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Ներածություն
Ջրաշեն համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը նպատակ ունի արդյունավետ
պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով
համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, տարեկան աշխատանքային պլանը ուղղված է հստակեցնելու
տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց
իրականացման համար նախատեսված ներդրումային ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի
տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի բնակիչների և արտաքին
ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:
Ջրաշեն համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 հիմնական
բաժիններից, որոնք կառուցված են նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի
վրա:
Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2018թ. Ջրաշեն համայնքում ՏԻՄ
լիազորությունների
շրջանակներում
սահմանված
նպատակները,
զարգացման
հիմնական
ուղղությունները և խթաններըֈ 2018թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը
ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու արժեքների: Ներկայացված է նաև համայնքային
սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և
գործողությունները: Նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է այն ֆինանսական
աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը: Տարեկան աշխատանքային պլանի
իրականացման արդյունավետությունը նախատեսված է իրագործել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման
պլանի՝ կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:

3

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Համայնքի տեսլականը՝
Ջրաշեն համայնքը բարեկարգ և բարեկեցիկ համայնք է՝ զարգացած գյուղատնտեսությամբ ու
ենթակառուցվածքներով, որը աչքի է ընկնում բնակչությաը հանրային ծառայությունների
մատուցման բարձր որակով:
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)
Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ)
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը
(հատ)
Այլ ցուցանիշ

Ելակետային
արժեք
15

Թիրախային
արժեք
10

27

30

1800
10500.0
5/5

1850
12000.0
6/8

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտ 1. Ընդհանուր: Ապահովել տեղական
ինքնակառավարումը Ջրաշեն համայնքում,
ունենալ բնակչությանը մատուցվող
համայնքային ծառայությունների
արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման
համակարգ
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ
տնտեսություն: Կազմակերպել համայնքի
քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային
գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային
վայրերի պահպանումն ու զարգացումը:
Ապահովել համայնքի բնակիչների
առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի
բացասական ներգործության նվազեցումն ու
չեզոքացումը: Ստեղծել բնակության համար
հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ
պայմաններ
Ոլորտ 3. Կրթություն: Կազմակերպել
նախադպրոցական կրթության և
արտադպրոցական դաստիարակության
որակյալ ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի՝
Ելակետային
Ցուցանիշ
արժեք
Տեղական
75
ինքնակառավարման
մարմինների արդյունավետ,
հասցեական, մասնակցային
և ուղենշված
գործունեություն %
Համայնքային գույքի և
50
ենթակառուցվածքների,
հանրային վայրերի վիճակի
բարելավում,
սանիտարահիգիենիկ ու
էկոլոգիական պայմանների,
հանրային տարածքների
մաքրության,
աղբահանության որակ %

Համայնքի երեխաների թիվը,
ովքեր ստանում են
նախադպրոցական
կրթություն և
արտադպրոցական
դաստիրակություն

30

Թիրախայ
ին արժեք
80

65

30

Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ
տարվող աշխատանքներ: Կազմակերպել
համայնքի մշակութային կյանքը, տոների և
հիշատակի օրերի, երիտասարդական
ծրագրերի հետ կապված միջոցառումները
Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն:
Աջակցել համայնքի կարիքավոր
ընտանիքներին՝ բարելավելու սոցիալական
վիճակը
Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն: Նպաստել
համայնքում գյուղատնտեսության
զարգացմանը, աջակցել ներդրումային
ծրագրերի իրականացմանը
Ոլորտ 7. Տեղական ինքնակառավարմանը
բնակիչների մասնակցություն: Ապահովել ՏԻՄ
գործունեության մասին տեղեկատվության
հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին,
ներգրավել նրանց համայնքային որոշումների
կայացման գործում

Տոնական և հիշատակի
օրերին,
երիտասարդությանը
նվիրված միջոցառումներին
համայնքի բնակիչների
մասնակցությունը %
Համայնքում սոցիալապես
անապահով խմբերի,
կարիքավոր ընտանիքների
վիճակի բարելավում %
Գյուղատնտեսության
զարգացմանը ուղղված
ծրագրերի կամ
միջոցառումների թիվը
Համայնքային
բյուջեի,
հնգամյա զարգացման և
տարեկան
պլանների
հանրային
լսումների
կազմակերպում

