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Ձորագյուղ համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) 
մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված 
համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի, 
ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: 

ՏԱՊ – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել «Համայնքների ֆինանսիստների 
միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի 
տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը: 

ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնումներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն 
զարգացման ցուցանիշները (Աղյուսակ 1), ոլորտային նպատակները (Աղյուսակ 2): 

ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում բերված են համայնքի 2018 թվականի համապատասխան 
ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի 
տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 
(Աղյուսակ 5), ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան 
ֆինանսական միջոցներով (Աղյուսակ 4): 

ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է`- համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի 
կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը (Աղյուսակ 6): 

ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի 
լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 7): 

ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում(Աղյուսակ 8) ներկայացված է`- տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում 
ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների 
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:  

 
1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

 
Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի 

ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2018 թվականի հունվարի 1- ի դրությամբ: 
Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, 
այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ 
իրականացնելու դեպքում: 
  
 
Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային 
արժեք 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 299 299 
Համայնքում տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) 1644,6 1644,6 

 
Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի 
լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների): 
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Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային 

արժեք 
Ոլորտ 1. Ընդհանուր    
Գերեզմանատների ցանկապատի 
վերանորոգում : 
 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման 
վրա)   գերեզմանատների 
ցանկապատման 
վերաբերյալ 

լավ ավելի շատ 
լավ, քան վատ 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում    
2018 թվականի ընթացքում 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 ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 
տնտեսություն 

   

Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ 
ծառայության բնագավառում համայնքի 
բնակչությանը հանրային ծառայությունների 
մատուցումը և որակը։ 

Գիշերային լուսավորված 
փողոցների թվի 
տեսակարարկ շիռն 
ընդհանուրի մեջ,  

0 9 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից 
(հարցումների հիման 
վրա) 

շատ վատ 
ավելի շատ 

վատ, քան լավ 

ՈՒնենալ 
գազաֆիկացված 
համայնք, բնակիչների 
բավարարվածության 
աստիճանը(հարցումներ
ի հիման վրա) 

շատ վատ 
միջին՝ ոչ լավ. 

ոչ վատ 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ    
Բարձրացնել համայնքային  ճանապարհների  Համայնքային ավելի շատ միջին՝ոչ լավ, 
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անվտանգությունը՝ ունենալ ասվալտապատ 
ճանապարհ 

ենթակայության 
ճանապարհների և 
ինժեներական 
կառույցների 
սպասարկման, 
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունների 
որակից բնակչության 
բավարարվածության 
աստիճանը 
(հարցումների հիման 
վրա) 

վատ, քան լավ ոչ վատ 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ    
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

 
- - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն    
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

- 
- - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության 
հետ տարվող աշխատանքներ 

   

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ    
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն    
Ապահովել սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական 
աջակցության հասցեականությունը և 
մատչելիությունը: 

սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող ծրագրից 

ավելի շատ 
վատ, քան լավ 

միջին՝ոչ լավ, 
ոչ վատ 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն    
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և    



6 
 

 
 

2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 
Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով: 
 
 
Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով  
 
 

բուսասանիտարիա 
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն    
Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում 
բնակչությանը աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման  որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների մատուցումը և շրջակա 
միջավայրի մաքրությունը: 
 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցված  
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայություններից 
(հարցումների հիման 
վրա) 

շատ վատ 
ավելի շատ 

լավ, քան վատ 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն    
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

-  - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցություն 

   

2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

 
- 
 

- - 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 
Բնակավայր(եր)ը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
1. Գերեզմանատների  ցանկապատի վերանորոգում 2000,0 գ. Ձորագյուղ 

Ընդամենը 2000,0  
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 
1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 120,0 գ. Ձորագյուղ 

Ընդամենը 120,0  
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
1. Համայնքում   աղբահանության և սանիտարական     

մաքրման  ծառայությունների  մատուցում 552,6 գ. Ձորագյուղ 

Ընդամենը 552,6  
Ընդհանուրը 2672,6  
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Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով: 
 

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

 
 
Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ 

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

լիազորությունների ոլորտների 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 
Պատասխան

ատու Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ոլորտային նպատակ 
Գերեզմանատները կունենան վերանորոգված 
ցանկապտ   

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

1.Ցանկապատված գերեզմանատներ  

 2. Անանցանելի անասունների համար 

Ծրագիր 1 Գերեզմանատների  ցանկապատի  վերանորոգում 
Ծրագրի նպատակ.  
Գերեզմանատների 
ցանկապատի 
վերանորոգում  
 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Գերեզմանատներ 
ցանկապատված և 
անանցանելի  են 
անասունների համար  
 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան 
մարդկային,ֆինանս
ական ռեսուրսները  
առկա են 
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 
Բնակավայր(եր)ը 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
1. Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության 

բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային 
ծառայությունների մատուցումը և որակը։ Համայնքի 
գազաֆիկացում, փողոցների գիշերային լուսավորում 

123 000.0 
7 000.0 գ. Ձորագյուղ 

Ընդամենը 130 000.0  
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
1. Բարձրացնել համայնքային  ճանապարհների     անվտանգությունը 

՝ունենալ ասվալտապատ ճանապարհ 
350 000.0 գ. Ձորագյուղ 

Ընդամենը 350 000.0  
Ընդհանուրը 480 000.0  
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Միջանկյալ արդյունք 2. 
Գերեզմանատները 
անանցանելի  են 
անասունների համար  
 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, 
ժամկետ). 
1. Վերանորոգված է 
գերեզմանատների 
ցանկապատը 

2. Բնակիչների կարծիքը 
գերեզմանատների 
ցանկապատման 
վերաբերյալ- 
լավ 

3 Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը -6 ամիս 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ. 
Ծրագրի գնահատման 
համակարգ,աշխատակա
զմ, ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  

