ

ՓՄՁ ԶՄԽ
ՀՀ Շիրակի
մարզպետարան

2014թ.

Ներդրում
ային
առաջարկն
երի և
դրանց
իրագործմ
ան
պայմաննե
րը
համապա
տասխանո

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Տեղեկատվության
աղբյուր

Մարզպետարանի
պատասխ. օղակ

ակտիվացում

Ժամկետ

Կարևոր
նախապայ
մաններ
ւմ են
պոտենցիա
լ
ներդրողնե
րին
ակնկալիք
ներին:

Ծրագիր 3.
Մասնավոր ներդրումների խթանման
միջոցառումների կազմակերպում
Ներդրումային առաջարկների
վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի
մշակում
Ներդրումային հնարավորությունների
ներկայացման միջոցառումների
կազմակերպում

Տարածաշրջանային և ոլորտային
ներդրումային առաջարկների
վերաբերյալ տեղեկատվական
նյութերը հրապարակված են
Տեղացի արտագնա և այլ
արտաքին ներդրողների
իրազեկման նպատակային
միջոցառումները իրագործված են

2. Կրթություն
Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Տեղեկատվության
աղբյուր

Ոլորտային նպատակ`

1. Համախառն
ընդգրկվածությունը
հիմնական դպրոցում -99,1%

Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

1.Բարձրացնել կրթական
ծառայությունների
մատչելիությունը և որակը
Շիրակի մարզում

2. Աշակերտ – ուսուցչական
դրույք
հարաբերակցությունը`
հանրակրթության
բնագավառում- 11: 1
3. Ջեռուցման լոկալ

Մարզպետա
րանի
պատասխ.
օղակ
Վարչական
ռեգիստր,
Կրթության ԾԻԳ
Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան
Մոնիտորինգի
տարեկան
հաշվետվությու
ն,

Ժամկետ

2014թ. I-IV
եռամսյակ

Կարևոր նախապայմաններ

Կրթության ոլորտի համար
պետական բյուջեի ծախսերը
շարունակվելու են
համաձայն ՀՀ
կառավարության 2013թ.
ծրագրային ցուցանիշների
ֆինանսական միջոցնեը
ժամանակին հատկացված
են և ծախսված

մարզպետարան

համակարգ ունեցող
դպրոցներ -79 (64-ը`
գազիֆիկացված կաթսա, 15ը` դիզվառելիքի կաթսա)

Գնահատող
հետազոտությու
ններ

4.3-6 տարեկան երեխաների
նախադպրոցական
հաստատություններում
ընդգրկվածության
տեսակարար կշիռը այդ
տարիքի երեխաների
ընդհանուր թվում- 35 %
5. Հանրակրթական
ծառայությունների որակից
աշակերտների և ծնողների
բավարարվածության
աստիճան -79%
6. ԲՈՒՀ ընդունված դպրոցի
շրջանավարտների
տեսակարար կշիռը տվյալ
տարվա շրջանավարտների
ընդհանուր թվաքանակի մեջ
-39%
Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում:
1.Դպրոցական շենքերի
Կառուցվելիք դպրոցական
Քաղաքաշինության
կառուցում
շենքերի թիվը՝ 3
վարչություն
Վարչական
ռեգիստր,
Կրթության,
մարզպետարան
մշակույթի և սպորտի

2014թ. I-IV
եռամսյակ

վարչություն
2. Դպրոցական շենքերի
վերանորոգում,
մարզադահլիճների կառուցում

Վերանորոգվելիք դպրոցների
թիվը՝ 13
կառուցվելիք
մարզադահլիճներ- 19

Քաղաքաշինության
վարչություն

3.Ջեռուցման լոկալ
համակարգի ներդրում

Ջեռուցման լոկալ համակարգ
ունեցող դպրոցների
տեսակարար կշիռ -48%
Ջեռուցման լոկալ համակարգ

Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան

Կառավարության կողմից
դպրոցական շենքերի
կառուցում, հիմնանորոգում.
միջոռացումների
իրականացում
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Կառավարության կողմից

ունեցող դպրոցներում
սովորող աշակերտների
թիվը-16750 աշակերտ /65%/

դպրոցական շենքերի
կառուցում, հիմնանորոգում,
միջոռացումների
իրականացում

Քաղաքաշինության
վարչություն

4.Դպրոցական գույքի
տրամադրում

Նորացված գույք ունեցող
դպրոցների թիվը – 11

Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան

5. Լաբորատոր
սարքավորումների և նյութերի,
դիդակտիկ պարագաների
ձեռքբերում, գրադարանային
ֆոնդի համալրում և
թարմացում

Համալրված և
արդիականացված
լաբորատորիաներ ունեցող
դպրոցների թիվ- 10

Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան

Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան

6.Համակարգչային
դասասենյակների ստեղծում,
համալրում և ինտերնետ
կապով ապահովում

7.Դպրոցական
արհեստանոցների
վերազինում (հաստոցներ,
գործիքներ և նյութեր)

Թարմացված գրադարաններ
ունեցող դպրոցների թիվ - 5
- Համակարգչային
դասասենյակներ ունեցող
դպրոցների թիվը -97
- Հանրակրթական
դպրոցներում մեկ
համակարգչից օգտվող
աշակերտների թիվը - 20
- Ինտերնետային կապով
ապահովված դպրոցների
թիվը-153
Վերազինված արհեստանոց
ունեցող դպրոցների թիվը - 5

Կրթության ԾԻԳ

Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան
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Դոնորկազմակերպությունների
ներգրավում
Կառավարության կողմից
դպրոցական շենքերի
կառուցման, վերանորոգման
միջոռացումներին
<<Կրթության որակ և
համապատասխանություն>>
վարկային ծրագրով
դպրոցներին ժամանակակից
համակարգիչներով և
տեխնիկական միջոցներով
համալրման գործընթացի
շարունակականություն

Հանրակրթական
դպրոցներում նախնական
մասնագիտական
հմտութւոնների
ձեռքբեևրման պահանջների
բարելավում

Ուսուցչական անձնակազմի որակավարման բարձրացում
1.Ուսուցիչների
մասնագիտական
վերապատրաստման
դասընթացների պարբերաբար
կազմակերպում, կրթության
օրենսդրության մասին
իրազեկում

Որակավորման
բարձրացման և
վերապատրաստման
դասընթացների մասնակցած
ուսուցիչների թիվը- 1500

Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան
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2. Ուսուցիչների համար
համակարգչային դասընթացի
կազմակերպում`
դասապրոցեսում
համակարգչային
տեխնոլոգիաների կիրառման
նպատակով
3. Դասավանդման
համագործակցային և
մանկավարժական այլ նոր
մեթոդների ուսուցում

Համակարգչին տիրապետող
ուսուցիչների թիվ -1860

4.Ուսուցիչների պարտադիր
ատեստավորման
կազմակերպում

Ատեստավորված
ուսուցիչների թիվը-597

Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան
Կրթության ԾԻԳ

Մասնագիտական
վերապատրաստումներին
մասնակից ուսուցիչներ-

Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան
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ՀԲ <<Կրթության որակ և
համապատասխանություն>>
վարկային ծրագրի
շարունակականություն
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ՀԲ <<Կրթության որակ և
համապատասխանություն>>
վարկային ծրագրի
շարունակականություն

Կրթության ԾԻԳ

20%
Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան

ՀԲ <<Կրթության որակ և
համապատասխանություն>>
վարկային ծրագրի
շարունակականություն

Կրթության ԾԻԳ
Դպրոցների ինքնակառավարման կարողությունների բարձրացում
1.Հանրակրթական դպրոցների
ղեկավարների կառավարման
հմտությունների զարգացում,
այդ թվում արտաբյուջետային
աղբյուրների ներգրավման
կարողություններ:

Որակավորման
բարձրացման և
վերապատրաստման
դասընթացների մասնակցած
ղեկավարների թիվը - 150

Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան
Կրթության ԾԻԳ

2014թ. I-IV
եռամսյակ

ՀԲ <<Կրթության որակ և
համապատասխանություն>>
վարկային
ծրագրի
շրջանակականություն

Ներառական կրթության համակարգի զարգացում
1.Հատուկ կրթության և
առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող
երեխաների ուսուցման
նպաստավոր պայմանների
ստեղծում

Կրթական
հաստատություններում
սովորող հատուկ կրթության
և առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող
երեխաների/աշակերտների
թիվը-253,
ներառական կրթություն
իրականացնող դպրոցների
թվի աճ 3-ով

Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան
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ՀՀ կառավարության կողմից
կրթության
առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող
երեխաների համար
կրթության պայմանների
բարելավում

Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացում` հատկապես գյուղական համայնքներում
Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան

1.Նախադպրոցական
հաստատությունների
շենքային պայմանների
բարելավում

Վերանորոգված
մանկապարտեզների թիվը- 2

Նախադպրոցական
հասատությունների
նյութատեխնիկական բազայի
թարմացում և կրթական
միջավայրի բարելավում
2.Նախադպրոցական
հաստատությունների կադրերի
շարունակական
վերապատրաստում

Թարմացված ուսումնական և
նյութատեխնիակական բազա
ունեցող մանկապարտեզների
թիվ - 11
Վերապատրաստված
դաստիարակների թիվ -60

Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան

3.Նախադպրոցական
այլընտրանքային
ծառայությունների մատուցում

3-6 տարեկան երեխաների
նախադպրոցական
հաստատություններում
ընդգրկվածությունը - 45%

Կրթության,
մշակույթի և սպորտի
վարչություն

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան

Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան
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ՀՀ կառավարության կողմից
նախադպրոցական
կրթության մասին
օրենսդրության
հետևողական կիրարկում
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ՀՀ կառավարության կողմից
նախադպրոցական
կրթության մասին
օրենսդրության
հետևողական կիրարկում
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ՀՀ կառավարության կողմից
նախադպրոցական
կրթության մասին
օրենսդրության
հետևողական կիրարկում

3.Մշակույթ և սպորտ

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Թանգարանային ծառայություններ և
ցուցահանդեսներ

Թանգարանային
գործունեության խթանում,
մշակութային ժառանգության
պահպանում
Համերգային գործունեության
խթանում, երաժշտարվեստի
զարգացում
Գեղարվեստական կրթության
և գեղագիտական
դաստիարակության որակի
ապահովում, նշված
բաժիններում կրթության

Երաժշտարվեստի և պարարվեստի
համերգներ
Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում
ազգային, լարային, փողային
նվագարանների բաժիններում ուսուցում

Մարզպետա
րանի պատասխ. օղակ

Ժամկետ

ՀՀ Շիրակի
մարզպետարան

54096.1

ՀՀ Շիրակի
մարզպետարան

98198.7

ՀՀ Շիրակի
մարզպետարան

73217.6

Կարևոր
նախապայմաններ

2014 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի
մասին ՀՀ օրենքի «Մշակութային
միջոցառումների անցկացում» ծրագրի
շրջանակներում թվով 7 միջոցառումների
անցկացում
Տարաբնույթ մշակութային
միջոցառումներ, փառատոներ կապված
պետական և ազգային տոների, հիշարժան
տարեթվերի և այլ մշակութային
իրադարձությունների հետ
Մարզի գրադարանների, թանգարանների,
մշակութային կրթական
հաստատությունների,
թատերահամերգային
կազմակերպությունների և
երիտասարդության հետ տարվող
աշխատանքներ
Աջակցություն մարզային և
հանրապետական փառատոների,
տոնախմբությունների, հյուրախաղերի,
կազմակերպմանը և անցկացմանը,
ինչպես նաև միջազգային փառատոների
մասնակցության ապահովում
Աջակցություն՝ գյուղական
համայնքներում մշակույթի տների,
ակումբների, կրթական
հաստատությունների գործունեության
նկատմամբ

որակի բարձրացում
Ազգային, պետական,
հոբելյանական տոների և
միջոցառումների արժևորում,
մշակութային բարիքների
մատուցում

ՀՀ Շիրակի
մարզպետարան

3457.7

Մշակութային կյանքի
աշխուժացում, մշակութային
բարիքների մատուցում

ՀՀ Շիրակի
մարզպետարան,
համայնքներ, այլ
կազմակերպություններ

Առանձին ոլորտների
զարգացում

ՀՀ Շիրակի
մարզպետարան,
համայնքներ, այլ
կազմակերպություններ

Ստեղծագործական
գործունեության խթանում,
միջմշակութային փորձի
փոխանակման աջակցում

ՀՀ Շիրակի
մարզպետարան,
համայնքներ, այլ
կազմակերպություններ

-

Մշակութային կյանքի
աշխուժացում, մշակութային
գործունեության խթանում և
մասսայականացում

ՀՀ Շիրակի
մարզպետարան,
համայնքներ, այլ
կազմակերպություններ

-

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Տեղեկատվ
ության
աղբյուր

Մարզպետա
րանի պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Կարևոր
նախապայմաններ

Ոլորտային նպատակ`
1.Բարձրացնել բուժսպասարկման

1. Մինչև 1 տարեկան
երեխաների

Առողջապ
ահության

Առողջապահության
բաժին

01.01.2014թ.01.01.2015թ.