40

50

10

7

1

2

3

5

2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)
Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի արժեքը (հազ.
դրամ)

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
1

Համայնքի
պահպանում

աշխատակազմի

25715,0

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

2

Համայնքի
ենթակառուցվածքների
պահպանում և զարգացում

15200,0

3

Աղբահանության և սանիտարական
մաքրման իրականացում

1840,0

Ոլորտ 3. Կրթություն
5

4

Նախադպրոցական
ապահովում համայնքում

կրթության

4520,0

Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Մշակութային կյանքի կազմակերպում
5
2960,0
համայնքում
Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն
6

Սոցիալական
անապահով խմբերին

աջակցություն

3350,0

Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն
7

Համայնքում
գյուղատնտեսության
զարգացման խթանում

3800,0

Պահուստային ֆոնդ

6227,9

Ընդամենը

63612,9

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

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1.
Համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում կամ
վերակառուցում

Ծրագրի
արժեքը
(հազ. դրամ)
250000.0

Ընդամենը
250000,0
Ընդհանուրը

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

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային
ցուցանիշներ

Տեղեկատվության
աղբյուրներ

Պատաս
խանատ
ու

Ժ
ա
մ
կ
ե
տ

Հաշվետվություն,
մոնիթորինգ և
գնահատում

Համայնք
ի
ղեկավար

1
տ
ա
ր
ի

-

1
Համայնք
Հաշվետվություն,
տ
ի
մոնիթորինգ
և
ա
ղեկավա
գնահատում
ր
ր
ի

-

Ռիսկեր

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ապահովել տեղական
Տեղական
ինքնակառավարումը Ջրաշեն
ինքնակառավարման
բազմաբնակավայր համայնքում,
մարմինների
ունենալ բնակչությանը
արդյունավետ,
մատուցվող համայնքային
հասցեական,
ծառայությունների
մասնակցային և ուղենշված
արդյունավետ, թափանցիկ
գործունեություն ,%
կառավարման համակարգ
Ծրագիր 1 Համայնքի աշխատակազմի պահպանում
ՏԻՄ-երի կողմից
մատուցվող համայնքային
Ծրագրի
նպատակ
ՏԻՄ
(հանրային, ոչ վարչական
գործառույթների իրականացում
բնույթի) ծառայությունների
համայնքում
հասանելիությունը
համայնքի բնակիչներին, %

Միջոցառումներ Ջրաշեն
համայնքի աշխատակազմի
պահպանություն՝ առանց
վարչական ղեկավարների
պահպանման ծախսերի

Ջրաշենի
29365,0 համայնքապետա
րան

1
տ
ա
ր
ի

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

7

Կազմակերպել համայնքի
քաղաքաշինական նորմերի,
համայնքային գույքի և
Համայնքային գույքի և
ենթակառուցվածքների,
ենթակառուցվածքների,
հանրային վայրերի
հանրային վայրերի
պահպանումն ու զարգացումը:
վիճակի բարելավում,
Հաշվետվություն,
Ապահովել համայնքի
սանիտարահիգիենիկ ու
մոնիթորինգ
և
բնակիչների առողջության և
էկոլոգիական
գնահատում
շրջակա միջավայրի վրա աղբի
պայմանների, հանրային
բացասական ներգործության
տարածքների մաքրության,
նվազեցումն ու չեզոքացումը:
աղբահանության որակ ,%
Ստեղծել բնակության համար
հարմարավետ և էկոլոգիապես
անվտանգ պայմաններ
Ծրագիր 1 Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում
Ծրագրի նպատակ
Համայնքային
ենթակառուցվածքների
զարգացում

