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Ներածություն 

 

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական 

ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր 

հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ 



ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա 

համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։ 

Փամբակ  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, 

• շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման 

արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական 

հենքը», 

• որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման 

ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և 

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 

 

Համայնքի տեսլականը՝ 
 

Համայնքի զարգացման տեսլականն է ունենալ զարգացած և հզոր համայնք, որտեղ 
մարդիկ կապրեն արժանապատիվ  կյանքով: Գտնվելով այս դժվարին  
ժամանակահատվածում անհրաժեշտ ենք համարում ներդնելով բոլոր կարողությունները 



կատարել բարեփոխումներ և մեր սերունդների համար ստեղծել ավելի բարեկարգ 
պայմաններ: 
 
Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ Ելակետային 

արժեք Թիրախային արժեք 

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի 

տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի 

մեջ (%) 
35 40 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն 

ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) 28 28 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 381 381 
Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը 

(հազ. դրամ) 0 0 

 

 

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

 

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի՝ 

 Ցուցանիշ Ելակետային 

արժեք Թիրախայինարժեք 

 Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
 
Փամբակ  համայնքում, 

ունենալ բնակչությանը 

մատուցվող 

համայնքային 

ծառայությունների 

արդյունավետ  և 

թափանցիկ 

կառավարման 

համակարգ 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

(հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-

երի գործունեությունից, 
մատուցվող հանրային 

ծառայությունների որակից, % 

ավելի շատ 

լավ քան վատ բավականին լավ 

 Համայնքի բյուջեի սեփական 

եկամուտների տեսակարար 

կշիռն ընդհանուր մուտքերի 

կազմում,%  

28 28 

 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 
 Բարելավել 

քաղաքաշինության 

և կոմունալ 

ծառայության 

բնագավառում 

համայնքի 

բնակչությանը 

հանրային 

ծառայությունների 

մատուցումը և 

որակը։ 

Գիշերային լուսավորված փողոցների 

թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի 

մեջ, % 

70 100 

Բնակիչների բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից (հարցումների 

հիման վրա) 

ավելի շատ 

լավ, քան 

վատ 

Շատ լավ 

Դաշտամիջյան ճանապարհների 

վերանորոգում 

Ոչ շատ վատ 

ոչ լավ 

ավելի շատ լավ, քան 

վատ 

 

 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 
 

2018 թվականի ընթացքում կրթության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

 Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
 2018 թվականի ընթացքում մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

 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 

բավարարվածություն
ը իրականացվող 

ծրագրից, % 

70 80 

 Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
 2018 թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, 

այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

 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 
 2018 թվականի ընթացքում շրջակա 
միջավայրի պահպանության ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

   

 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 
 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
 

 

 

 

• Համայնքի2018 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) 
ԲԲՀ-ի 

բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

•  Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային 

որակյալ ծառայությունների մատուցում 
7 000.0 ընդհանուր 

համայնքային 
Ընդամենը 7 000.0 - 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

•  2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
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 

- - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

•  Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և 
զարգացում 760.0 ընդհանուր 

համայնքային 
Ընդամենը 760.0  
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   

 2018 թվականին կրթության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը -  
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 

աշխատանքներ   

•  

 2018 թվականի ընթացքում մշակույթի և 

երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, 

այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

- - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

 2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն   



•  Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով 
բնակիչներին 160.0 ընդհանուր 

համայնքային 
Ընդամենը 160.0  
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

•  
2018 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
- - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

•  
2018 թվականին անասնաբուժության և 

բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

•  

2018 թվականի ընթացքում շրջակա միջավայրի 

պահպանության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել 

- - 

Ընդամենը -  
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

•  2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1. 
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
- - 

 Ընդամենը -  
Ընդհանուրը 7920.0  

 

 

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

միջոցներով 
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 

արժեքը 

(հազ. դրամ) 

ԲԲՀ-ի 

բնակավայրը 

-   

•  - - - 

Ընդամենը-   
Ընդհանուրը -  

 

 

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

ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 

 
Ամփոփ 

նկարագիր 
Արդյունքային 

ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 
Պատասխան

ատու 
Ժամկե

տ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  



Ոլորտային նպատակ . 

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից 

համայնքի բնակչությանը հանրային 

որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 

 1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների 

հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի,  մատուցված հանրային 

ծառայություններից – ավելի շատ լավ, քան վատ    

2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝28% 

Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ 

ծառայությունների մատուցում 

 

Ծրագրի նպատակ. 

Ապահովել 

աշխատակազմի 

բնականոն 

գործունեությունը, 

բարելավել 

բնակչությանը 

մատուցվող  

հանրային 

ծառայություններ

ի որակը և 

մատչելիությունը: 

Ծրագրի ազդեցության 

(վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ. 