Առողջապահության
համար պետական

-

4.Առողջապահություն

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Տեղեկատվ
ության
աղբյուր

մատչելիությունը և որակը Շիրակի
մարզում

մահացություն, 1000
կենդանածինների հաշվով

և
ժողովրդա
գրության
հետազոտո
ւթյուն,
ԱՎԾ

2. Մինչև 5 տարեկան
երեխաների
մահացություն, 1000
կենդանածինների հաշվով
3. Մայրական մահացություն,
100000 կենդանածինների
հաշվով
ծնունդմայրական մահացության
դեպք
4. Հաճախումների քանակն
ամբուլատորպոլիկլինիկական
հիմնարկներում,
5. Հաճախումների քանակն
ամբուլատորպոլիկլինիկական
հիմնարկներում մեկ բնակչի
հաշվով
. 6Որակյալ բժշկական
միջամտությամբ ընթացած
ծնունդները
7. Բնակչության
հիվանդացությունը
սեռական ճանապարհով
փոխանցվող
հիվանդություններով
դեպքերի թիվը 10000 բնակչի
հաշվով
8. ՄԻԱՎ տարածվածության

Վարչակա
ն ռեգիստր,
Առողջապ
ահության
նախարար
ություն
Մոնիտորի
նգի
տարեկան
հաշվետվո
ւթյուն,
մարզպետ
արան

Գնահատո
ղ
հետազոտո
ւթյուններ

Մարզպետա
րանի պատասխ. օղակ

Ծննդատներ

Ծննդատներ

Ամբուլատորպոլիկլինիկաներ

Ամբուլատորպոլիկլինիկաներ

Ծննդատներ
Ամբուլատորպոլիկլինիկաներ
Առողջապահության
բաժին
Ամբուլատորպոլիկլինիկաներ
Առողջապահության
բաժին
Ամբուլատորպոլիկլինիկաներ

Ժամկետ

Կարևոր
նախապայմաններ

բյուջեի ծախսերը
շարունակելու են
աճել համաձայն ՀՀ
կառավարության
ծրագրային
ցուցանիշների
Ֆինանսական
միջոցները բաշխված
են և ժամանակին
հատկացված:

Որևէ հիվանդության
բռնկման հնարավո
րության
բացակայություն:

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Տեղեկատվ
ության
աղբյուր

Մարզպետա
րանի պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Կարևոր
նախապայմաններ

աստիճանը,
վարակակիրների թիվը՝ 10000
բնակչի հաշվով
9. Բնակչության
հիվանդացությունը
ակտիվ տուբերկուլյոզով՝
դեպքերի
թիվը 10000 բնակչի հաշվով
1. Մարզում առողջության պահպանման առաջնային բուժօգնության ծառայությունների բարելավում, ինչը կնպաստի բուժօգնության որակի բարելավմանը,
մայրական և մանկական հիվանդացությունների և մահացության նվազմանը, ծնելիության և բնակչության բնական աճի բարձրացմանը:
1.1 Բժշկական
Վերապատրաստված բժիշկների և բուժքույրերի
Առողջապ
Առողջապահության
2014թ I-IV
Առողջության
անձնակազմի
թիվը ամբուլատոր-պոլիկլինիկական մակարդակի
ահության
վարչություն/բաժին
եռամսակ
պահպանման
վերապատրաստու անձնակազմի ընդհանուր թվում,
բաժնի
առաջնային օղակի
մ՝առա-վելագույնս 1. Մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացություն,
հաշվետվո
անձնակազմը
ուշադրություն
1000
ւթյուն,
կանոնավոր կերպով
դարձնելով
կենդանածինների հաշվով
մարզպետ
մասնակցում է
գյուղական
արան
դասընթացների:
բուժամբուլատորի 2. Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացություն,
Կապալառ
անների
1000
ուի
անձնակաձմին1
կենդանածինների հաշվով
հաշվետվո
1.2 Մոր և մանկան 3. Մայրական մահացություն,
ւթյուն
Երեխաներ ունեցող
առողջության
100000 կենդանածինների հաշվով ծնունդկանայք և հղի
վերաբերյալ
մայրական մահացության դեպք
կանայք ցանկանում
կանանց համար
են մասնակցել
դասընթացների
դասընթացների և
կազմակերպում
օգտվել խնամքի
ծառայություններից:

Բուժանձնակազմը և
ծնողները
համագործակցում են

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

1.3 Հղի կանանց
համար
նախածննդյան
խնամքի
կազմակերպում

Որակյալ բժշկական միջամտությամբ ընթացած
ծնունդների տեսակարար կշիռը
Մայրական մահացություն կենդանածինների
հաշվով մայրական մահացության դեպք

1.4
Մանկապարտեզնե
րում և
դպրոցներում
երեխաների
կանխարգելիչ
զննումների
հաճախակի
իրականացում

Երեխաների քրոնիկ թերսնուցման և
սակավարյունության դեպքերի քանակ
Պատվաստված երեխաների տեսակարար կշիռը
երեխաների ընդհանուր թվում-

Տեղեկատվ
ության
աղբյուր

Մարզպետա
րանի պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Կարևոր
նախապայմաններ

միմյանց հետ:

2.Բուժսպասարկման ենթակառուցվածքի (առաջնային և երկրորդային) և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում, ինչը կնպաստի ծառայությունների
արդյունավետության և որակի բարձրացմանը:
2,1Բժշկական հաստատությունների
Վերանորոգված
Առողջապ
Առողջապահության
Շենքերի,
(հատկապես գյուղական) շենքային
բուժհիմնարկների
ահության
վարչություն/բաժին
սարքավորումների,
պայմանների բարելավում
տեսակարար կշիռը
բաժնի
շրջիկ
հաշվետվո
բուժսպասարկման
ւթյուն,
պարագաների
մարզպետ
պահպանման և
արան
կառավարման
Այցելությու
կարողությունները
ններ
մարզում առկա են:

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

2,2 Պոլիկլինիկաների հագեցում
ախտորոշիչ սարքավորումներով

Ախտորոշիչ
սարքավորումներով
ապահովված հիմնարկների
(պոլիկլինիկականամբուլատոր,հիվանդանոցայ
ին) տեսակար կշիռը

2.3 Գյուղական համայնքների
(հատկապես` հեռավոր և
սահմանամերձ) ամբուլատորիաների,
բուժկետերի առաջին օգնության
պարագաներով ապահովում
2.4 Հիվանդանոցների հիմնանորոգում և
ժամանակակից սարքավորումներով
ապահովում

Առաջին օգնության
պարագաներով ապահովված
պոլիկլինիկականամբուլատոր հիմնարկների
տեսակարար կշիռը

Տեղեկատվ
ության
աղբյուր

Մարզպետա
րանի պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Կարևոր
նախապայմաններ

Հիմնանորոգված
հիվանդանոցների թիվ
Ժամանակակից
սարքավորումներով
ապահովված
հիվանդանոցների
տեսակարար կշիռ,
Երևան ուղեգրված
հիվանդների տեսկարար
կշիռը բուժօգնություն
ստացածների ընդհանուր
թվում

3. Բուժհաստատությունների կառավարման բարելավում, կառավարման արդյունավետության բարձրացում:
3.1Բուժհաստատությունների ղեկավար
Վերապատրաստումների
Առողջապ
Առողջապահության
անձնակազմի ուսուցում ժամանակակից մասնակցած ղեկավար
ահության
բաժին
կառավարման մեթոդների և
անձնակազմի տեսակարար
բաժնի
այլընտրանքային /արտաբյուջետային
կշիռը,
հաշվետվո
ֆինանսական աղբյուրների
Բուժհաստատության կողմից ւթյուն,
ներգրավվման հմտությունների
մատուցվող մասնավոր
մարզպետ
վերաբերյալ
ծառայություններից գոյացող
արան

Բուժհիմնարկների
ղեկավար
անձնակազմը
կիրառում է նոր
գիտելիքներ:

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Տեղեկատվ
ության
աղբյուր

Մարզպետա
րանի պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Կարևոր
նախապայմաններ

միջոցների տեսակարար
Այցելությու
3.2 Առողջապահական
կշիռը ընդհանուր բյուջեում
ններ
հաստատությունների օպտիմալացման
Վերամիավորված
ծրագրի շարունակում:Հիվանդանոցային բուժհաստատությունների
համակարգի օպտիմալացման
թիվ
արդյունքում համակարգի ներքին
աուդիտի
Վերամիավորված
կազմակերպում`նյութատեխնիկական
բաժանմունքների թիվ
բազայի ուսումնասիրման և
գույքագրման նպատակով:
4. Տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պայքարի ուժեղացում, ինչը կնպաստի սեռավարակակիրների թվի կրճատմանը և
մահացության դեպքերի նվազմանը
4.1 Անվտանգ սեռական
Սեռական ճանապարհով
Առողջապ
Առողջապահության
Տեղական
վարքագծի
փոխանցվող
ահության
վարչություն/բաժին
իշխանությունները,
վերաբերյալ դպրոցներում
հիվանդություններով
բաժնի
դպրոցները,
դասընթացների կազմակերպում
վարակված հիվանդների
հաշվետվո
բուժհիմնարկները
թիվը` 100000 բնակչի հաշվով ւթյուն,
շահագրգռված են
մարզպետ
կախարգելման
Դասընթացներին
արան
միջոցառումների
ներգրավված
Այցելությու
շարունակելիության
դպրոցների տեսակարար
ններ
մեջ:
4,2ԶԼՄ-ների միջոցով տարափոխիկ
կշիռը, 60 %
Առողջապ
Առողջապահության
I-IV եռամսյակ Մշակութային
հիվանդությունների (հատկապես
ահության
վարչություն/բաժին
արժեքները չեն
պալարախտի), ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի
բաժնի
խոչընդոտում
վերաբերյալ բնակչության լայն շերտերի
ՄԻԱՎ-ի վարակակիրների
հաշվետվո
անվտանգ սեռական
իրազեկում
թիվը` 100000 բնակչի
ւթյուն,
հարաբերություններ
հաշվով
մարզպետ
ի, բեղմնականխիչ
ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը արան
միջոցների, ՁԻԱՀ-ի
հղի կանանց
Ծրագրի
վերաբերյալ
շրջանում 0
իրականաց
տեղեկատվության
նողի
տարածմանը:
Տարափոխիկ
հաշվետվո
հիվանդությունների և
ւթյուն
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ
իրազեկված բնակչության
տեսակար կշիռը

5. Գյուղատնտեսություն
Ամփոփ
Արդյունքային ցուցանիշ
նկարագիր
Ավելացնել
գյուղացիական
տնտեսություններ
ի եկամուտները և
կրճատել
աղքատությունը
գյուղական
բնակավայրերում:

1. Գյուղատնտեսության
համախառն արտադրանքը, 106,1
մլրդ դրամ
2. Գյուղատնտեսության
համախառն արտադրանքի
տեսակարար կշիռը
հանրապետության ծավալում,
11,6%
3. Գյուղացիական
տնտեսությունների
աղքատության մակարդակը, %

Տեղեկատվության աղբյուր

Մարզպետարանի
պատասխ. օղակ

Ժամկետ

1. Տարեկան վիճակագրական
հաշվետվություն, ԱՎԾ

Կարևոր
նախապայմաններ
Առկա
նյութատեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
արդյունավետ
օգտագործում
Բնակլիմայական
գործոնի ազդեցություն

2. Վարչական ռեգիստր,
մարզպետարան ԱՎԾ
3. Մոնիտորինգի տարեկան
հաշվետվություն, մարզպետարան
4. Գնահատող
հետազոտություններ

պետբյուջե
Արդյունք 1
Մարզի հողային և
մարդկային
ռեսուրսների
արդյունավետ
(լիարժեք)
օգտագործում

