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                                                       Ներածություն 

2018թվականի  տարեկան աշխատանքային պլանը  մշակվել է  համայնքի 
հնգամյա զարգացման ծրագրով սահանված  համայնքի տեսլականի , ռազմավարության 
ոլորտային  նպատակների և ծրագրերի իրականացման նպատակով ելնելով 
2018թվականի ֆինանսական հնարավորություններից  և անհետաձգելի կատարման 
ենթակա աշխատանքներից: 

Դվին 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,որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և 

միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները 

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:  

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 
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Դվին համայնքը ·ïÝíáõÙ ¿ ²ñï³ß³ï Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇó 12 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³` ÑÛáõëÇë-
³ñ¨»Éù áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ÌáíÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó µ³ñÓñ ¿ 920 Ù.: ú¹Ç ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 
Ñ³ëÝáõÙ ¿ 35-Çó 38 ³ëïÇ×³ÝÇ, ÇëÏ ³Ù»Ý³ó³ÍñÁ` 20-Çó 25 ³ëïÇ×³Ý: î»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ` 
Áëï ï³ñ»Ï³Ý ÝáñÙ³ÛÇ: 

Ð³Ù³ÛÝùáõÙ ³éÏ³  է  Ùß³ÏáõÛÃÇ ïáõÝ ,Ù»Ï  µáõÅ. ³ÙµáõÉ³ïáñÇ³, Ù»Ï Ù³ÝÏ³å³ñï»½ : 

Համայնքում  ³ñï³¹ñíáõÙ »Ý ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßïÇ ÏÉÇÙ³ÛÇÝ µÝáñáß µáÉáñ ï»ë³ÏÇ Ùñ·»ñÝ áõ 
µ³Ýç³ñ»Õ»ÝÝ»ñÁ:  

Ð³Ù³ÛÝùáõÙ ·ÛáõÕÙÃ»ñùÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÏ³Ý: Ð³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ  
³ÛÝ Çñ³óÝáõÙ »Ý  Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ¨ ÙÃ»ñÙ³Ý Ï»ï»ñáõÙ:  

àéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á íÇ×³ÏÁ µ³í³ñ³ñ ¿,  çñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ áã µ³í³ñ³ñ: 

Ð³Ù³ÛÝùáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý ¸íÇÝ-²ñï³ß³ï, ¸íÇÝ-ºñ¨³Ý »ñÃáõÕ³ÛÇÝ ï³ùëÇÝ»ñ ¨ 
³íïáµáõëÝ»ñ,ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿ Ñ»é³Ëáë³ÛÇÝ Ï³åÇ µáÉáñ ûå»ñ³ïáñÝ»ñÇ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 

Համայնքի առաքելությունն է որակյալ ծառայություններ մատուցել համայնքի 
բնակչությանը և ապահովել համայնքի բնականոն զարգացումը, որը  պայմանավորված է 
առաջնահերթ`  համայնքի բնակիչների եկաուտների աճով, որն է իր հերթին պայմանավորված 
է  համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմամբ, մասնավորապես` շահավետ պայմաններով 
համայնքային հողերի  տրամադրում, ոռոգման համակարգի  բարելավում և  
կատարելագործված համակարգերի ներդրում, ոռոգելի հողատարածքների  ավելացում, 
ջերմոցային տնտեսությունների զարգացում, գյուղ մթերքների իրացման  և վերամշակման  
կետերի  ստեղծում:  

Համայնքի  ռազմավարական նպատակն է՝ բնակչության սոցիալ-տնտեսական 
պայմանների հետևողականորեն բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով ապահովել 
համայնքի կայուն զարգացումը: 

Համայնքի  զարգացման  ծրագրի հիմնական նպատակներն են 

1. Դվին  համայնքի  տարածքային  համաչափ,կայուն զարգացումը  և պլանավորումը : 
2. Բնակչության կենսական շահերի  ապահովում :  
3. Բարեկարգ  և հարմարավետ  միջավայրի  ապահովում համայնքի բնակիչների և 

երեխաների համար : 
4. Կանաչ տարածքների  կառուցում, երեխաների հանգստի գոտիների ստեղծում: 
5. Բնակչությանը  մատուցվող  ծառայությունների  որակի բարձրացում:  
6. Մշակութային  և սպորտային օբյեկտների  հիմնանորոգման և կառուցման 

