ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ
ԵՂԵԳՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2021 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Հովսեփ Ղազարյանը
Հաստատվել է՝ համայնք ի ավագանու 12.02.2021 թ. թիվ 5-Ա որոշմամբ

ԵՂԵԳՆԱՎԱՆ
2021թ.
1

1. Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)
Աղյուսակ 1․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով
Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի
արժեքը (հազ.
դրամ)

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
1.

Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում

20792.8

Ընդամենը
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

20792.8

1.

33000.0

Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում

Համայնքի տարածքում արևային վերականգնվող համակարգի տեղադրման
աշխատանքներ
3.
Եղեգնավան համայնքում ցերեկային լուսավորության իրականացում
Ոլորտ 3. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
1.
Համայնքի մարզադաշտի կանաչապատում
2.
Մարզադաշտի դարպասների համար ցանցի ձեռքբերում
Ընդամենը
Ոլորտ 4.Կրթություն
1.
Համայնքի նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում
Ընդամենը
Ոլորտ 5.Սոցիալական պաշտպանություն
1.
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
Ընդամենը
Ոլորտ 6. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Եղեգնավան համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման
1.
աշխատանքների իրականացում
Ընդամենը
Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
2.

1.

Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում

Ընդամենը
Ոլորտ 8. Բնական գազ և նավթամթերք
1.

Նոր կառուցված հազային համակարգի միացում

Ընդամենը
Ընդհանուրը

9000.0
42000,0
25,0
200.0
225,0
10000.0
10000.0
1500,0
1500,0
1600.0
1600.0
1150,0
1150,0
500,0
500.0
77767.8
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Աղյուսակ 2․ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների
Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշներ

Տեղեկատվության
աղբյուրներ

Պատասխանատու

Ժամկետ

Ռիսկեր

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում
Ծրագրի նպատակ.
Ապահովել աշխատակազմի
բնականոն
գործունեությունը,
բարելավել
բնակչությանը մատուցվող
համայնքային
ծառայությունները:
Միջանկյալ արդյունք 1
Ապահովվել է
աշխատակազմի բնականոն
գործունեությունը

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշ.
1.Աշխատակազմը բնականոն գործել է,
բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող
համայնքային ծառայությունների որակը
(հարցումների հիման վրա) – 7
/բավականին լավ/:

Ծրագրի գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,

1. Համայնքի աշխատակազմի
աշխատողների թիվը՝ 5
2. Համայնքի ենթակայության

տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի ղեկավար, 2021թ.
աշխատակազմի
հունվար –
քարտուղար
2021թ.
դեկտեմբեր

Համապատասխան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
անբավարարությու
ն

տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,
աշխատակազմ

2021թ.
հունվար –

Համապատասխա
ն մարդկային և

2021թ.
դեկտեմբեր

ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

կազմակերպությունների թիվը, 2
3. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա
անճշտությունների նվազեցում, 4%
4. Համայնքի պաշտոնական
համացանցային կայքի առկայությունը,
այո
5. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի
գործունեության վերաբերյալ
բնակիչների կողմից ստացվող դիմումբողոքների թվի նվազում, 5 %-ով
6. Աշխատակազմում առկա
տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության
համակարգերի օգտագործման
մակարդակը` 100%
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7. Աշխատակազմում ստացված մեկ
դիմումին պատասխանելու միջին
ժամանակը, 5 օր
Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված

1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 20792.8
հազ. դրամ

համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում

2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 5
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված
համակարգեր` 1
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների
թիվը` 16
6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` www.exegnavan.am
7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության
համակարգեր` 2

Ծրագիր 2. Եղեգնավան համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում
Ծրագրի նպատակ
Ապահովել
ներհամայնքային
ճանապարհների
սպասարկման,
շահագործման և
պահպանման
ծառայությունների
մատուցումը

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշ

Ծրագրի գնահատման
համակարգ,



Ներհամայնքային ճանապարհների
սպասարկման, շահագործման և
պահպանման ծառայությունների
մատուցման որակը՝ բավարար

ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ



Համայնքի բնակիչների

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,
գլխավոր
մասնագետ

2021թ.
հունվար –
2021թ.