Արդյունք 2
Գյուղատնտեսակ

1.1. Օգտագործվող վարելահողերի,
խոտհարքների և
արոտավայրերի մակերեսը,
վարելահող – 78700,8հա,
խոտհարք – 10495,7հա,
արոտ – 114558,8հա
1.2. Չօգտագործվող
վարելահողերի,
խոտհարքների և
արոտավայրերի տարածքը,
32120հա
1.3. Գյուղատնտեսության
ոլորտում զբաղված
աշխատուժի տեսակարար
կշիռը, %
1.4. Վերամշակող
արդյունաբերության ոլորտում
զբաղված աշխատուժի
տեսակարար կշիռը, %
1.5. Ոռոգելի մշակաբույսերի
ցանքատարածությունների
մակերեսը, 20104,6հա
2.1. Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի համախառն բերք,

 Գյուղատնտեսության
վարչության հաշվետվություն,
մարզպետարան


Ֆինանսական,
մարդկային և
տեխնիկական
ռեսուրսների
առկայություն

Գյուղատնտեսությ
ան վարչություն

Այցելություններ

Գյուղատնտեսության վարչության
հաշվետվություն, մարզպետարան

Գյուղատնտեսությ
ան վարչություն

I-III
եռամսյակ

Ֆինանսական
ռեսուրսների

Ամփոփ
նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

ան
մշակաբույսերի
բերքատվության և
արտադրության
արդյունավետությ
ան բարձրացում

412203 տ
2.2. Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի բերքատվությունը,
ց/հա
2.3. Կոշտ կերի արտադրությունը,
տոննա
2.4. Սերմնաբուծական և
տնկարանային տնտեսությունների
թիվը
2.5. Խոշորացված ֆերմերային
տնտեսությունների,
ձևավորված կոոպերատիվների
թիվը
2.6<<Հայաստանի
Հանրապետությունում
20102014 թվականների ցորենի
սերմնաբուծության
և
սերմարտադրության
զարգացման
ծրագրի>>
շարունակականություն
3.1. Կաթի և մսի արտադրության
ծավալները, հազ.տոննա
Միս – 23.0 հազ. տոննա
Կաթ – 105 հազ. տոննա
3.2. Կաթի և մսի իրացման
ծավալները, հազ.տոննա
Միս – 23.0 հազ. տոննա
Կաթ – 105 հազ. տոննա
3.3. Բրդի իրացման ծավալները,
0.19 հազ.տոննա
3.4. Ձվի ծավալները, 40 մլն հատ
3.5. Ընդհանուր
անասնագլխաքանակը (խոշոր
եղջերավոր անասուններ,
խոզեր, ոչխարներ, այծեր),
207,5 հազար գլուխ
3.6. Արհեստական սերմնավորված
անասնագլխաքանակը, 3
հազ. գլուխ
3.7. Համաճարակների դեմ

Արդյունք 3
Գյուղատնտեսակ
ան կենդանիների
մթերատվության
ավելացում,
հիվանդություննե
րի կանխում,
անասնապահակ
ան մթերքի որակի
և արտադրության
արդյունավետությ
ան բարձրացում

Տեղեկատվության աղբյուր

Մարզպետարանի
պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Կարևոր
նախապայմաններ
առկայություն
Որակյալ սերմերի,
տնկանյութի
առկայություն
Բնակլիմայական
գործոնի ազդեցություն

Գյուղատնտեսության վարչության
հաշվետվություն, մարզպետարան
Այցելություններ

Գյուղատնտեսությ
ան վարչություն

Տոհմային գործի
բարելավման համար
անհրաժեշտ
ռեսուրսների
առկայություն
Անասնաբուժական
կանոնների ճիշտ և
ժամանակին կիրառում
Գյուղկենդանիների
հիվանդությունների
բռնկման կանխարգելում

Ամփոփ
նկարագիր

Արդյունք 4
Գյուղատնտեսությ
ան
արտադրական
ենթակառուցվածք
ների բարելավում

Արդյունքային ցուցանիշ
պատվաստված
անասնագլխաքանակը, 207.5
հազ. գլուխ
4.1. Մարզում գյուղատնտեսական
արտադրանքի շուկաների թիվը- 5
4.2. Գյուղացիական
տնտեսությունների թիվը - 29000
4.3. Առևտրոյին
կազմակերպությունների թիվը - 2
4.4. Սառնարանային
տնտեսությունների թիվը - 2
4.5. Սպանդանոցների թիվը - 1
4.6. Կաթ մթերող և վերամշակող
ձեռնարկությունների թիվը- 10
4.7. Մսի և մսամթերքների
վերամշակման կետերի թիվը - 1
4.8. Նորացված գյուղտեխնիկա
ունեցող համայնքների թիվը - 5
5.1. Գյուղարտադրանքի իրացման
ծավալները, 100 %
5.2. Մեծածախ առևտրում
ընդգրկված ֆերմերների թիվը-1000
5.3. Գյուղարտադրանքի
(հացահատիկ,
կարտոֆիլ,բանջարանոցային
մշակաբույցեր, պտուղ, խաղող,
միս, կաթնամթերք, ձու, բուրդ,
մեղր) ապրանքայնության
մակարդակը,100 %
5.4. Վերականգնված ներ/միջհամայնքային, դաշտամիջյան
ճանապարհների երկարությունը,
կմ
5.5 ,Համայնքների
գյուղատնտեսական ռեսուրսների
կառավարման եւ
մրցունակությանե ծրագրով
մարզի մի շարք համայնքներում
անասնապահության եւ
արոտավայրերի կառավարման

Տեղեկատվության աղբյուր

Մարզպետարանի
պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Կարևոր
նախապայմաններ

Գյուղատնտեսության վարչության
հաշվետվություն, մարզպետարան

Գյուղատնտեսությ
ան վարչություն

I-IV
եռամսյակ

Ֆինանսական և
տեխնիկական միջոցների
առկայություն
Արտադրական
ենթակառուցվածքների և
գյուղտեխնիկայի
պահպանման
հնարավորություն
Բնակլիմայական
գործոնի ազդեցություն

Ամփոփ
նկարագիր
Արդյունք 6
Գյուղատնտեսությ
ան ոլորտում
ապահովագրակա
ն համակարգի
զարգացում