Աշխատակազմը բնականոն 

գործել է, բարելավվել է 

բնակչությանը մատուցված  

հանրային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը և որակը – 

ավելի շատ լավ, քան վատ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային 

և տարեկան 

հաշվետվություննե

ր: 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատա

կազմի 

քարտուղա

ր 

2018թ. 

հունվար 

– 2018թ. 

դեկտեմբ

եր 

 

 

 

 

 

 

 

Համապատա

սխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսակա

ն 

ռեսուրսների 

անբավարա

րություն       

 

Միջանկյալ 

արդյունք 1. 

Ապահովվել է 

աշխատակազմի 

բնականոն 

գործունեությունը: 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, ժամկետ). 

1 ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

գործունեության 

վերաբերյալ բնակիչների 

իրազեկվածության 

աստիճանը (հարցումների 

հիման վրա) – ավելի շատ 

լավ, քան վատ 

2.ՏԻՄ-երի կողմից 

մատուցված համայնքային  

ծառայությունների թիվը-3 

3.Անշարժ գույքի հարկի 

բազայում առկա 

անճշտությունների 

նվազեցում - 2%-ով 

4.Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատանքային օրերի 

թիվը տարվա ընթացքում-

248 օր 

Տեղեկատվական 

աղբյուրներ. 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններ

և խմբեր, բնակիչներ 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատա

կազմի 

քարտուղա

ր 

2018թ. 

հունվար 

– 2018թ. 

դեկտեմբ

եր 

Համապատ

ասխան 

մարդկային, 

նյութական 

և 

ֆինանսակա

ն 

ռեսուրսները 

առկա են 

եղել 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 

1. Աշխատակազմի պահպանություն 

2. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 

3.Համայնքապետարանի  շենքերի և գույքի 

ընթացիկ նորոգում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

• Համայնքապետարանի աշխատակազմի  

պահպանման ծախսեր՝ 7 մլն  .դրամ 
• Համայնքապետարանի աշխատակազմի 

աշխատողներ՝ 6 

• Համայնքապետարանի շենք և գույք 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 



միջոցներ 

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 
Ոլորտային նպատակ 

Կազմակերպել համայնքի 

քաղաքաշինական նորմերի, 

համայնքային գույքի և 

ենթակառուցվածքների, հանրային 

վայրերի պահպանումն  ու  
զարգացումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 

• Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում 

գիշերային լուսավորվածությունից, 100%  

Ծրագիր 1. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում 
Ծրագրի 

նպատակ 

Նպաստել 
համայնքում  

առկա 

ենթակառուցված
քների ընթացիկ 

մակարդակի 

պահպանմանը 

Ծրագրի 

ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) 

ցուցանիշ 
Բարեկարգ և 

անցանելի 
ներբնակավայրա
յին 
ճանապարհների 

մակերեսի 

տեսակարար 

կշիռն 

ընդհանուրի 

կազմում,  60% 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակա
զմի 

քարտուղար,  

2018թ. 

հունվա
ր-

2018թ. 

դեկտեմ
բեր 

 

Համայնքի 

բյուջեից 
անհրաժեշտ 

ֆինանսակա
ն միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում 

են 

Միջանկյալ 
արդյունք  

Անտառամուտհ 
ամայնքի 

փողոցների 

անվտանգ 

երթևեկության 

մակարդակը 

բարձրացել է, 
դրանք դարձել են 

հարմարավետ  

տրանսպորտայի
ն միջոցների և 

հետիոտների 

համար 

Ելքային 

ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

• Ընթացիկ 

նորոգված 
դաշտամիջյա
ն 
ճանապարհնե
րի և 

փողոցների 

թիվը՝ 2 

• Փողոցների 

արտաքին 

լուսավորությ
ան 

համակարգի 

երկարություն
ը՝ 2,5կմ 

• Գիշերային 

լուսավորված 
փողոցների 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Քաղաքացիական 
հասարակության 

կազմակերպություններ 

և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատա
սխան  

ֆինանսակա
ն 

ռեսուրսները        

առկա են 

եղել 



տեսակարար 

կշիռն 

ընդհանուրի 

մեջ, 70% 

•  Գիշերային 

լուսավորությ
ան ժամերի 

թիվը օրվա 

կտրվածքով՝ 
ամռանը՝ 4 

ժամ 

• Գիշերային 

լուսավորությ
ան ժամերի 

թիվը օրվա 

կտրվածքով՝ 
ձմռանը՝ 6 

ժամ 
Միջոցառումներ (գործողություններ)  

• դաշտամիջյան 

ճանապարհային 

տնտեսության 

պահպանություն 

• Փամբակ համայնքում 
գիշերային լուսավորության 

համակարգի պահպանություն 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

• Համայնքի  բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 0 

դրամ 

 
 
. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 
130.0 հազ. դրամ 

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 
2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 
Ոլորտ 8. Կրթություն 
2018 թվականին կրթության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

 
  

 
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

• 2018 թվականին մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների  ոլորտում ծրագրեր  

միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

 

 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 
Ոլորտային նպատակ 

Աջակցել համայնքի կարիքավոր 

ընտանիքներին, բարելավել նրանց 
սոցիալական վիճակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից,  70% 
Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 



Ծրագրի 

նպատակ 

Բարձրացնել 
սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությո
ւնը 

Ծրագրի 

ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) 

ցուցանիշ 
Սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությ
ան մակարդակի 

բարձրացում 20 

%-ով 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազ
մի 

քարտուղար, 

 

2018թ. 