Միջոցառումներ
1.Ներհամայնքային
ճանապաիհների հարդեցում և
փողոցների գազաֆիկացում

1
Համայնք
տ
ի
ա
ղեկավա
ր
ր
ի

-

1
Համայնք
Հաշվետվություն,
տ
ի
մոնիթորինգ
և
ա
ղեկավա
գնահատում
ր
ր
ի

-

Ջրաշենի
15200,0 համայնքապետա
րան

Ծրագիր 3 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում

Ծրագրի նպատակ Մաքուր
համայնք բնակիչների համար

Միջոցառումներ 1.«
Աղբահանություն և
սանիտարական մաքրում

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

1
Համայնք
տ
ի
ա
ղեկավա
ր
ր
ի

-

1
Համայնք
տ
ի
ա
ղեկավա
ր
ր
ի

-

Ջրաշենի
1840.0 համայնքապետա
րան

Ոլորտ 3. Կրթություն
Համայնքի երեխաների
թիվը, ովքեր ստանում են
Հաշվետվություն,
նախադպրոցական
մոնիթորինգ և
կրթություն և
գնահատում
արտադպրոցական
դաստիարակություն
Ծրագիր 1 Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում
Կազմակերպել
նախադպրոցական կրթության և
արտադպրոցական
դաստիարակության որակյալ
ծառայություններ

Ծրագրի նպատակ
Նախադպրոցական կրթության
կազմակերպում

Մատուցվող
նախադպրոցական
կրթության ծառայության
մատչելիությունը
համայնքի բնակիչներին,
%

Միջոցառումներ 1. Ջրաշենի
նախակրթարան

4520,0

7
ա
մ
ի
ս

-

1
Համայնք
տ
ի
ա
ղեկավա
ր
ր
ի

-

Ջրաշենի
համայնքապետա
րան

Մշակույ
թի
ոլորտի
կազմակ
երպիչ

1
տ
ա
ր
ի

-

Հաշվետվություն,
մոնիթորինգ և
գնահատում

1
Համայնք
տ
ի
ա
ղեկավա
ր
ր
ի

-

Հաշվետվություն,
մոնիթորինգ և
գնահատում

1
Համայնք
տ
ի
ա
ղեկավա
ր
ր
ի

-

Հաշվետվություն,
ՀՈԱԿ-ի
մոնիթորինգ
և
տնօրեն
գնահատում

Ջրաշենի
նախակրթարան

Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Տոնական և հիշատակի
Կազմակերպել համայնքի
օրերին,
մշակութային կյանքը, տոների
երիտասարդությանը
Հաշվետվություն,
և հիշատակի օրերի,
նվիրված
մոնիթորինգ և
երիտասարդական ծրագրերի
միջոցառումներին
գնահատում
հետ կապված միջոցառումները
համայնքի բնակիչների
մասնակցությունը, %
Ծրագիր 1 Մշակութային կյանքի կազմակերպում
Ծրագրի նպատակ
Կազմակերպել համայնքի
մշակութային կյանքը

Բնակիչների
բավարարվածությունը
մատուցվող
մշակութային
ծառայություններից, %

Միջոցառումներ
1.Մշակութային կյանքի
կազմակերպում համայնքում

ՀՈԱԿ-ի
տնօրեն

2960.0

Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցել համայնքի
կարիքավոր ընտանիքներին՝
բարելավելու սոցիալական
վիճակը

Համայնքում սոցիալապես
անապահով խմբերի,
կարիքավոր ընտանիքների
վիճակի բարելավում, %

Ծրագիր 1 Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին
Ծրագրի նպատակ Բարելավել
անապահով խավի
սոցիալական վիճակը

Միջոցառումներ 1.Դրամական
օգնություն

Սոցիալական ծրագրի
շահառուների
բավարարվածությունը
իրականացվող ծրագրից,
%

Ջրաշենի
2600.0 համայնքապետա
րան

Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն
9

Նպաստել համայնքում
գյուղատնտեսության
զարգացմանը, աջակցել
ներդրումային ծրագրերի
իրականացմանը