Արդյունք 7
Գյուղատնտեսությ
ան
վարկավորման
մատչելիության
բարձրացում,
արդյունքում՝
գյուղացիական
տնտեսություններ
ի տնտեսական
բազայի
ամրապնդում և
գյուղարտադրությ
ան զարգացում
Արդյունք 8
Գյուղացիական
տնտեսություններ
ի
մասնագիտական
կարողություններ
ի բարձրացում՝
ուղղված
եկամտաբեր,
շուկայամետ
գյուղատնտեսությ

Արդյունքային ցուցանիշ
համակարգերի ստեղծում:
6.1. Գյուղատնտեսական
արտադրանքի բարձր ռիսկի
նվազում, %
6.2. Ապահովական համակարգին
առնչվող, ապահովագրության
հարաբերությունները
կարգավորող իրավական ակտերի
փաթեթի առկայություն
6.3. Գյուղացիական
տնտեսությունների,
գյուղատնտեսական
կոոպերատիվների իրավական
կարգավիճակի հստակեցման
դեպքերի թիվը
7.1. Առևտրային բանկերից և
միկրոֆինանսավորման
կառույցներից վարկային միջոցներ
ստացած գյուղացիական
տնտեսությունների,
ձեռնարկությունների թիվը

8.1. Տեխնիկական աջակցություն
ստացած ֆերմերների,
գյուղացիական
ձեռնարկությունների,
համայնքների թիվը

Տեղեկատվության աղբյուր

Մարզպետարանի
պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Կարևոր
նախապայմաններ

I
եռամսակ

Պետական աջակցություն
համակարգի
զարգացմանը



Գյուղատնտեսության
վարչության հաշվետվություն,
մարզպետարան

Գյուղատնտեսությ
ան վարչություն



Գյուղատնտեսության
վարչության հաշվետվություն,
մարզպետարան
Այցելություններ

Գյուղատնտեսությ
ան վարչություն

Վարկերի
հասանելիություն
գյուղացիական
տնտեսությունների ,
ձեռնարկությունների
համար

Գյուղատնտեսության
վարչության հաշվետվություն,
մարզպետարան

Գյուղատնտեսությ
ան վարչություն

Տեխնիկական
աջակցության
նպատակայնություն
Աջակցվող
ծառայություններից
օգտվելու ցանկություն
գյուղացիական
տնտեսությունների
կողմից





Ամփոփ
նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Տեղեկատվության աղբյուր

Մարզպետարանի
պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Կարևոր
նախապայմաններ

ան զարգացմանը
I-III
եռամսյակ
Արդյունք 9
Ոռոգման
համակարգի
բարելավում

9.1. Ոռոգվող գյուղատնտեսական
հողերի մակերեսը, 20104,6 հա
9.2. Մարզում վերանորոգված
ոռոգման ցանցերի և
տեխնիկական ջրի ջրագծերի
ընդհանուր երկարությունը,
4.886 կմ
9.3. Էլեկտրոէներգիայի ծախսի
տեսակարար կշիռը, %
9.4. Ոռոգման ջրի կորուստների
տեսակարար կշիռը, 50%
9.5. ՋՕԸ-երին ոռոգման
աշխատանքների
կազմակերպման համար
ՀՀ պետ. բյուջեից
հատկացումների չափը, մլն
դրամ
9.6. Վերակառուցված
պոմպակայանների թիվը
9.7. Մեխանիկական համակարգից
ինքնահոսի կատարած
անցումների թիվը
9.8. Վերականգնված ջրանցքները
9.9. Ոռոգման ծառայություններից
բնակչության
բավարարվածության
աստիճան, %





Գյուղատնտեսության
վարչության հաշվետվություն,
մարզպետարան
Այցելություններ

Գյուղատնտեսությ
ան վարչություն

Ֆինանսական և
տեխնիկական
ռեսուրսների
Համակարգի ընթացիկ
պահպանման
հնարավորություն
Բնակլիմայական
գործոնի ազդեցություն

6.Բնապահպանություն
Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Տեղեկատվության
աղբյուր

Մարզպետարանի
պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Բարելավել բնապահպանական
իրավիճակը Շիրակի մարզում

Կենսաբազմազանության պահպանության
համար

5. Մոնիտորինգի

Գյուղատնտեսությ
ան և

Տարվա
ընթացքում

տարեկան

Կարևոր
նախապայ
մաններ
Ֆինանսակ
ան

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունք 1.
Շիրակի մարզում հիմնվել են նոր
անտառներ շուրջ 200հա վրա
Գյումրու անտառտնտեսության
Աշոցքի, Ջաջուռի և Արթիկի
տեղամասերում, ապահովված են
անտառների կառավարման
գործում համայնքների
մասնակցության պայմանները:
Միջոցառումներ
-Գյումրու անտառտնտեսության
Աշոցքի, Ջաջուռի և Արթիկի
տեղամասերի անտառապատում,
ցանկապատում:
-համայնքային անտառների
հիմնում

Արդյունքային ցուցանիշ

Տեղեկատվության
աղբյուր

Մարզպետարանի
պատասխ. օղակ

ապահովված են անհրաժեշտ պայմանները
Անտառշինական աշխատանքների ծավալը /հա/
Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության
մոնիթորինգի համակարգը բարելավված է
Բարելավված են արոտավայրերը /հա/
Վերականգնված են խախտված հողերը /հա/
Վտանգավոր նյութերի և թափոնների
տեղադրման համակարգը կատարելագործված
է/քաղաք, գյուղ/
Վերականգնված կամ կառուցված են
կոյուղաջրերի մաքրման կայաններ /քաղաք,
գյուղ/

հաշվետվություն,
մարզպետարան

բնապահպանությ
ան վարչության
բնապհպանության
բաժին

6. Գնահատող
հետազոտություններ

Ժամկետ

Գյուղատնտեսությ
ան և
բնապահպանությ
ան վարչության
բնապհպանության
բաժին

1.հիմնադրված անտառի մակերեսը /հա/
2.համայնքային անտառների ծավալը /հա/
3.վերականգնված անտառների մակերեսը /հա/
4.բարեկարգված անտառային ճանապարհներ
/կմ/
5.ցանկապատի կառուցում /գծ.մ./