Աշխատանքները
իրականացվելու
են <<Գնումների
դեկտեմբեր մասին>> ՀՀ
օրենքին
համապատասխ
ան

բավարարվածությունը
ճանապարհների և ինժեներական
կառույցների սպասարկման,
տեղադրման, շահագործման և


պահպանման ծառայությունից, 60%
Տրանսպորտային միջոցների
շահագործման ծախսերի (վառելիքի
և ամորտիզացիոն ծախսերի)
խնայողությունը, 10%
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Միջանկյալ արդյունք 1
Ասֆալտապատվել են
ներհամայնքային
ճանապարհները

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,

 Բարեկարգ ներհամայնքային
ասֆալտապաված ճանապարհների
մակերեսի տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի կազմում, 90 %

տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ

Միջոցառումներ

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

 Եղեգնավան համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների
ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում

 Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման առժեքը
կազմում է 33000.0 հազար դրամ

Ծրագիր 3. Համայնքի տարածքում արևային վերականգվող համակարգի տեղադրման աշխատանքներ և համայնքում ցերեկային լուսավորության
իրականացում
Ծրագրի նպատակ
Ապահովել ցերեկային
լուսավորության
համակարգի սպասարկման,
շահագործման և
պահպանման
ծառայությունների
մատուցումը

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշ

Ծրագրի գնահատման
համակարգ,



ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ



Ցերեկային լուսավորության
համակարգի սպասարկման,
շահագործման և պահպանման
ծառայությունների մատուցման

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,
գլխավոր
մասնագետ

2021թ.
հունվար –
2021թ.

Աշխատանքները
իրականացվելու
են <<Գնումների
դեկտեմբեր մասին>> ՀՀ
օրենքին
համապատասխ
ան

որակը՝ բավարար
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը ցերեկային
լուսավորության սպասարկման,
տեղադրման, շահագործման և



պահպանման ծառայությունից, 60%
Էլ. խնայողություն խնայողությունը,
10%

Միջոցառումներ


Համայնքի տարածքում արևային վերականգնող համակարգի
տեղադրման աշխատանքներ և համայնքի ցերեկային
լուսավորության աշխատանքների իրականացում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Համայնքի տարածքում արևային վերականգնող համակարգի
տեղադրման աշխատանքների և համայնքի ցերեկային լուսավորության
աշխատանքների իրականացման առժեքը կազմում է 9000.0 հազար
դրամ

5

Ծրագիր 4. Եղեգնավան համայնքի մարզադաշտի հարակից տարածքի կանաչապատում և դարպասների ցանցի ձեռքբերում
Ծրագրի նպատակ
Համայնքում ունենալ
բարեկարգ մարզադաշտ

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ
 Համայնքի բնակիչների կարծիքը
մարզադաշտի բարեկարգման
աշխատանքների վերաբերյալ, լավ

Միջանկյալ արդյունք 1
Մեծացել է բնակավայրի
գրավչությունը

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)
 Մարզադաշտի վիճակը՝ բավարար
 Բարեկարգման տևողությունը՝ 5 օր

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ
Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմ

2021թ.
Ապրիլհունիս

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ

Միջոցառումներ
1. Եղեգնավան համայնքի մարզադաշտի բարեկարգման
աշխատանքների իրականացում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Բարեկարգման աշխատանքներն իրականացնող
աշխատակիցների թիվը՝ 4

Ծրագիր 4 Եղեգնավան համայնքի նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում
Ծրագրի նպատակ
Համայնքում ապահովել
նախադպրոցական
կրթության
ծառայությունների
մատուցումը
Միջանկյալ արդյունք 1
Եղեգնավան համայնքում
ապահովվել է
նախադպրոցական
ուսումնական
հաստատության բնականոն

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշներ

Ծրագրի գնահատման
համակարգ,



Մատուցվող նախադպրոցական
կրթության ծառայության
հասանելիությունը համայնքի
բնակիչներին՝ 90 %

ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,



ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների
ընդհանուր թիվը` 50




Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 2
ՆՈՒՀ-ում աշխատող



աշխատակիցների թիվը` 11
Մանկապարտեզում օրվա

գործունեությունը

բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,
ՆՈՒՀ-ի տնօրեն

2021թ.
հունվար –
2021թ.