Գյուղատնտեսության
զարգացմանն ուղղված
ծրագրերի կամ
միջոցառումների թիվը

Հաշվետվություն,
մոնիթորինգ և
գնահատում

1
Համայնք
տ
ի
ա
ղեկավա
ր
ր
ի

-

1
տ
ա
ր
ի

-

Ծրագիր 1 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում

Ծրագրի նպատակ Նպաստել
գյուղատնտեսության
զարգացմանը

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

Հաշվետվություն,
մոնիթորինգ և
գնահատում

Գյուղ.մ
ասնագե
տ

Ջրաշենի
900.0 համայնքապետա
րան

Միջոցառումներ 1Ոռոգման
համակարգերի վերանորոգում
Պ/Ֆ

6227.9

Ընդամենը

63612,9

3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

1

Ոչ
բնաակելի
տարածք/արոտավայ
ր/

բավարար

վարձակալ
ություն

Այլ բնութագրիչներ

2000,0
հա

Գույքի կառավարման
գործառույթը

Ջրաշեն
համայնք

Վիճակի գնահատումը

Գույքի անվանումը

Զբաղեցրած
տարածքը/ մակերեսը
(մ2)

Հ/հ

Հասցեն կամ
ծածկագիրը

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

Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

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

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
56359.9
1
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ
տնտեսություն
Համայնքի ենթակառուցվածքների
2 պահպանում և զարգացում
Աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
3 իրականացում
Ոլորտ 3. Կրթություն
Նախադպրոցական կրթության
4 ապահովում համայնքում
Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության
հետ տարվող աշխատանքներ
23460.0
5
Ոլորտ 5. Սոցիալական
պաշտպանություն
Սոցիալական աջակցություն
6 անապահով խմբերին
Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն
Համայնքում գյուղատնտեսության
7 զարգացման խթանում
Պ/Ֆ
Ընդամենը

29365,0

Այլ աղբյուրներ

29365,0

Համայնք-ՔՀՄՀ
համագործակցություն

Ծրագրի անվանումը

Դոնոր
կազմակերպություններ

Հ/հ

Ծրագրի
արժեքը
(հազ.
դրամ)

Պետական բյուջե

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները
Համայնքի բյուջե

4.

29365,0
29365,0
17040,0

17040,0

15200,0

15200,0

1840,0
4520,0

1840,0
4520,0

4520,0
1960,0

4520,0
1960,0

2960,0
2960,0
2600,0

2600,0

2600,0
900.0

2600,0
900.0

900.0
6227,9
63612,9

900.0
6227,9
63612,9
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Ընդհանուրը

5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը
Աղյուսակ 8․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և
գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը
Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր 1 Համայնքի աշխատակազմի պահպանում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
Փաստ.
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Մուտքային
Ֆինանսական միջոց 29365,0
Ելքային
Աշխատակիցների
9
(քանակական)
թիվը
Ծառայությունների
5%
Ելքային (որակական) որակի բարելավում,
%
Ծրագրի
1 տարի
Ելքային
իրագործման
(ժամկետայնության)
ժամկետ
Տեղական
85%
ինքնակառավարման
մարմինների
Վերջնական
արդյունավետ,
արդյունքի
հասցեական,
մասնակցային
և
ուղենշված
գործունեություն ,%
Ծախսեր, հազ. դրամ
29365,0
Ոլորտ 2.
Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 2 Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
Փաստ.
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Մուտքային
Ֆինանսական միջոց 15200,0
Ենթակառուցվածքնե 1800
Ելքային
րից
օգտվող
(քանակական)
բնակիչների քանակը
Ծառայությունների
15 %
որակի բարելավում,
Ելքային (որակական)
%
Ելքային

Ծրագրի

1 տարի

(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

իրագործման
ժամկետը
Համայնքային գույքի
և
ենթակառուցվածքնե
րի,
հանրային
վայրերի
վիճակի
բարելավում,
սանիտարահիգիենի
կ ու էկոլոգիական
պայմանների,
հանրային
տարածքների
մաքրության,
աղբահանության
որակ ,%

80 %

Ծախսեր, հազ. դրամ
15200,0
Ծրագիր 3 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
Փաստ.
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Մուտքային
Ֆինանսական միջոց 1840,0
Աղբահանությունից
1800
Ելքային
օգտվող բնակիչների
(քանակական)
թիվը
Աղբահանության
15 %
Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