2018թ. 
հունվար–2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
ֆինանսական 
ռեսուրսները  առկա 
են 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
 
1. Գերեզմանատների ցանկապատման նախագծի 
նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և 
նախապատրաստում 
2. Գերեզմանատների ցանկապատման աշխատանքների 
իրականացում և վերահսկում 
3. Աշխատանքների կատարման  ավարտական ակտի 
կազմում, քննարկում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված կառուցման ծախսեր՝972 
հազար դրամ, կամավոր նվիրատվություններ  

 2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 1 

 

Ոլորտ 4. 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. Համայնքի  գազաֆիկացում   
2. Գիշերային լուսավորված փողոցներ 
 

Ծրագիր 1. Ձորագյուղ համայնքի  գազաֆիկացում   
Ծրագրի նպատակ.  
Բարելավել Ձորագյուղ 
համայնքի 
բնակչության 
կենցաղային 
պայմանները: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Ձորագյուղ համայնքի 
բնակչության կենցաղային 
պայմանները բարելավվել են 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությու
ն       
 

Միջանկյալ արդյունք 2. 
Բարելավվել է 
Ձորագյուղ համայնքի 
բնակչության 
կենցաղային 
պայմանները: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1 Գազաֆիկացվելէ համայնքի 
բնակչության առնվազն 60% 
2 Բնակիչների կարծիքը 
Գազաֆիկացման վերաբերյալ- 
լավ 

3 Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը -8 ամիս 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ. 
Ծրագրի գնահատման 
համակարգ,աշխատակ
ազմ, ՄԳ կիսամյակային
և տարեկան 
հաշվետվություններ 
 

Համայնքի 
ղեկավար,  

2018թ. 
հունվար –
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությու
ն       
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Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
1. Գազատար խողովակի անցկացման նախագծի 
նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և 
նախապատրաստում 
2. Գազատար խողովակի անցկացման աշխատանքների 
իրականացում և վերահսկում 
3. Աշխատանքների կատարման  ավարտական ակտի 
կազմում, քննարկում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
Համայնքը  միջոցներ չունի ծրագրերն իրականացնելու համար 

 

Ծրագիր 2. Գիշերային լուսավորված փողոցներ 
 

Ծրագրի նպատակ.  
 ՈՒնենալ գիշերային 
լուսավորված փողոցներ  
 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
1. Գիշերային լուսավորված 
փողոցներ 
2. Բնակիչների կարծիքը 
Գիշերային լուսավորված 
փողոցների վերաբերյալ-շատ 
լավ 
3 Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը -1 տարի 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությու
ն       
 

Միջանկյալ արդյունք  
 
Ձորագյուղի 
փողոցներով 
երթևեկության 
անվտանգության 
մակարդակը, 
փողոցները դարձնել 
լուսավոր, գեղեցիկ ու 
հարմարավետ 
համայնքի բնակիչների, 
հյուրերի, 
տրանսպորտային 
միջոցների և 
զբոսաշրջիկների 
համար 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1. Ձորագյուղի փողոցները 
դարձելեն լուսավոր, գեղեցիկ 
ու հարմարավետ համայնքի 
բնակիչների, հյուրերի, 
տրանսպորտային միջոցների 
և զբոսաշրջիկների համար - 
80%-ով 
 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳկիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 
 

Համայնքի 
ղեկավար,  

2018թ. 
հունվար –
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությու
ն       
 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
1. Գիշերային լուսավորված փողոցների 
նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և 
նախապատրաստում 
2.  Աշխատանքների անցկացման իրականացում և 
վերահսկում 
 
3. Աշխատանքների կատարման  ավարտական ակտի 
կազմում, քննարկում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
Համայնքը  միջոցներ չունի ծրագրերն իրականացնելու համար 

 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ոլորտային նպատակ. 
 
ՈՒնենալ ասվալտապատ ճանապարհ 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
1.Բարձրացնել  համայնքային  ճանապարհների    անվտանգությունը 
2 համայնքի բնակչությունն ապահովված է անվտանգ 
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երթևեկությամբ 

Ծրագիր    1. Ձորագյուղից գլխավոր մայրուղի տանող ճանապարհի   ասֆալտապատում 
 
Ծրագրի նպատակ 
Ձորագյուղից գլխավոր 
մայրուղի տանող    
ճանապարհի 
ասֆալտապատում 
 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ . 
Ձորագյուղ համայնքը  ունի 
ասֆալտապատ ճանապարհ, 
համայնքի բնակչությունն 
ապահովված է անվտանգ 
երթևեկությամբ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ . 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար 

2018թ. 
հունիս – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությու
ն   
 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Ձորագյուղ համայնքի   
ճանապարհը 
ասֆալտապատվել է, 
համայնքի բնակչությունն
ապահովվել է անվտանգ 
երթևեկությամբ 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)   
1. Ձորագյուղ համայնքը  ունի 
ասֆալտապատ ճանապարհ 
2. Բնակիչների կարծիքը 
ասֆալտապատ ճանապարհի 
վերաբերյալ-շատ լավ 
 
3. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը -1 տարի 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
աշխատակազմ, ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար 

2018թ. 
հունիս – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությու
ն   
 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 
1. Աավալտապատ ճամապարհների  նախահաշվային 
փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում 
2.  Աշխատանքների անցկացման իրականացում և 
վերահսկում 
3. Աշխատանքների կատարման  ավարտական ակտի 
կազմում, քննարկում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
Համայնքը  միջոցներ չունի ծրագրերն իրականացնելու համար 

 

Ոլորտ 12.Սոցիալական  պաշտպանություն 

Ոլորտային նպատակ . 
Ապահովել սոցիալական ընտանիքներին տրամադրվող 
սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և 
մատչելիությունը 
 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ- այո 
 2. Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը 
իրականացվող ծրագրից-միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ 

Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
Ծրագրի նպատակ. 
Բարելավել 
անապահով 
ընտանիքների հետ 
տարվող 
աշխատանքների 
որակը և 
հասցեականությունը: 
 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Բարելավվել է սոցիալապես  
անապահով ընտանիքներին 
տարամադրվող սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը և 
ծառայության 
մատչելիությունը-
բավականին լավ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար 
 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությու
ն   
 

Միջանկյալ 
արդյունքներ. 
 Բարելավել է 
սոցիալապես 
անապահով 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ).  
1. Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների թիվը -12 
2. Սոցիալական 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ. 
Համայնքի ղեկավար 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 

Համայնքի 
ղեկավար 
աշխատակազմ
ի քարտուղար 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան 
ֆինանսական 
ռեսուրսները  
առկա են 
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ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը  

աջակցություն ստանալու 
ներկայացրած դիմումների 
քանակը -10 
3. Սոցիալական 
աջակցություն ստացած 
հաշմանդամների թիվը -2 
բավականինլավ      
4. Բնակիչների կարծիքը 
սոցիալական աջակցության 
հասցեականության մասին-
միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ 
5 Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը -1 տարի 

հաշվետվություններ,
շահառուներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Սոցիալական աջակցության կարգի ընդունում 
ավագանու կողմից: 
 2. Սոցիալական աջակցության  կարիք ունեցող 
ընտանիքների հայտնաբերում 
3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու 
ներկայացրած դիմումների քննարկում և տրամադրում: 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության 
ծախսեր՝ 120.0 հազ. դրամ 
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 2 
ֆինանսավորմանաղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ 
 

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ոլորտային նպատակ. 
Ապահովել համայնքի բնակչության աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման  որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի 
մաքրությունը:   

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված  
աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից 
(հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քանվատ    
2.Տեղափոխված աղբի ծավալը՝ 3.5 տոննա 

Ծրագիր 1.Համայնքում  աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայությունների մատուցում 
Ծրագրի նպատակ. 
Կազմակերպել 
համայնքի 
բնակչության 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման  
ծառայությունների 
մատուցումը  

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը 
աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայությունների 
մատուցումը  

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությու
ն       
 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Կազմակերպվել է 
համայնքի 
բնակչության 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման  
ծառայությունների 
մատուցումը, 
ապահովվել է շրջակա 
միջավայրի 
մաքրությունը   

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1.Աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրում 
իրականացնող 
աշխատակիցների թիվը - 1 
2.Աղբահանության համար 
գանձվող վճարի չափը -200 
դրամ 
3.Համայնքում իրականացված 
աղբահանության ծավալը` 
տարեկան կտրվածքով, 
տոննա – 3.5 
4.Բնակիչների կարծիքը 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար,  
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
«Թումանյանի 
կոմունալ 
տնտեսություն»
ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեն, 
վարչական 
ղեկավարներ 
 

2018թ. 
հունվար – 
2018թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությու
ն       
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աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայության վերաբերյալ – 
բավականին լավ     
5.Աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայության 
համապատասխանությունը 
օրենսդրական 
պահանջներին, սահմանված 
նորմատիվներին, կարգերին 
և չափորոշիչներին - 
մասնակի 
6.Աղբահանության 
ծառայության մատուցման 
հաճախականությունը՝ 
(ամսվա կտրվածքով)- 2 
անգամ 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 
 1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում 

 2.Համայնքում արտադրված աղբը  աղբավայր  
տեղափոխելու  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 552,6 հազ. դրամ,  
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 
 

 
3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը 
 
Աղյուսակ 6. Համայնքի  գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 
 

Հ/
հ 

Գույքի անվանումը 

Հա
սց

են
 կ

ա
մ 

ծա
ծկ

ա
գի

րը
 

Զբ
ա

ղե
ցր

ա
ծ 

տ
ա

րա
ծք

ը/
 

մա
կե

րե
սը

(մ
2 ) 

Վ
իճ

ա
կի

 գ
նա

հա
տ

ու
մը

 

Գ
ու

յք
ի 

կա
ռա

վա
րմ

ա
ն 

գո
րծ

ա
ռո

ւյթ
ը 

Ա
յլ 

բն
ու

թա
գր

իչ
նե

ր 

1 

Համայնքապետարանի շենք և 
գույք 

գ. Ձորագյուղ 
փողոց 8 ,  
շենք 6 

 

250քմ 

բավարար 

համայնքի կողմից 
օգտագործման 

 

ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք  գ. Ձորագյուղ 
փողոց 8 ,շենք 
4 ա 

 

198քմ 

լավ 

համայնքի կողմից 
օգտագործման 

 

Բուժկետի շենք  գ. Ձորագյուղ 
փողոց 8 ,շենք 
4 բ 

 

30քմ 

լավ 

համայնքի կողմից 
օգտագործման 

 

Կիսակառույց բաղնիքի շենք գ. Ձորագյուղ 
փողոց 6, շենք 

90քմ 
անավարտ 

 Կառուցված են 
և 1-ին հարկի 
պատերի կեսը 
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12 

Գերեզմանատներ գ. Ձորագյուղ 
փողոց  3, թիվ 
15 

 գ. Ձորագյուղ 
փողոց 9, թիվ 
28 

     1հա 
0.49հա 

բավարար համայնքի կողմից 
օգտագործման 

 

Բազմաբն. շենք  գ. Ձորագյուղ 
փողոց 8 ,2-րդ 
նրբ, շենք 8  

 

190քմ 

բավարար վարձակալության Կնքվել է պայմ. 