աշխատանքների  ապահովում: 
7. Գյուղմթերքի  իրացման գործընթացի ապահովում 
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Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային 
արժեք 

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը 
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) 15 10 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 
եկամուտների մեջ (%) 27 28 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 3180 3440 

Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) 6440037.0 6550040.0 

 
 
 

 
 

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ Ելակետային 
արժեք 

Թիրախայի
նարժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Դվին համայնքում, ունենալ բնակչությանը 
մատուցվող համայնքային 
ծառայությունների արդյունավետ  և 
թափանցիկ կառավարման համակարգ 

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

90 95 

Համայնքի բյուջեի սեփական 
եկամուտների տեսակարար կշիռն 
ընդհանուր մուտքերի կազմում,%  

29  32 

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 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 

Կազմակերպել համայնքի 
քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային 
գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային 
վայրերի պահպանումն  ու  զարգացումը 

Համայնքի կողմից պատվիրված 
կապիտալ ծրագրերի 
նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի ընդհանուր 
քանակը 

1 2 
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Բնակիչների բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից, %  

90 95 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 
2018 թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
2018 թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
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 համայնքի մանկապարտեզի 
գործունեությունը, նպաստել որակյալ 
կրթական ծառայության մատուցմանը 

Համայնքի բնակիչների համար 
կրթական ծառայությունների 
հասանելիության մակարդակի 
բարձրացում, % 

10 13 

Բնակիչների բավարարվածությունը 
մատուցվող նախադպրոցական 
կրթության ծառայությունից, % 

70 80 

Մատուցվող նախադպրոցական 
կրթության ծառայության 
հասանելիությունը համայնքի 
բնակիչներին, % 

40 50 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ապահովել համայնքում մշակութային 
ծառայությունների մատուցումը 

Մատուցվող մշակութային 
ծառայությունների 
հասանելիությունը համայնքի 
կենտրոն չհանդիսացող 
բնակավայրերի բնակիչներին, % 

50 55 

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 
Աջակցել համայնքի կարիքավոր 
ընտանիքներին, բարելավել նրանց 
սոցիալական վիճակը 

Սոցիալական ծրագրի 
առկայությունը, այո/ոչ 

այո այո 

Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող ծրագրից, % 

70 80 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
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Նպաստել համայնքում 
գյուղատնտեսության զարգացմանը, 
աջակցել ներդրումային ծրագրերի 
իրականացմանը 

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

70 80 

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 

Ապահովել  համայնքի  բնակիչների 
առողջության և շրջակա միջավայրի վրա 
աղբի բացասական ներգործության 
նվազեցումն  ու չեզոքացումը, ստեղծել  
բնակության  համար հարմարավետ  և  
էկոլոգիապես  անվտանգ պայմաններ 

Համայնքում հավաքված և 
աղբավայր տեղափոխված աղբի 
քանակի տեսակարար կշիռը 
համայնքում առաջացող ամբողջ 
աղբի քանակի մեջ, %  

60 70 

Սանիտարական մաքրման 
ենթարկված տարածքների 
մակերեսի տեսակարար կշիռը 
սանիտարական մաքրման ենթակա 
տարածքների ընդհանուր մակերեսի 
մեջ, % 

30 45 

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 
Ապահովել ՏԻՄ գործունեության մասին 
տեղեկատվության հասանելիությունը 
համայնքի բնակիչներին, ներգրավել նրանց 
համայնքային որոշումների կայացման 
գործում 

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

4 5 

 
 

 
 

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 72538.1 ընդհանուր 

համայնքային 
Ընդամենը 72538.1 - 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

1.  2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
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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.  
Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և 
զարգացում 1880.0 

ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 1880.0  
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

 2018 թվականին տրանսպորտի ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ   

 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ոլորտ 8.Կրթություն   
 Նախադպրոցական  կրթության կազմակերպում 20900.0 Դվին 
Ընդամենը 20900.0  
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 
աշխատանքներ   

1.   Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 1900.0 
ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 1900.0  
Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 300.0- - 

Ընդամենը 300.0- - 
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 3700.0 

ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 3700.0  
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

1.  
Համայնքում  գյուղատնտեսության  զարգացման  համար 
գումար նախատեսված չէ   

Ընդամենը 
 - 

Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

1.  
2018 թվականին անասնաբուժության և 
բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 
չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 
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Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  
Համայնքում աղբահանության  և  սանիտարական  
մաքրման ծառայությունների մատուցում։ 2400.0 

ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 2400.0  
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

1.  2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1. 
Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների 
մասնակցություն 

Ծրագրի 
իրականացման 
համար 
համայնքի 
բյուջեից 
միջոցներ չեն 
պահանջվում  

ընդհանուր 
համայնքային 

  -  
 

 
 
 
 
 

 

 
Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն 

համապատասխան ֆինանսական միջոցներով: 
 

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

 

Ոլորտ 9. Մշակույթի և երիտասարդության  

հետ տարվող աշխատանք 

1. Մշակույթի կենտրոնի շենքի հիմնական 
նորոգում 

20800,0 Դվին համայնք 

 

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

 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային 
ցուցանիշներ 

Տեղեկատվության 
աղբյուրներ 

Պատասխ
անատու 

Ժ
ա
մ
կ
ե
տ 

Ռիսկեր 
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր  
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել ՏԻՄ-երի 
կողմից համայնքի 
բնակչությանը 
համայնքային որակյալ 
և մատչելի 
ծառայությունների 
մատուցումը; 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
 1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների  
գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 
լավ 
2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի 
ընդհանուր մուտքերի կազմում՝ 35% 

Ծրագիր 1.Համայնքի  աշխատակազմի պահպանություն, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 
 
Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը,  
բնակչությանը  
հանրային 
ծառայությունների 
մատուցումը: 
 
 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
1. ՏԻՄ-երը, 
աշխատակազմը, 
բնականոն գործել են, 
բարելավվել է 
բնակչությանը 
մատուցված  հանրային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը և որակը 
(հարցումների հիման 
վրա) - բավականինլավ      
2.Համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
տեսակարար կշիռը 
համայնքի բյուջեի 
ընդհանուր մուտքերի 
կազմում- 35 % 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմ
ի քարտուղար,  

2018թ. 
հունվար- 
2018թ.  
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները 
առկա են եղել 
 

Միջանկյալ արդյունք 
1.Ապահովվել ՏԻՄ-երի, 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1.ՏԻՄ-երի 
գործունեության 
վերաբերյալ բնակիչների 
իրազեկվածության 
մակարդակը –ավելի շատ 
լավ, քանվատ 
2.Անշարժ գույքի հարկի 
բազայում առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում - 5%-ով 
 
3.Համայնքի 
աշխատակազմի 
աշխատանքային օրերի 
թիվը տարվա ընթացքում 
- 248 օր 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհա
սարակության 
կազմակերպություն
ներ և խմբեր, 
բնակիչներ 
 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմ
ի քարտուղար,  

2018թ. 
հունվար- 
2018թ.  
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները 
առկա են եղել 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Աշխատակազմի պահպանություն 
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի  պահպանման ծախսեր  

23760.0հազ.դրամ 
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ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 
3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 
 

2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 13 
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման  
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 

 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Միջանկյալ արդյունք 
2. 
Բարձրացել է 
համայնքի բյուջեի 
սեփական 
եկամուտների 
հավաքագրմանմակար
դակը: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1. Համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
հավաքագրման փաստացի 
գումարների տարեկան աճ- 
5 %-ով 
2. Հողի հարկի բազայում 
առկա անճշտությունների 
նվազեցում- 5 %-ով 
3. Գույքահարկի բազայում 
առկա անճշտությունների 
նվազեցում -5 %-ով 
4.Համայնքի բյուջեի       
սեփական  եկամուտների            
գծով առկա ապառքների      
նվազեցում- 10%-ով 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
 

 

 

 

Աշխատակազմ
ի գլխավոր 
մասնագետ-
հաշվապահ, 
երկրորդ 
կարգի 
մասնագետներ 

2
0
1
8
թ
. 
հ
ո
ւ
ն
վ
ա
ր
– 
2
0
1
8
թ
. 
դ
ե
կ
տ
ե
մ
բ
ե
ր 

Համապատասխան 
մարդկային, նյութական և 
ֆինանսական ռեսուրսները 
առկա են եղել   
 

Միջոցառումներ (գործողություններ).  
1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների 
հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների 
վերապատրաստումներ 
 2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի 
և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների 
ծանուցում 
3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ 
բացատրական աշխատանքների իրականացում, 
պարտականությունները չկատարողների 
նկատմամբ  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).  
1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ 
զբաղվող աշխատակիցներ՝ 3 
2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների 
առկա բազաներ՝ առկա  չ է 
3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա 
ապառքներ՝     հազ.դրամ 
 