 Գյուղատնտեսությ
ան վարչության
հաշվետվություն,
մարզպետարան
Այցելություններ

Տարվա
ընթացքում

Կարևոր
նախապայ
մաններ
ֆինանսավ
որման ոչ
բավարար
լինելը

Ռիսկեր`
Ֆինանսակ
ան
միջոցների
բացակայո
ւթյուն կամ
անբավար
արություն
ՏԻՄ-երի
հետ
համագործ
ակցության
ստեղծման
համար
շահերի
անհամապ
ատասխան
ություն
Մեղմում`
Պլանավոր
ված է ՀՀ
կառավար
ության
որոշումնե
րով,
ներգրավվ
ած են

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Տեղեկատվության
աղբյուր

Մարզպետարանի
պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Գյուղատնտեսությ
ան և
բնապահպանությ
ան վարչության
բնապհպանության
բաժին

Արդյունք 2.
Արոտավայրերի և խոտհարքների
արդյունավետության բարձրացում,
ջրարբիացման համակարգի
ստեղծում
Միջոցառումներ
-կառավարման պլանների
մշակում
- բեռնվածության կանոնակարգում
- արոտավայրերի ջրարբիացում
-դաշտամիջյան ճանապարհների
վերանորոգում

Համայնքների համար մշակված են
արոտավայրերի կայուն կառավարման
պլանները, ապահովված են միջոցները և
հսկողության մեխանիզմները
-բարելավված արոտավայրեր և խոտհարքներ
/հազ. հա/ /որի
15%-ը կատարված է համայնքների բյուջեների
հաշվին/
-տեղադրված ջրարբիացման կետեր, /հատ/
-վերանորոգված են դաշտամիջյան
ճանապարհներ /կմ/
-համայնքների թիվը, որոնք ունեն կառավարման
պլաններ /թիվ/



Գյուղատնտեսությ

ան վարչության
հաշվետվություն,
մարզպետարան
Այցելություններ

Տարվա
ընթացքում

Կարևոր
նախապայ
մաններ
դոնոր
կազմակեր
պությունն
երի
ֆինանսակ
ան
միջոցները:
Ռիսկեր`
Ֆինանսնե
րի
անբավար
արություն
կամ
բացակայո
ւթյուն
ՏԻՄ-երի
կողմից
տվյալ
գործունեու
թյան
արդյունավ
ետության
վերաբերյա
լ թյուր
տեղեկացվ
ածություն,
համաֆին
անսավորո
ւմ
իրականաց
նելու
շահագրգռ
վածության
բացակայո
ւթյուն
Մեղմում`
Համապատ
ասխանում
է ՀՀ

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունք 3.
<<Արփի լիճ>> ազգային պարկի
ծրագրի բաղադրիչ
Միջոցառումներ
-Ազգային պարկի պահպանման
գոտու համայնքներում խմելու ջրի
մատակարարման համակարգերի
բարելավում
-Գյուղական համայնքների
սոցիալ-տնտեսական զարգացման
համար գործունեությունների
ծավալում

Արդյունքային ցուցանիշ

Տեղեկատվության
աղբյուր

Մարզպետարանի
պատասխ. օղակ

Ժամկետ

 1.խմելու ջրագծերի երկարությունը /կմ/
2.տարածաշրջանային էկոհամակարգերի
լանդշավֆտային, կենսաբանական ուրույն
բազմազանույթյան, բնության առանձին
օբյեկտների պահպանության, պաշտպանության,
վերականգնման, Գյուղատնտեսության
վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան
Այցելություններ վերարտադրության, բնական և
ռեկրեացիոն ռեսուրսների կայուն
օգտագործման ապահովում
3.ամառային և ձմեռային տուրիզմի
կազմակերպում
4. ալտերնատիվ էներգիայի և
գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության
և այլ գործունեությունների ծավալում



Գյուղատնտեսությ

ան վարչության
հաշվետվություն,
մարզպետարան
Այցելություններ

Գյուղատնտեսությ
ան և
բնապահպանությ
ան վարչության
բնապհպանության
բաժին

Տարվա
ընթացքում

Կարևոր
նախապայ
մաններ
գյուղատն
տեսության
զարգացմա
ն
ռազմավա
րությանը,
ֆինանսավ
որվում է
համաշխա
րհային
բանկի
վարկային
միջոցների
հաշվին
Ռիսկեր`
Ֆինանսակ
ան
միջոցների
բացակայո
ւթյուն կամ
անբավար
արություն
ՏԻՄ-երի
հետ
համագործ
ակցության
ստեղծման
համար
շահերի
անհամապ
ատասխան
ություն
Մեղմում`
Պլանավոր
ված է ՀՀ
կառավար
ության
որոշումնե
րով,

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Տեղեկատվության
աղբյուր

Մարզպետարանի
պատասխ. օղակ

Ժամկետ

Կարևոր
նախապայ
մաններ
ներգրավվ
ած են
դոնոր
կազմակեր
պությունն
երի
ֆինանսակ
ան
միջոցները:

7 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Ոլորտային նպատակ`
Բնակարանաշինություն
Երկրաշարժի պատճառած
վնասների վերականգնման
նպատակով բնակարանային
շինարարություն

ք. Գյումրի 433 բնակարաններով
8, գ. Ախուրյան 136
բնակարաններով 4, մարզի 19
գյուղական համայնքներում
թվով 167 բնակելի տների
կառուցում,

Տեղեկատվության
աղբյուր
Վարչական
ռեգիստր,
մարզպետարան

1. Կրթական օբյեկտների շինարարություն, շենքային պայմանների բարելավում
1.1Դպրոցական շենքերի
Կառուցվելիք դպրոցների թիվը՝
կառուցում
2
1.2 Դպրոցական շենքերի
Վարչական
վերանորոգում
Վերանորոգվելիք դպրոցների
ռեգիստր,
1.3 Մանկապարտեզի կառուցում թիվը՝ 1
մարզպետարան
1.4 Արհեստագործական
Կառուցվող
ուսումնարանների վերանորոգւմ մանկապարտեզների թիվը՝ 2
հիմնանորոգում
Վերանորոգվող
ուսումնարանների թիվը՝3

2. Առողջապահական օբյեկտների շինարարություն, շենքային պայմանների բարելավում

Մարզպետա
րանի պատասխ. օղակ
Քաղաքաշինության
վարչության
ճարտարապետաշինա
րարական բաժին