Հանդիսությունների սրահ և 
գույք 

գ. Ձորագյուղ 
փողոց 8 ,շենք 
2 

 

1 հատ բավարար 

համայնքի կողմից 
օգտագործման 

 

Նախկին մանկապարտեզ շենք գ. Ձորագյուղ 
փողոց 8 ,2-րդ 
նրբ, շենք 3 

 

1 հատ բավարար 

վարձակալության Կնքվել է պայմ. 

Դպրոցի շենք գ. Ձորագյուղ 
փողոց 7 ,շենք 
3 

 

1.5հա բավարար 

համայնքի  
օգտագործման 

 

Էներգետ.,կապի, 
տրանսպորտի, կոմունալ 
ենթակառուցվածքն հողեր 

գ. Ձորագյուղ 
9.82քմ  

 Կնքվել է պայմ. 
 

Հակահրդեհային ջրամբար գ. Ձորագյուղ     6քմ քանդված   

Ջրհանկայանի շենք գ. Ձորագյուղ 0.48հա կիսաքանդ   

Սղոցարան գ. Ձորագյուղ 100քմ վատ ոչ պիտանի  

Խմելու ջրի 
ջրամատակարարման 
արտաքին համակարգ 

գ. Ձորագյուղ 3կմ 
1կմ ծայրահեղ 

վատ 

համայնքի կողմից 
օգտագործման 

 

Ներբնակավայրային 
փողոցներ 

գ. Ձորագյուղ 9.36 կմ վատ համայնքի կողմից 
օգտագործման 

 

Խմելու ջրի 
ջրամատակարարման ներքին 
ցանց 

գ. Ձորագյուղ 4,5 կմ ծայրահեղ 
վատ 

համայնքի կողմից 
օգտագործման 

 

Վարելահող գ. Ձորագյուղ 12.79հա 
 

11.52 հա/ 
վարձակալություն  

Կնքվել է պայմ. 

Խոտհարքներ գ. Ձորագյուղ 8.18հա 
 

1.08հա 
վարձակալություն 

Կնքվել է պայմ. 

Արոտներ գ. Ձորագյուղ 548.95հա 
 

4.17հա 
վարձակալություն 

Կնքվել է պայմ. 

Այլ գ. Ձորագյուղ 25.06հա 
 

0.03հա 
վարձակալություն 

Կնքվել է պայմ. 

Այգի գ. Ձորագյուղ 1.08հա 
 

1.08հա 
վարձակալություն 

Կնքվել է պայմ. 
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4. 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 ֆինանսավորման աղբյուրները 

Հա
մա

յն
քի

 բ
յո

ւջ
ե 

Պ
ետ

ա
կա

ն 
բյ

ու
ջե

 

Դ
ոն

որ
 

կա
զմ

ա
կե

րպ
ու

թյ
ու

նն
եր

 

Հա
մա

յն
ք-

Ք
Հ-

Մ
Հ 

հա
մա

գո
րծ

ա
կց

ու
թյ

ու
ն 

Ա
յլ 

ա
ղբ

յո
ւր

նե
ր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
1. Գերեզմանատների ցանկապատի 

վերանորոգում 2000,0 972,0 - -  1028,0 

Ընդամենը 2000,0 972,0    1028,0 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - - - - - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - - - - - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն  

1. 
Համայնքի  գազաֆիկացում   

123 000.0 
 

- 
- - - 123 00

0.0 
 

2. Գիշերային լուսավորված փողոցներ 7000.0 - - - - 7000.0 

Ընդամենը 130 000,0 - - - - 130 00
0,0 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - - - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1. 
Ձորագյուղից գլխավոր մայրուղի 
տանող ճանապարհի   
ասֆալտապատում 

350 000.0 - 
- - - 350 00

0.0 

Ընդամենը 350 000.0 - - - - 350 00
0.0 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

1. 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - -  -   

Ընդամենը - -  -   

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1. 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - -     

Ընդամենը - -     
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
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 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - 

- - - - - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն  
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- - - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - - - - - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 
 Աջակցություն սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին 120,0 120,0     

Ընդամենը 120,0 120,0     
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - - - - - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - 
- - - - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում 

աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման  ծառայությունների 
մատուցում 

552,6 552,6 

    

Ընդամենը 552,6 552,6     
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - - - - - - 

Ոլորտ 17.  Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 
 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ - - - - - - 

Ընդհանուրը 482672,6  1644,6 -  - 48802
8.0 

 
5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման 
արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ 
 
Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների 
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ  
 
 
Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
Ծրագիր 1 Գերեզմանատների  ցանկապատի  վերանորոգում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Գերեզմանատների 
ցանկապատի 
վերանորոգում  
 

Ըստ 
գույքագր

ման 
ցուցակի 

   

Ելքային (որակական) Բնակիչների      
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կարծիքը Գիշերային 
գերեզմանատների 
ցանկապատման 
վերաբերյալ 

շատ լավ 

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

 Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, ամիս 

6    

Վերջնական 
արդյունքի 

Վերանորոգված է 
գերեզմանատների 
ցանկապատը 

առկա է    

Ծախսեր, հազ. դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի 
միջոցներ,կամավոր 
նվիրատվություններ 

974.2 
 
1028.0 

2000.0   

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր 1. Ձորագյուղ համայնքի  գազաֆիկացում   

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ձորագյուղ համայնքի  
գազաֆիկացում   

Ըստ 
գույքագր

ման 
ցուցակի 

 

   

Նախագծանախահաշվ
ային փաստաթղթեր 

 
1 
 
 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
կարծիքը 
գազամատակարարմ
ան վերաբերյալ 

լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

 Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, ամիս 

8    

Վերջնական 
արդյունքի 

Ձորագյուղ համայնքի 
բնակչության 
կենցաղային 
պայմանները 
բարելավվել են 

 
առկա է 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ ֆինանսավորման 
աղբյուրը չկա 