Միջանկյալ արդյունք 
3. 
Բարելավվել է 
բնակչությանը 
մատուցված  հանրային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը և 
որակը: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ) 
1.ՏԻՄ-երի, 
համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
գործունեությունից, 
մատուցված 
ծառայությունների 
մատչելիությունից և 
որակից  բնակիչների 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
հաշվետվություններ 

 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
աշխատակազմ
ի քարտուղար, 
ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ,  

2018թ. 
հունվար
– 2018թ. 
դեկտեմ
բեր 

Համապատասխան 
մասնագետների 
առկայությունը 
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բավարարվածության 
աստիճանը (հարցումների 
հիման վրա) - 
բավականինլավ      
2. Համայնքի ղեկավարի, 
ավագանու կողմից 
կազմակերպվող 
բնակիչների 
ընդունելությունների 
հաճախականությունը - 
շաբաթը 1 անգամ 
3. Աշխատակազմում 
ստացված մեկ դիմումին 
պատասխանելու միջին 
ժամանակը – 3օր 

Միջոցառումներ (գործողություններ).  
1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և 
թափանցիկ գործունեության  ապահովում 
2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և 
արդյունավետ կառավարում  
3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում 
4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ 
աշխատանքային վիճակի պահպանում և 
շահագործում 
5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և 
աշխատանքային պայմանների բարելավում 
6. Համացանցային կայքում առկա 
տեղեկատվության պարբերական թարմացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).  
1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և 
սարքավորումներ - 5 
2.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է 
3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) 
կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ -1 
4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 
համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ 
-1 
5.Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների                         
մասնակցության կարգեր -3 
6.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք –առկա է 
 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 
Ոլորտի նպատակ. 
Բարձրացնել  արտակարգ իրավիճակներում  
բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպման պատրաստվածության 
մակարդակը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու 
պատրաստվածության մակարդակը – ավելի  լավ: 

Ծրագիր 1.  Արտակարգ իրավիճակներում  բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման  
պատրաստվածության և  իրազեկվածության բարձրացում 
 
Ծրագրի նպատակ.    
Բարելավել արտակարգ 
իրավիճակներում  
բնակչության 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
կազմակերպման  
պատրաստվածության և  
իրազեկվածության 
մակարդակը: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Արտակարգ 
իրավիճակներում  
բնակչության 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
կազմակերպման  
պատրաստվածության և  
իրազեկվածության 
մակարդակը - 
բավականինլավ      

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
Հաշվետվություններ, 
մոնիթորինգի  և 
գնահատման 
արդյունքներ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
համայնքի ՔՊ 
մարմիններ,վար
չական 
ղեկավարներ 

2018թ. 
հունվար– 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատաս
խան 
մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարու
թյուն 
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Միջանկյալ արդյունք 
1. 
Բարձրացել է 
արտակարգ 
իրավիճակներում  
բնակչության 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
կազմակերպման  
պատրաստվածությունը 
և  իրազեկվածությունը: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1. Արտակարգ 
իրավիճակներում 
բնակչության 
պաշտպանության ու 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
բնագավառում համայնքի 
ՔՊ մարմինների 
հմտությունների 
կատարելագործման 
նպատակով անցկացված 
վարժանքների թիվը -2 
2. Վարժանքների 
մասնակիցների թիվը-100 
3. Արտակարգ 
իրավիճակներում և 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
կազմակերպման 
ժամանակ  
4. Արտակարգ 
իրավիճակներում և 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
ոլորտում համայնքի 
բնակիչների 
գիտելիքների, 
ունակությունների և 
հմտությունների 
մակարդակը – ավելի  
լավ,  
 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 

Աշխատակազմ,  
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
 

 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
համայնքի ՔՊ 
մարմիններ, 

2018թ. 
հունվար– 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատաս
խան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են 
եղել 

Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ոլորտային նպատակ 
Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ 
ծառայության բնագավառում համայնքի 
բնակչությանը հանրային ծառայությունների 
մատուցումը և որակը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
1.Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ - 10% 
2. Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից բավարար 
3.Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային 
շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից 
(բավարար/  