ծառայության որակի
բարելավում, %
Ծրագրի
իրագործման
ժամկետը
Համայնքային գույքի
և
ենթակառուցվածքնե
րի,
հանրային
վայրերի
վիճակի
բարելավում,
սանիտարահիգիենի
կ ու էկոլոգիական
պայմանների,
հանրային
տարածքների
մաքրության,
աղբահանության
որակ ,%

1 տարի

80 %
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Ծախսեր, հազ. դրամ
Ոլորտ 3. Կրթություն

1840,0

Ծրագիր 1 Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
Փաստ.
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Մուտքային
Ֆինանսական միջոց 4520,0
Ելքային
Աշխատակիցների
3
(քանակական)
թիվը
Ծառայության որակի 15 %
Ելքային (որակական) բարելավում, %
Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծրագրի
իրագործման
ժամկետը
Համայնքի
երեխաների
թիվը,
ովքեր ստանում են
նախադպրոցական
կրթություն
և
արտադպրոցական
դաստիարակություն

1 տարի

30

Ծախսեր, հազ. դրամ
4520,0
Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ծրագիր 1 Մշակութային կյանքի կազմակերպում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
Փաստ.
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Մուտքային
Ֆինանսական միջոց 2960,0
Ելքային
Մասնակիցների
1500
(քանակական)
թիվը
Աշխատակիցների
17
թիվը
Մշակութային
5%
կյանքի
Ելքային (որակական)

ակտիվացում և
որակի բարելավում,
%

Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական
արդյունքի

Ծրագրի
իրագործման
ժամկետը
Տոնական
և
հիշատակի օրերին,
երիտասարդությանը

1 տարի

40 %

նվիրված
միջոցառումներին
համայնքի
բնակիչների
մասնակցությունը, %
Ծախսեր, հազ. դրամ
Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն

2960,0

Ծրագիր 1 Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ
Փաստ.
Տեսակը
Անվանումը
․
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Մուտքային
Ֆինանսական միջոց 2600,0
Սոցիալապես
150
Ելքային
անապահով
(քանակական)
ընտանիքների թիվը
Սոցիալական
3%
Ելքային (որակական) վիճակի
բարելավում, %
Ծրագրի
1 տարի
Ելքային
իրագործման
(ժամկետայնության)
ժամկետը
Համայնքում
7%
սոցիալապես
անապահով խմբերի,
Վերջնական
կարիքավոր
արդյունքի
ընտանիքների
վիճակի
բարելավում, %
Ծախսեր, հազ. դրամ
2600,0
Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն
Ծրագիր 1 Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ
Փաստ.
Տեսակը
Անվանումը
․
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Մուտքային
Ֆինանսական միջոց 900.0
Գյուղատնտեսությա
380
Ելքային
մբ
զբաղվող
(քանակական)
տնտեսությունների
քանակը
Գյուղատնտեսական 10 %
Ելքային (որակական) աշխատանքների
արդյունավետության
15

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

բարելավում, %
Ծրագրի
իրագործման
ժամկետը
Գյուղատնտեսությա
ն
զարգացմանն
ուղղված ծրագրերի
կամ
միջոցառումների
թիվը

1 տարի

2

900.0

 Մոնիթորինգի և գնահատման պլանը կազմվում է կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:
 Աղյուսակում ներկայացվում են սույն Ձևանմուշի աղյուսակ 5-ում ներկայացվող բոլոր ծրագրերը: Որպես
արդյունքային՝ մուտքային, ելքային (քանակական, որակական և ժամկետայնության) և վերջնական
ցուցանիշների թիրախային արժեքներ նշվում են նույն աղյուսակի համապատասխան ցուցանիշները, իսկ որպես
դրանց փաստացի արժեքներ՝ ծրագրի իրականացումից հետո կամ ծրագրի մոնիթորինգի իրականացման պահին
ստացված փաստացի արժեքները:
 Ցուցանիշի արժեքի շեղումը փաստացի և թիրախային արժեքների տարբերությունն էֈ
 Ցուցանիշի արժեքի շեղումը մեկնաբանվում է «Մեկնաբանություն» սյունակումֈ