- 123000.0   

Ծրագիր 2. Գիշերային լուսավորված փողոցներ 
 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 
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Մուտքային 

Գիշերային 
լուսավորված 
փողոցներ 

Ըստ 
գույքագր

ման 
ցուցակի 

 

   

Նախագծանախահաշվ
ային փաստաթղթեր 

 
1 
 
 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
կարծիքը Գիշերային 
լուսավորված 
փողոցների 
վերաբերյալ-շատ լավ 
 

  
շատ լավ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

 Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1    

Վերջնական 
արդյունքի 

Ձորագյուղի 
փողոցները դարձելեն 
լուսավոր, գեղեցիկ ու 
հարմարավետ 
համայնքի 
բնակիչների, 
հյուրերի, 
տրանսպորտային 
միջոցների և 
զբոսաշրջիկների 
համար - 80%-ով 
 

 
առկա է 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ ֆինանսավորման 
աղբյուրը չկա 

- 7000.0   

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
Ծրագիր    1. Ձորագյուղից գլխավոր մայրուղի տանող ճանապարհի   ասֆալտապատում 
 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ձորագյուղից 
գլխավոր մայրուղի 
տանող    
ճանապարհի 
ասֆալտապատում 
 

Ըստ 
գույքագր

ման 
ցուցակի 

   

Նախագծանախահաշվ
ային փաստաթղթեր 

1    

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
կարծիքը 
ասֆալտապատ 
ճանապարհի 
վերաբերյալ 

  
շատ լավ 

   

Ելքային  Ծրագրի 1    
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(ժամկետայնության) իրականացման 
ժամկետը, տարի 

Վերջնական 
արդյունքի 

Ձորագյուղ համայնքը  
ունի ասֆալտապատ 
ճանապարհ 

առկա է    

Ծախսեր, հազ. դրամ ֆինանսավորման 
աղբյուրը չկա 

- 350000.0   

Ոլորտ 12.Սոցիալական  պաշտպանություն 
Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Սոցիալական 
աջակցության 
հարցերով զբաղվող 
աշխատակիցներ  2 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստացած 
սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը 

  
12 

   

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստանալու 
ներկայացրած 
դիմումների քանակը 

10    

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստացած 
հաշմանդամների 
թիվը 

2    

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
կարծիքը 
սոցիալական 
աջակցության 
ծառայության 
մատուցման 
հասցեականության 
մասին 

միջին՝ ոչ 
լավ, ոչ 
վատ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

 Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1    

Վերջնական 
արդյունքի 

Բարելավվել է 
սոցիալապես  
անապահով 
ընտանիքներին 

բավական
ին լավ 
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տարամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 
և ծառայության 
մատչելիությունը- 

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

120.0    

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 

Կազմակերպել 
համայնքի 
բնակչության 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման  
ծառայությունների 
մատուցումը 

 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Աղբահանություն և 
սանիտարական 
մաքրում 
իրականացնող 
աշխատակիցների 
թիվը  

 
 
 

1 

   

 
Աղբահանության 
համար գանձվող 
վճարի չափը ,դրամ 
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Համայնքում 
իրականացված 
աղբահանության 
ծավալը` տարեկան 
կտրվածքով, տոննա  
 

 
 

3.5 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
կարծիքը 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայության 
վերաբերյալ  

 
 
 
բավական
ին լավ      
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Աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայության 
համապատասխանու
թյունը օրենսդրական 
պահանջներին, 
սահմանված 
նորմատիվներին, 
կարգերին և 
չափորոշիչներին  
 

 
 
 
 
 
մասնակի 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 
ծառայության 
մատուցման 
հաճախականություն
ը՝ (ամսվա 
կտրվածքով)-   
 

 
 

2 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Կազմակերպվել է 
համայնքի 
բնակչության 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման  
ծառայությունների 
մատուցումը, 
ապահովվել է 
շրջակա միջավայրի 
մաքրությունը   

 
 
 
ավելի 
շատ լավ, 
քանվատ    

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

552.6    
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В. €шцшрш2}rtrur\urh орЬlruцрпtрlшtlр lrm}uurrnhu{rub \rrrpqn{ 1r d}rruзtr hurdrrrД.uцtrhgr|rпЬ

titu}uruqb}r h 2frirrrrpurpnrpзrull рпtllrп{пr_гd]шh ruп\ruзrrrрзurdр Ч-рrrt hI] }rpru\rutrmg{h1
hhrпlrз tu1 ur2 }uurrпшhв trЪ рр.

i) 2hhp[r dru\rurn}r lrnp druprrrurpurulbmru\rulr urrrrpphp, +pmtrg фп}uruр}rliпlrl \ruri i{hprugnrr{,

2) rпшh}rр}r &tr}, brub\rrqp}r hlnrp}r 1r qпtзtr}r фпфп}uпrrI,

3) 1n2}rrrrtrhph urчrпЧhцшurпlrl \rur{ hhpp}rh ilш\Ьрhпlзрhhр}r qпrзtr} фпфп|uпtрlпthlrhр,

4) ulrurn2qrurIptrhp[r purqp}rpurdrulhph tr\rupr{mbp}r Ь qnqtr}r фпфп}uпrрlпtlrlrhр,

5) phul!rr_rtr Burpb 2rrrlrt|urbprr{ }rpm\urtLrugr|rrrb 2ttrphp| dru\mLni-ihp}i lцпlр}r, фur\rппlршl}r

фпr}rп|urrrрзпLlr t1 irLp\nrd, ]rh2ulhu hrulr lrrг ршgr]шЬрtrЬрР pr-rrgntrl Ч*.I qпзпr_рlпrtr

пrirhопц trbplr фur\пrd:



9. ЧпрЬпr1 phprrrgru\rupqhpn{ uu:hrirulrr|urb' 2}rlrruprupnrplurtr pnrзlrnr{nrpзnl_lr 2цruhrulr2пт1
ur2futumrtrhplrhptr frрru\ruhшgr{пtri htr hruilшзtrр}r 1lll1tu{urp}r \urri Ършr фшqпршЬ urtr&}i

Ч"rtrit g hrurfш&rrrзtrЬgr{ruЬ &hrut|npr{uLtr hrufuшсlЬ}l1_r h (tluril) hmurru\ulqlrb - u}uЬilruз}rh

hturIrurrlr_umrrru|urulr: Lur}uruq}rbp шtrr|drпр rt2m\r{rild h mpr{ntrf L tпрruqlпrц}r
hurrIrujlrpmцbrnruprutr}r (ruзunrhbm' hulrJurllrpruцhurmpurlr|r) hturirrrulururruu}urutr
uшпFuiрutdшlrr"[ruh (druulrurqhur}r) \nld}rg:

10. TlrumrInrpjurlr tr il2ru\nqp}r hnt2rup&rutrtrbp}r ulhrrru.r\rulr gnr_giu\nrri рIrцqр\{r,uЬ 2hhpbpfr Ь

\urппtзghhр}r dru\rurntrhpfr r]hpru\urnntgnttfp lr r{bprпtrnpnqnlrIp }pru\ruhurgr|nril k
hnr2rup&rutlhhp}r ulruhulrulrпrрзrulr ulburru\rulr ф-qrр ritupr{hfr hru{шД.urзlrпtрзruilр:
Tlhrnul\ruh ф*qrр tlmpiltr}r Ч*рrrt Ьh urp{hl trnpnqrlrulr \rriri r{bpm\runnr_gtiurtr 1nlbnrrilrbp}r
r{hршрhрзru1 hmlr3.1rruprпprrr\rulrlrhp, npnlrp trhpmnr|nlri htr hmdrullrpruulbururprulrl, Ч"цrjlrg
Lпр{пl &irrui|nprIrпtr trru}uruqbnlil \tuti бrupmrupmulhrnruhrrrurru\ruqburз}rtr ulnru2ruцprulrpntrI:

11.2,ruriuqlrptrrцhrnruptulr}r hmrIrrrulrumruufurrrlr uшпрruрurdrutrdшlr (tlшutrшqh-lr, r|шр2ш\шIr

1h\rur|urp}r ршqilruрtпuЧ-.].*зг hrur{ruзlrрпrrI) \nTlrifrg \urpqP \шurtuрdrut_r h\шrлriшilр
t[hрrrrhu\rrцпrрзшh }rpur\urlrtugtimtr plriarugpnrri 2ttrp}r \rurt 2}rtrnrpultr uЬфru\urlrшш}rрп2р

\шri ui}rpurulhrrrnц]rtr \шрп1 htr rnpr|hl qnrgntr{trhp 2htrp}r, 2}rhпrрlшh dur\muilrbp}r, орзЬ\rп}rtr
hruirtu\irg plrцhrrrlrnrp oqrnrпqnpbilruh rпtuршЬрt_rhр}r prпph\rupqrlrulr lr \шrпruрt|пl mJL
ru2}uruurrutrptrtp}r }rpur\rulrurg{rutr r{Ьрurрhрзul1 h}rtthul{nphlnr{ 4purtrg rutrhptudh2mnlp;nrlrp
tr h2hpl"| dшil\hшtrhрц:

1 2.'ltl urprn ru ц]iр pruph\rupqdrutr ulшhruh2 lrh рh Ь lr'

1) |ututrnrptrhp|r, hшurrrрtu\ru\rпlr uhtrl}r, \htrgurrluulrrrurup\drulr h mJL trdrulrurur}ru1

орзh\iпhhр}r gпrgruфhlЧЬрв lr qnr|ruqlruз}rtr r{rrrhmhur\lrbpB чhшр t umppurr|nprl*b tl
&lrrur|пр{шЬ фtrhh ulruur2rrrб &lrnr|, фurpruphtr ri}r2rur|ru]pp h 2|uшhqшрhlr hhrп}rпrпtr Il
шr{rппdпр}rlшJFh ЬррlrЬ\пlрJшhЕ,

2) rIшlрhр}r pLupb\urpqrirutr цЬцрпrtl чЬшр t \rurпшрr|Ьh hЬrпlrзurl цruhrul_t2trhрц.

,Lu. ruulttr}rn{l[rub фh| шhurrrt-rhф durppnrpзnrhp (фп2пl q, ш\Fhg, rnhptrtrhp}g tr ruзfr) 1r

ml-rhprudh2ur prulrrrr\nr] uцptutirutrtrhpir шп\шlпlрjпrlrр, druBprirrrlr ш2fuшшrutrрhhрр ulЬrлр L
\rurnrupt}hlr runulr|nmjrulr drudp 08:00-}rg ilfrh2lr 09:00-1r lr hpb\njtutr dшdр 18:00-}rg ti}rtr2lr

19:00-h,

F. Eilnrulrp чЬшр k }рru\шtrrugф rrrhцurgruЬ &зrulr rrit-ihlropзur druppnu,{p' uihqnrtilrhpp

цruцurрhlпtg 4 durti hhrпп \шd ilfrtl2h urnurr|nmlruh durrip 11:00-1r, hрh &зпlhр цruцruрh1 t
lrш}uпрц Ьрh\п dtudp 21:00-}rl_r lr црruh}rg hhrrrn,

q. &1rutr urhцпrdlrЬр}r цtrцhurm.tlr:rtr plrprrrgpnrrl riшзрhр}r шuфrrrlrп-рЬiппtrh ЬruЬ\hрр h (ЧrurI)

uruф\ruulururr{ruЬ hurrrrr{urbtrhpp чЬrпр k rurlрпц2пrрзruriр rturppi|btr &зurlr h uutппlзg}r