Ծրագիր 1.Համայնքի փողոցների  գիշերային լուսավորության ապահովում և ցանցի ընդլայնում 
 
Ծրագրի 
նպատակԲարձրացնելհ
ամայնքի  փողոցների 
անվտանգ 
երթևեկության 
մակարդակը և դրանք 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
1.Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվությունն

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 

Իրականացումը՝ 
կապալառու 
կազմակերպու

2018թ. 
հունվար–
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատաս
խանմարդկայ
ին, 
նյութական և 
ֆինանսական
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դարձնել հարմարավետ  
տրանսպորտային 
միջոցների և 
հետիոտների համար: 

լուսավորվածությունից - 
լավ 
2. Գիշերային 
լուսավորված փողոցների 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ - 80 % 

եր թյան միջոցով ռեսուրսների
անբավարարո
ւթյուն   
 

Միջանկյալ 
արդյունքներ 1. 
Համայնքի փողոցների 
անվտանգ 
երթևեկության 
մակարդակը 
բարձրացել է, դրանք 
դարձել են 
հարմարավետ 
տրանսպորտային 
միջոցներիև 
հետիոտների համար: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1. Գիշերային 
լուսավորությանտևողությ
ունը ամռանը-4 ժամ 
 2. Գիշերային 
լուսավորությանտևողությ
ունը ձմռանը- 6 ժամ 
3. Գիշերային 
լուսավորված փողոցների 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ - 10 % 
4.Փողոցների արտաքին 
լուսավորության 
համակարգի 
երկարությունը՝ 2կմ 
 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Աշխատակազմ,  
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 
քաղաքացիականհ
ասարակության 
կազմակերպությու
ններ և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, , 
կապալառու 
կազմակերպու
թյան ղեկավար 

2018թ. 
հունվար–
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատաս
խան 
մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները 
առկա են եղել 

 

• Ծրագիր 1.Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում 
 

Ծրագրի նպատակ 
Վերանորոգել 
ներհամայնքային 
ճանապարհները և 
դրանք դարձնել 
բարեկարգ և անվտանգ 
երթևեկության համար: 

• Ծրագրի 
ազդեցության 
(վերջնական 
արդյունքի) 
ցուցանիշ  
1.Ներհամայնքայի
նճանապարհները  
դարձել են  
անցանելի և 
անվտանգ 
հետիոտների և 
տրանսպորտային 
միջոցների 
երթևեկության 
համար  - առկա է 

Ծրագրիգն
ահատմանհ
ամակարգ 
կիսամյակա
յին, 
տարեկանհ
աշվետվութ
յուններ 

Համա
յնքի 
ղեկա
վարի 
տեղա
կալ 

 

2018թ. 
ապրիլ–
2018թ. 
սեպտեմբեր 

Համապատաս
խանմարդկայ
ին, 
նյութական և 
ֆինանսական
ռեսուրսների
անբավարարո
ւթյուն   
 
 

Միջանկյալ 
արդյունքներ 1. 
Վերանորոգվել են 
համայնքային 
ճանապարհները, 
դրանք դարձել են 
բարեկարգ և անվտանգ 
երթևեկության համար: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ) 
1.Վերանորոգված 
ճանապարհների 
երկարությունը -2.կմ 
2. Տրանսպորտային 
միջոցների շահագործման 
ծախսերի (վառելիքի և 
ամորտիզացիոն 
ծախսերի) 
խնայողությունը, 3% 
 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհ
ասարակության 
կազմակերպություն
ներ և խմբեր, 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ,  
 

2018թ. 
ապրիլ–
2018թ. 
սեպտեմբեր 

Համապատաս
խան 
մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները 
առկա չեն 
եղել 
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բնակիչներ 
Ոլորտ 8.Կրթություն  
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքի 
բնակչությանընախակրթականևարտադպրոցականկ
րթությանորակյալծառայություններիմատուցումըևըն
դլայնումը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
ՏԻՄ-երի,կրթական հաստատությունների գործունեությունից, 
մատուցված ծառայությունների որակից և մատչելիությունից 
բնակչության բավարարվածության աստիճանը  (հարցումների 
հիման վրա) - լավ 

Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության  ծառայության մատուցում 
 
Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել համայնքի 
բնակչությանը 
նախադպրոցական 
կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը և 
հասանելիությունը: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը 
մատուցված 
նախադպրոցական 
կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը և 
հասանելիությունը - 
բավականինլավ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 