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
դեկտեմբեր ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն
Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

ընթացքում սննդի տրամադրման
թիվը՝ 3
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Ծնողների կարծիքը մատուցվող
նախադպրոցական ուսումնական
հաստատությունների կողմից
մատուցվող ծառայությունների
վերաբերյալ՝ լավ
Նախադպրոցական կրթության
ծառայության մատուցման օրերի
թիվը շաբաթվա ընթացքում՝ 5 օր

Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

 Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների
մատուցում

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 10000.0 հազար դրամ

 Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 193
 Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների
համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո

Ծրագիր 5. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
Ծրագրի նպատակ

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ

Բարձրացնել
սոցիալապես անապահով 

տրամադրվող սոցիալական աջակցության

ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականությունը
Միջանկյալ արդյունք 1

Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
հասցեականության մակարդակի
բարձրացում, այո

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Բարձրացել է

սոցիալապես անապահով

Սոցիալական աջակցություն ստացած
սոցիալապես խոցելի ընտանիքների

ընտանիքներին
տրամադրվող

թիվը`59
Սոցիալական աջակցություն ստանալու



սոցիալական

նպատակով դիմումներ ներկայացնողների

աջակցության
հասցեականությունը

թիվը, 59


Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,
աշխատակազմ

2021թ.
հունվար –
2021թ.
դեկտեմբեր

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Սոցիալական ծրագրի շահառուների
բավարարվածությունը իրականացվող
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ծրագրից, 50%


Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի

Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

 Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին
 Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1500.0
հազար դրամ
 Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո

Ծրագիր 6. Համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում
Ծրագրի նպատակ

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշ

Ծրագրի գնահատման
համակարգ,

բարեկարգ

Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ
բավարար պայմանների առկայություն,
այո

ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Միջանկյալ արդյունք 1

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

Աշխատակազմ,

Համայնքը դարձնել մաքուր և

Մաքուր համայնք,
սանիտարահիգիենիկ



բավարար պայմանների
առկայություն





Աղբահանություն և
սանիտարական մաքրում
իրականացնող աշխատակիցների
թիվը` 1
Աղբահանության ծառայության
մատուցման հաճախականությունը
(շաբաթվա կտրվածքով), 1 օր

2021թ.
հունվար –
2021թ.

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
դեկտեմբեր ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

1-ին կարգի
մասնագետ

Ծրագրի իրականացման ժամկետը,
1 տարի
Սանիտարական մաքրման
ենթարկված տարածքների
մակերեսը, 200 քմ



Խնամված կանաչ տարածքների
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի
կազմում, 20 %



Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
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աղբահանության և սանիտարական
մաքրման ծառայությունից, 80 %

Միջոցառումներ (գործողություններ)

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

 Համայնքում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական
մաքրման կազմակերպում

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1400.0 հազ.
դրամ
 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող
աշխատակիցների թիվը` 1
 Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը, յուրաքանչյուր բնակչի
համար ամսական 120 ՀՀ դրամ

Ծրագիր 7. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
Ծրագրի նպատակ
Ակտիվացնել համայնքի
մարզական և մշակութային
կյանքը

Միջանկյալ արդյունք 1
Ակտիվացել է համայնքի
մարզական և մշակութային
կյանքը

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշներ
 Մշակութային խմբակներում
ընդգրկված երեխաների թվի
տեսակարար կշիռը
համապատասխան տարիքի
երեխաների թվի կազմում, 40%
 Մատուցվող մշակութային
ծառայությունների
հասանելիությունը համայնքի
բնակիչներին, 70%

Ծրագրի գնահատման
համակարգ,

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

Աշխատակազմ, ՄԳ



Տարվա ընթացքում կազմակերպված
մշակութային միջոցառումների թիվը՝ 5



Համայնքի ապահովվածությունը
մարզադաշտերով և
խաղահրապարակներով, 40%



Համայնքի երիտասարդության
խնդիրների լուծմանն ուղղված՝

ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,
Մշակույթի տան
տնօրեն,
գեղմասվար

2021թ.
հունվար –
2021թ.
դեկտեմբեր

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ

իրականացված ծրագրերի և
միջոցառումների թիվը, 1

9

Միջոցառումներ (գործողություններ)

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)



Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1450,0 հազար դրամ



Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝

 Մարզադաշտերի թիվը՝ 1

ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում

ԵՂԵԳՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Հ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
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