\nrrnurllntrIhhp}rg,

r1 &зurlr t[шрlldшrlr рlrршgрпrrl trrpqhlt]Tlrri L &Jrulr Lr uirlnrrrlg| \пrзшhрр Qпrrпru\hl hррht\Ьф
dtuunr tI: {irnrllrurnpr|nrd i. tIIrLLчh du_rdшhurtlruLiпрulщ hu \пrзrпърц шhrlrur{прhl



hruurпрrп\ul\rulr mprulruulnprn}r \urlrqurntrhp}r hhrгrlrrurIurunltl, ufrqrudrupqhpnrri Ч-rI
durrirjrhqp}itr,

h. dtulrurшlшрhlilр}r, фпцпglrhр}r ЬqршrршрЬрр ulhurB k tridprrl2nrplmrIp ilurppr,|rub фlrЪtl
&зпrtr}rg h uurnnlзgfrg:

13. 2,urduц[rр}r r|rup2m\rutr urпhtirulrlrbpnttI qrпЬr{пц шlr2шрd qnl-]pb 1r црurh hulpur\}rg

ptrlhurlrntp oqmruqnpbrlrrrlr ulrupulbp}r ulurршшl}rр ршрh!шрqпrriц }rpru\rulrruglrntd L
ruh2rupd qnl]pb uЬфur\rutrшurЪр tr (Ч-d) rп}rрurulhurпц hruЪ4}ruurgп1 фhq}rЧ-Ч-tr \ruri
}rpru{ruprulrru\rutr rulr&p :

14. Чrulrш2r:rulruuldurlr m2furrrrnrulrptrhpp hlrрru\ru hh ulruprnur4}rp \mrnurprfurlr ii}rшзtt

hrudruз lrpruu1 hrrrrupurhb \nlrl}r g urрr{шЬ ф}rurпhrufu шqЬ h hrпrIru&ru1 h :

15. Цlr2rupd qnl]pb uhфш\urtrruurЬрр Ч-rJ ш}rрrпulhrпrrqр iulr2rupd qnl]ph ruprnurp}rlr

dшрurrrrршulhпru\uilr gurtr\rugrub фпфпfuпtрзпrtr,шзц p{nrri rпршurв}rlr qпrlurqцh

rпh цшr rlp lr lt[p htrr dur&шз lrh g lrnr li k hrrrd urз lrptr rrh Ч* rlшр}r h hu r :

16. U.lr2urpc} qnllpir utфrп\rut_rrrrшЬрр \шr{ ш}рullrlhtппilр, tlnrlh Ч*рqh hruilruululmruu}uurlr'

hр rп|rршulЬrпtiшlr tпru\ qrnlr{nr1 tulr2шрd qnl]ph ir r}purlr hruрш\}rg plrrlhrulrnrp
oqtnurqnpb{mlr rnurprubptrhp|r чшр].пшцirр рruрh\шрqdurh ш2}uurrпrutrвlrhрti }pru\ruhurglrnril
k }rtrplrnrpnqlr l1rurl 1rр h-z.lhlr' r.[urulrtuq}rtrrrugr{urb \ruqriru\bpцnr_plnrtrhhpftr trbpqpurr|rlurtl

rl}l2ngnt|:

17. Цlh цhulрпrrI, hрр rutr2tupd qnlзp}r uЬфru\ruhшrпhр \urri ш}rрululЬшпц htr hrutrц}rurutiпtiI

rlh ршtrh rulr&, ulчtu lrpruhg}rg зпtрurрrulr)JпLрh riruuhrп\gпtрзпrlrр цruршrul}rр
рutрh\ruрqdulh ur2}ururnruhphhpfrh npn2{ntrf L uЬфш\rrrtrпtрзrulr \uril rл}rpululbrntlrrrtr

}pru{nrhpnlrt lrpurtrg rf ruuhш\ gпtрз rпlr р rudtrfrh hurdruilruulrnphlr :

18. Цlt, цhulрпlti, hрг hrurn\rug{rub hnlrurIrrru}r lr\rпr,nriurrip uЬфtu\rulrпrрзrulr Ч*ri
оqtпшqпрЬtltulr }rpmt|nrlrplrbpE, }rtr2ulhtr lrrrrh 2bhph, 2]rlrnlplmlr Ч*rI црLuhg rпurршЬр}r

rrlфui\u"rhпrрзшЪ \ruLi оqrпurqпрЬilшh \шil ru;1 qnrlpruз}rtr }rpm{rrrlrphhpp 2ht-r htrpurp\r{h1

rцhr_пurtlrrrlr qprutrgrlrrrlr, rпlчul чtuрlлtllr}}rр pmplr\rupqilu_rlr tr riruBpiltulr k hlrpur\ur rпllr

ururprubpp, прр фuluurrug|r m}rpululhrrrt|ni_ri L шtr2luрt} qnlJPF rп}rрrrrцhшпчtl \nldhg:

19. Цii2rripd qпlзрfrtr hruрш\}g рlrцhtulrпrр oqrnurqnpЫiurlr rnrupurbptrbp}r qruрrлшц}rр

ршр btlrup qtimlr ur2 }uurrnruhphh p}r Ьulr|шц npn2r|nril L'

1) \рulш\hhр}r, rпшrlrur|ruрhhрh Ч*,i iltulrpurbrrr}u urnlrmnrp |rpru\mlrruglrnц rull орlЪ\шlrЪрtr,

hшtrрuц}rtr utrhц}r h qt|rupdurtrp}r oplh\urt bplr, \bhguцruзirlr 1r rriзl uulruuшр\rirrrh орlh\ultrhр}r,