ՄԳ կիսամյակային և 
տարեկան      
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, , , 
տնօրեններ 

Իրականացումը՝ 
ՀՈԱԿ-ների 
միջոցով 

201
8թ. 
հու
նվ
ար- 
201
8թ.  
դեկտ
եմբե
ր       

Համապատասխան 
մարդկային, նյութական 
և ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարություն   
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1.ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն 
2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 
3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու 
որորշման ընդունում 
4. Մանկապարտեզների խմբերի կոմպլեկտավորում 
5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, 
սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և 
չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության 
համապատասխանության վերաբերյալ 
ուսումնասիրությունների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 
1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝-13 
 2.  ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 
3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՀՈԱԿ-ների պահպանման 
ծախսեր՝ 20900.0 հազ.դրամ. 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտային նպատակ 
Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, 
խթանել մշակութային միջոցառումներին 
բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Համայնքի մշակութային կյանքին բնակիչների ակտիվ 
մասնակցությունը-ավելի բավարար 

Ծրագիր 1.Համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպո 
Ծրագրի նպատակ 
Կազմակերպել 
համայնքի 
մշակութային կյանքը և 
խթանել 
միջոցառումներին 
բնակիչների ակտիվ 
մասնակցությունը: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը 
մշակութային բնույթի 
ծառայությունների 
մատուցումը, 
երիտասարդության 
ազատ ժամանցի 
նպատակային 
կազմակերպումը - 
բավարար 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,աշ
խատակազմ 

միջոցով 

Համապատասխանմարդկայ
ին, նյութական և 
ֆինանսականռեսուրսների
անբավարարություն   
 

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն  
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Ոլորտային նպատակ 
Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների 
սոցիալական վիճակը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը 
լավ  է 

Ծրագիր 1.Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
 
Ոլորտ .Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել  Դվին  համայնքի բնակչությանը 
աղբահանության և սանիտարական մաքրման  
որակյալ և մատչելի ծառայությունների 
մատուցումըև շրջակա միջավայրի 
պահպանությունը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված 
աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից  
բավարար են 

Ծրագիր  Համայնքի  աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում 
 
Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի, 
սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և 
հաստատում 
   

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 
1. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման հարցերով  
զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ 1 
2.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնելու 
համար կնքված պայմանագրերի թիվը - 11 
3.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
աշխատանքների իրականացման համար համայնքի բյուջեով 
նախատեսված ծախսեր՝ 5500.0հազ.դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի  բնակիչները 

 
 

 

 
 

 

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

Հ/հ Գույքի անվանումը 
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 Վարչական շենք  
Դվին 
համայնքապետարան/  
Հակոբ Դվնեցի 17/ 

- լավ Օգտագործվում է 
 

 Մշակույթի տուն Հակոբ Դվնեցի 15 - բավարար Օգտագործվում է  

 
Մանկապարտեզի 
շենք/ՀՈԱԿ / 

, Դվին համայնք Գուրգենի 
15 - լավ Օգտագործվում է  

 Հուշարձաններ 
 - լավ 
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Պետական ոչ բնակելի 
տարաշքներ  -  

Չի օգտագործվում  

 
Ներհամայնքային  
նշանակության 
ճանապարհներ  

- բավարար Օգտագործվում է 
 

 
Փողոցային 
լուսավորության ցանց Դվին համայնք - լավ Օգտագործվում է  

 
Ավտոմեքենա Վազ25 
225/07/  

Դվին համայնք 1 հատ լավ Օգտագործվում է 
 

 Բուժ.ամբուլատորիա Հակոբ Դվնեցի 7/1 - բավարար Օգտագործվում է 
 

 Փոստի շենք 
 - վատ Չի Օգտագործվում   

 Մսուր  3 բրիգադում  Դվին համայնք - վատ Չի օգտագործվում   
 Տնակ  5 բրիգադում  Դվին համայնք 

  
Չի Օգտագործվում   

 
Փողոցների 
լուսավորության 
համակարգ  

Դվին համայնք - Լավ  Օգտագործվում է 
 

 Հանգստի գոտի  Դվին համայնք  - լավ Օգտագործվում է  
 Գրադարանի  ֆոնդ  

  
բավարար Օգտագործվում է  

 

  

16 
 



 
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 ֆինանսավորմանաղբյուրները 
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1.  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային 
ծառայությունների մատուցում 6440.037 6440.03

7 
- - - - 

Ընդամենը 6440.037 6440.037 - - - - 

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.  
Համայնքի ենթակառուցվածքների 
պահպանում և զարգացում - - - - - - 

Ընդամենը - - -  - - 
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

 
2018 թվականին հողօգտագործման 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

 
2018 թվականին տրանսպորտի 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 
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2018 թվականին առևտրի և 
ծառայությունների ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1.  
Նախադպրոցական  կրթության 
կազմակերպում 20900.0 20900.