Քաղաքաշինության
վարչության
ճարտարապետաշինա
րարական բաժին

Ժամկետ
I-IV
եռամսյակ

I-IV
եռամսյակ

Կարևոր
նախապայմաններ
Բնակարանաշինության
համար պետական բյուջեի
ծախսերը շարունակվելու
են համաձայն ՀՀ
կառավարության 2011թ.
ծրագրային ցուցանիշների
ֆինանսական միջոցնեը
ծախսված են և
ժամանակին հատկացված

Կառավարության կողմից
կրթական օբյեկտների
կառուցման,
հիմնանորոգման
նպատակով
միջոռացումների
իրականացում

1. Բժշկական
հաստատությունների շենքային
պայմանների բարելավում

Մարալիկում հիվանդանոցի
հիմնանորոգում,
Վարչական
ք. Գյումրի
ռեգիստր,
<<Պաթոլոգոանատոմիական
մարզպետարան
լաբորատորիա>>-ի նոր շենքի
կառուցում
3.3 Սպորտային օբյեկտների շինարարություն, շենքային պայմանների բարելավում
Մարզական ոլորտի օբյեկտների <<Մուշ-2>> թաղամասում
ՀՀ ֆուտբոլի
պայմանների բարելավում
ֆուտբոլի ակադեմիայի
ֆեդերացիա, ՀՀ
կառուցում
Շիրակի
Ամասիայի մարզադպրոցի
մարզպետարան
կառուցում
Ամասիայի
մարզամշակութային կենտրոնի
վերանորոգում

8 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Քաղաքաշինության
վարչության
ճարտարապետաշինա
րարական բաժին

I-IV
եռամսյակ

Առողջապահության
ոլորտում շենքային
պայմանների բարելավում
և արդիականացում

ՀՀ ֆուտբոլի
ֆեդերացիա

I-IV
եռամսյակ

Մարզական ոլորտում
բարեփոխումների
իրականացում

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշ

Արտակարգ իրավիճակներից
բնակչության և տարածքների
պաշտպանությանն ուղղված
միջոցառումների իրականացում,
մարզում բնական և տեխնածին
աղետների ռիսկի նվազեցման
համար պահանջվող
միջոցառումների պատշաճ
իրականացման համար անհրաժեշտ
միջոցների ձեռնարկում:
Համագործակցություն աղետների
ռիսկի նվազեցման ազգային
պլատֆորմ /ԱՌՆԱՊ/ հիմնադրամի
և միջազգային
կազմակերպությունների հետ՝
մարզում աղետների ռիսկի
նվազեցման ուղղությամբ
իրականացվող աշխատանքների
արդյունավետությունը
բարձրացման նպատակով:

Տարերային և
տեխնոլոգիական աղետների
կանխում, հետևանքների
վերացման աշխատանքներին
ՏԻ մարմինների և
բնակչության ներգրավում:

Աջակցություն գարնանային
հեղեղումների կանխարգելմանը և
հնարավոր հետևանքների
նվազեցմանն ուղղված`
պետական և համայնքային
բյուջեներով նախատեսված
աշխատանքների իրականացմանը:

Գարնանային հեղեղումների
կանխարգելում և հնարավոր
հետևանքների նվազեցում

Տեղեկատվության
աղբյուր
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Շիրակի
ՄՓՎ

Մարզպետա
րանի պատասխ. օղակ
ՀՀ Շիրակի
մարզպետարանի
աշխատակազմի ՏԻ և
ՀԳՄՀ վարչություն,
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ
Շիրակի ՄՓՎ

Ժամկետ

Կարևոր նախապայմաններ
Կանխարգելիչ
միջոցառումների համար
անհրաժեշտ նյութական և
ֆինանսական միջոցների
անբավարարություն:

2014թ.

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի
Մարզի տեղական
կողմից կազմակերպական առումով ինքնակառավարման
օժանդակության ցուցաբերում մարզի մարմինների, կազմակերտեղական ինքնակառավարման
պությունների,
մարմինների,
մարզպետարանի
կազմակերպությունների,
աշխատակազմի աշխամարզպետարանի աշխատակազմի տակիցների`
աշխատակիցների և
արտակարգ իրավիճակների
մասնագետների 2014 թվականի
դեպքում իրականացվող
ուսուցման պլանի համաձայն ՀՀ
աշխատանքների վերաբերյալ

ՀՀ
գյուղատնտեսության
նախարարություն,
ՀՀ Շիրակի մարզի
համայնքներ

ՀՀ Շիրակի
մարզպետարանի
աշխատակազմի ՏԻ և
ՀԳՄՀ վարչություն,
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ
Շիրակի ՄՓՎ

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ
Ճգնաժամային
կառավարման
ակադեմիա

ՀՀ Շիրակի
մարզպետարանի
աշխատակազմի ՏԻ և
ՀԳՄՀ վարչություն

2014թ.
1-ին, 2-րդ
եռամսյակ
ներ

2014թ.

ՏԻ մարմինների,
կազմակերպությունների
կողմից դասընթացներին
մասնակից
աշխատակիցներին
գործուղման թերացումներ

արտակարգ իրավիճակների
նախարարության փրկարար
ծառայության Ճգնաժամային
կառավարման ակադեմիայում
վերապատրաստվող թվով 49
աշխատակիցներին:
Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի
տարածքում նախազորակոչային և
զորակոչային տարիքի
պատանիների կցագրման
աշխատանքների
կազմակերպմանը, տեղական
զորակոչային հանձնաժողովների
կազմերի հաստատման
աշխատանքների ապահովում,
աջակցություն զորակոչային
աշխատանքների
կազմակերպմանը:

անհրաժեշտ գիտելիքների
ձեռք բերում,
պատրաստվածության
մակարդակի բարձրացում:

Գարնանային և աշնանային
զորկոչերի տեղական
զորակոչային և բժշկական
հանձնաժողովների կազմերի
հաստատում, զորակոչային
առաջադըրանքների
կատարում:

ՀՀ Շիրակի մարզի
տարածքային
զինվորական
կոմիսարիատներ

ՀՀ Շիրակի
մարզպետարանի
աշխատակազմի ՏԻ և
ՀԳՄՀ վարչություն,
ՀՀ Շիրակի մարզի
տարածքային
զինվորական
կոմիսարներ

Մարզից արտագաղթի
ծավալների աճ, որը
խոչնդոտում է կցագրման և
զորակոչային
առաջադրանքների
կատարմանը
2014թ.