шt|шпurlrurЧlrhрt, hrurlulp' hurrn\rugr{urb \rurI qpruTlhgprub tпшрruЬрЬ ЧurршqЬirg rihtl2lr 5

rIhrлp, \urппtзg}rg цпLFu ti}rh2b ф"rt"gh hррlrt\Ьф rituu}r hqpurprupp,

2) puiqilmplrur\urpurtr Ч*rJ uшпршFllldurlr{шЬ 2ЪhрЬрР шпur2}rlr, \|ruшtr\пtlшJhh Ь

tr\пrцшз}rtr hшр\Ърпrd qrntrr{nr1 n2 рhur\hф lr2urlrш\пrрзrrrlr rпшршЬвlrЬр}r hurilrrrp +pmlrg
сlрruцtсрuiЬ шшrрurЬр} ulurpLuqb}g ribll2h 5 ilturp, \шrr LiPtrlb {iпцпg|r hррhh\Ъф druu}r

l.clptuprulrp,



3) шпrulr&hшrпtiЬр}r hшrfruр' цIlulhg qprurlbgpulb hпrlrudшu}r ulurpruqbr{' rI|rtrfr 5 riburp, \rпri
{}rtt2h фrцrgh ЬррhЬ\Ьф rlruu}r Ьqршрurрр,

4)ш{l-пп\ tulrqmnLrhp}r, ur{mn\urзullrturnhrlbp}r, рhtrtlurlgur\шзurlrhhр}, qruqurlgш\urзu.rhhЬр}r,

ruр4зпr_lLruрkрш\urL tr 2irtrurpurpur\urtr орlh\шlrhрir lrrudurp' шdрпr12 rnulprubp}r щrupruqb}rg 5-

15 dhrпр, \ruri ri}tr2lr фrцпgfr t ррhh\hф rimu}r hqplr_rprrrpp,

5) runnrl2ruulruhru\urh h \ppru\urlr орзhllrпtrhр|r hurdrup' шrIрпI12 tnruprrrbpb чшрLuqЬ}rg drlh2b
10 tlhшр, \шri rI}rtr2h фrrtrgh hррhh\hф rIruu}r tqptuptupp,

6) 2пr\ruhhр}r, rnnlrm{rudurnlrhp}r, runlrrrrp}r \thrnpnhtrhp}r hrurIrup' шriрп12 tпшрruЬр}r

ulurpurqb}rg rlbh2b 5-i0 rIhurp, Ч-rJ il}h2h ф"rLrgtr ЬррЬt\Ьф rlruu}r hqpruprupp,

7) шпшlr&}rtr цЪщрЬрпlrl \ruр"1 hЧ \}prunr|h1 unrlh Чh-t, 1-6-рц bhprrr\hrnbpnrrI h2r|rub

bm{rultlbp}rg rrrrпррhр.lпл bur{urltrhp' hruriruзlrршulhurшрurlrР hurtiur&utllrntplurtip:

20. Unrllr Ч*рq",i lrul}uшrrrhu{шЬ 4рпlзрhЬр}r }uш|utппrrtЪ urпш2шglrпrd t Чruр2ru\ultr

}rpm{ru}Lrtu}umnliltrhp}r r|hрruрhрзru1 lrulurumrrrlrlr Zшlrрruultшпrрlrulr optllruqpp}r 156-рц
hпцr{шЬп{ hш}ututпЬu{шЬ mnrqurlrp}r lr2rulrrrr\nrri' uruhrimlrr{tub lrr|ruqruqnrlt-r

ru?}ttruшru{urрi|r rпшutrruulruurlrЧIrs il}rb2h purulrruultu-hЧIl. 2шфпr|:

21. U}rtr2tr r|ruр2ru\ruh urnrqrulrp}r lr2urtrur\ntrip hturIшзlrв} 1h\urt|rupp ruh2urpd qnlJptl
uЬфurllurhruш}rрп2ц Ч-d rrr}rрruulhurпчhh urrufilu I burlrnrgmqbp qqnr2rugnlil lrp-
rп}rршulhrпr[urlr rntu\ qurlrr{nr1 rulr2mpd qnl_Jplr 1r црruh hrupur\}rg рlrцhrulrпrp oqrnmqnpbriruh

rnutpurbp}r pruph\rupqrirulr riruu}rtr' lr2bln{ }pru\ruhrrrgrlhфp purph\mpqtlrutr ru2}ururrrrulrptrhpp

lr durr{\hrлр, прЕ ttr Ч-р"ц qkpruqrutrgb130 орр:

22. ЦIr2urpd qnl]pb uЬфur\ulhrurп}rрп2ц \rurl rn}rpruulhrnnlhh рruрh\шрqrirutr
ш2}uurшruirрlrЬрр \rurпшрЬlпt hrutlurp uipr|urb dulrl\hrn} шr]ruрrп}rg htшп, hгпЬ ru]ц

ru2}uurшшtrрЬhрр 2Ьh }rрru\ultrrugr|hl hшriruзtrр} rlЬ\ur{шрh Ч"цrIt s rnntqurlrp}r lr2ultrru\nldp

цurprnrrrц}rp k:

2З. trmph\rupqrlrutr ru2}r_rruurrutrptrhpp 2\urrnruphlrrr huriiurp tr2urlrul\r|mb h qrutr&r|urb

{шрlur\rul_r r.nnlqtulrptllrp}rg шпш2rugulЬ qnrrItuplrlrpp hшdu_Lзtrр}r 1htlш.l*рв оqшurqпрЬпril k
ri|rruзtr hrrrt[tult_rpnrrl purph\mpqrirut_r rrr2}trmrnrutrplrhp }rptrr\шrhruglrhцrt hiuiltup:

Ц2}uшururЧ-qrir, ршршпLlшр I_. 2,пr{hrпhh}uзrulr
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