0 - - - - 

Ընդամենը 20900.0 22500.
0 - - - - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  Մշակութային, մարզական և հոգևոր 
կյանքի աշխուժացում 1000.0 1000.0 - - - - 

Ընդամենը 1000.0 1000.0 - - - - 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

 
2018 թվականին 
առողջապահության ոլորտում  
ֆինասական օգնություն 

-300.0 -300.0 - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
Ընդամենը - - -  - - 
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1.  
Աջակցություն համայնքի 
սոցիալապես  անապահով 
բնակիչներին 

3700.0 3700.0 - - - - 

Ընդամենը 3700.0 3700.0 - - - - 
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

 

Համայնքում  գյուղատնտեսության  
զարգացման  համար 
նախադրյալների 
ստեղծում/հակակարկտայի կայանին 
փոխ/ 

300.0 300.0 - - - - 

Ընդամենը 300.0 300.0 - - - - 
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 

1.  
Համայնքում աղբահանության  և  
սանիտարական  մաքրման 
ծառայությունների մատուցում 

2400.0 2400.0 - - - - 

Ընդամենը 2400.0 2400.0 - - - - 
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 
2018 թվականին զբոսաշրջության 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 

- - - - - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

 
Տեղական ինքնակառավարման 
բնակիչների մասնակցություն - - - - - - 
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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 
Համայնքապետարանի 
վարչական շենք 1 1 

   

Ելքային (քանակական) 

Դոնոր 
կազմակերպություններ
ի հետ համատեղ 
իրականացվող 
ընդհանուր ծրագրերի 
թիվը, 

- 

   

Ելքային (որակական) 

ՏԻՄ-երի, 
աշխատակազմի 
գործունեության 
վերաբերյալ 
բնակիչների կողմից 
ստացվող դիմում-
բողոքների թվի 
նվազում, % 

2 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աշխատակազմում 
ստացված մեկ 
դիմումին 
պատասխանելու միջին 
ժամանակը, օր 

4 

   

Վերջնական արդյունքի 

Բնակչությանը 
մատուցվող հանրային 
ծառայությունների 
որակը՝ շատ վատ, 
վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 6440.037 6440.03
7. 

   

 

19 
 



Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 1. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղու
մը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարանից՝ 
փողոցների գիշերային 
լուսավորության 
անցկացման 
աշխատանքները 
կազմակերպող և 
վերահսկող 
աշխատակիցների թիվը 

1 

   

Ելքային (քանակական) 

Ընթացիկ նորոգված 
ներհամայնքային 
ճանապարհների և 
փողոցների թիվը՝  

6 

   

Ելքային (որակական) 
Գիշերային լուսավորված 
փողոցների տեսակարար 
կշիռն ընդհանուրի մեջ, % 

15 
   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Գիշերային 
լուսավորության ժամերի 
թիվը օրվա կտրվածքով՝ 
ամռանը, ժամ 

6 

   

Գիշերային 
լուսավորության ժամերի 
թիվը օրվա կտրվածքով՝ 
ձմռանը, ժամ 

4 

   

Վերջնական արդյունքի 

Բարեկարգ և անցանելի 
միջբնակավայրային 
ճանապարհների 
մակերեսի տեսակարար 
կշիռն ընդհանուրի 
կազմում,  % 

20% 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 1500.0     

 

Ոլորտ 8. Կրթություն 
Ծրագիր 1. Նախադպրոցական  կրթության կազմակերպում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

20 
 



Մուտքային Մանկապարտեզի գույքի 
միավորների թիվը՝  160    

Ելքային (քանակական) 
ՆՈՒՀ-եր հաճախող 
երեխաների ընդհանուր 
թիվը 

64 
   

Ելքային (որակական) 

Ծնողների կարծիքը 
մատուցվող 
նախադպրոցական 
ուսումնական 
հաստատությունների 
կողմից մատուցվող 
ծառայությունների 
վերաբերյալ,  

դրական 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Նախադպրոցական 
կրթության ծառայության 
մատուցման օրերի թիվը 
շաբաթվա ընթացքում, 
օր 

5  

   

Վերջնական արդյունքի 

Մատուցվող 
նախադպրոցական 
կրթության ծառայության 
հասանելիությունը 
համայնքի կենտրոն 
չհանդիսացող 
բնակավայրերի 
բնակիչներին, % 

60 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 20900.0 20900.0    
 

 
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 

Մուտքային Մշակույթի տան շենք 1    

Ելքային (քանակական) 

Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
միջոցառումների թիվը՝ 
նվիրված տոնական և 
հիշատակի օրերին  

9 

   

Ելքային (որակական) 
Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցվող 

70 
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մշակութային 
ծառայություններից, % 

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
մշակութային 
միջոցառումների 
հաճախականությունը 
(ամսական 
կտրվածքով), անգամ 

1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Մշակութային 
խմբակներում 
ընդգրկված 
երեխաների թվի 
տեսակարար կշիռը 
համապատասխան 
տարիքի երեխաների 
թվի կազմում,  % 

30 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 1900.0 1900.0    

 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային - - - - - 

Ելքային (քանակական) 

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստացած սոցիալապես 
խոցելի ընտանիքների 
թիվը  

30 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող 
ծրագրից, % 

60 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստանալու նպատակով 
դիմումներ 
ներկայացնողներին 

4 
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պատասխանելու 
ժամկետը, օր 

Վերջնական արդյունքի 

Սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականության 
մակարդակի 
բարձրացում, % 

20 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 3700.0 3700.0    

 
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

Ծրագիր 1.Համայնքում  գյուղատնտեսության  զարգացման  համար նախադրյալների ստեղծում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ոռոգման ցանցի 
վերանորոգման 
աշխատանքներ 
իրականացնող 
աշխատակիցների թիվը  

7 

   

Ելքային (քանակական) 
Համայնքի ոռոգման 
ցանցի երկարությունը, 
կմ 

12 
   

Ելքային (որակական) 
Գյուղատնտեսական 
արտադրանքի իրացման 
աստիճանը, % 

90 
   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Համայնքում ոռոգման 
աշխատանքների 
իրականացման 
ամիսների թիվը 

7 

   

Վերջնական արդյունքի 

Համայնքի բնակիչների 
կարծիքը ոռոգման ջրի 
մատակարարման 
վերաբերյալ, շատ վատ, 
վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 1300.0 1300.0    
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Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության  և  սանիտարական  մաքրման ծառայությունների մատուցում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Սանիտարական 
մաքրման ենթակա 
տարածքների 
մակերեսը, քմ 

10000 

   

Ելքային (քանակական) 

Սանիտարական 
մաքրման ենթարկված 
տարածքների 
մակերեսը, քմ 

1000 

   

Ելքային (որակական) 

Խնամված կանաչ 
տարածքների 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի կազմում, % 

3 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 
ծառայության 
մատուցման 
հաճախականությունը 
(ամսվա  կտրվածքով), 
օր 

3 

   

Վերջնական արդյունքի 

Մաքուր համայնք, 
սանիտարահիգիենիկ 
բավարար պայմանների 
առկայություն, 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 2400.0 2400.0    

 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային Աշխատակիցների թիվը՝  3    

Ելքային (քանակական) Հանրային բաց լսումների 
և  քննարկումների 

70-120    
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մասնակիցների թիվը  

Ելքային (որակական) 

Բնակչության կարծիքը 
կազմակերպվող 
հանրային բաց 
լսումների և 
քննարկումների 
վերաբերյալ,  

դրական 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Հանրային բաց լսումների 
և քննարկումների 
կազմակերպման օրերի 
թիվը տարվա ընթացքում, 
օր 

 

3 

   

Վերջնական արդյունքի 

ՏԻՄ-երի գործունեության 
վերաբերյալ համայնքի 
բնակիչների 
իրազեկվածության 
մակարդակի 
բարձրացում, % 

10 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 0.0 0.0    

 
 
 
 
 
          Համայնքի  ղեկավար                           Ա.Աբրահամյան 
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