հունվա
ր-

2018թ. 

դեկտեմ
բեր 

 

Համայնքի 

բյուջեից 
անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Միջանկյալ 
արդյունք 1 

Բարձրացել է 
սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությո
ւնը 

 

Ելքային 

ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

• Սոցիալական 

աջակցություն 

ստացած 
սոցիալապես 

խոցելի 

ընտանիքներ
ի թիվը՝ 2 

• Սոցիալական 

աջակցություն 

ստանալու 
նպատակով 

դիմումներ 

ներկայացնող
ների թիվը՝ 2 

• Ծրագրի 

իրականացմ
ան ժամկետը,  

1 տարի 

• Սոցիալական 

ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվա
ծությունը 

իրականացվո
ղ ծրագրից, 
70% 

• Սոցիալական 

աջակցություն 

ստանալու 
նպատակով 

դիմումներ 

ներկայացնող
ներին 

պատասխան
ելու 
ժամկետը, 

3օր  

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիականհասար
ակության 

կազմակերպություններ 

և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխա
ն  

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 



Միջոցառումներ (գործողություններ)  

• Սոցիալական աջակցություն 

սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքներին 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

• Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, հազ. 

դրամ 160.0 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
2018թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
2018 թվականի ընթացքում Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային

 

 

 
 

• Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 

 

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

Հ/

հ Գույքի անվանումը 

Հասցեն 

կամ 

ծածկագի
րը 

Զբաղեցրա
ծ 

տարածքը
/ 

մակերեսը
(մ2) 

Վիճակի 

գնահատո
ւմը 

Գույքի 

կառավարմա
ն 

գործառույթը 

Այլ 
բնութագրիչն
եր 

1 Համայնքապետար
անի տնակ 

1փ. 14 
տնակ 36 քմ վթարային Չի 

օգտագործվում 
 

       

2 Հուշարձան Համայնքի 
կենտրոնում 90 քմ բավարար Օգտագործվում 

է 
 

       

3 Գերեզմանատուն 
Փամբակի 
բնակավայ
ր 

1 հատ բավարար Օգտագործվում 

է 

 

       

4 Խոտհարք Փամբակի 
բնակավայր 6.35 հա բավարար Օգտագործվում 

է 
 

       
5 
 

Արոտավայր Փամբակի 
բնակավայր 252.71 հա բավարար Օգտագործվում 

է 
 

       

6 Այլ հողատեսքեր Փամբակի 
բնակավայր 13.48 հա ոչ պիտանի  

Չի 
գտագործվում  

 

       

7 Էներգետիկայի  Փամբակ 
բնակավայր 5.10 հա  Վարձակալությ Կնքվել է պայմ. 



ենթակառուցվածք

ի հողեր 
ան 1.80 հա  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 

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

ոլորտների 
 

 

Հ/

հ 
Ծրագրի 

անվանումը 

Ծրագ
րի 

արժե
քը 

(հազ. 

դրամ
) 

Ծրագրի ֆինանսավորմանաղբյուրները 

Համայ
նքի 

բյուջե 

Պետա
կան 

բյուջե 

Դոնոր 

կազմակերպութ
յուններ 

Համայնք-ՔՀՄՀ 

համագործակց
ություն 

Այլ 
աղբյու
րներ 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

• 

Ընդհանուր 

բնույթի 

համայնքային 

ծառայություննե
րի մատուցում 

7000.

0 7000.0 
- - - - 

Ընդամենը 7000.

0 7000.0 - - - - 

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 



• 

Համայնքի 

ենթակառուցվա
ծքների 

պահպանում և 

զարգացում 

760.0 760.0 - - - - 

Ընդամենը 760.0 760.0 -  - - 
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 

 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվել 
Ոլորտ 8. Կրթություն 

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

2018 թվականին մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել 
 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
2018 թվականին Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվել 
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

• 

Աջակցություն 

համայնքի 

սոցիալապես  

անապահով 

բնակիչներին 

160.0 160.0 - - - - 

Ընդամենը 160.0 160.0 - - - - 
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
 
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 

• 2018 թվականի ընթացքում շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

 Ընդհանուրը 7920.
0 7920.0 - - - - 

 

 

• 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 տնակ 1 1    

Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատողներ  

6 

   

Տեղական հարկերի, 

տուրքերի և վճարների 

հավաքագրմամբ 

զբաղվող 

աշխատակիցներ 

0 

   

 

Համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների գծով 

առկա ապառքներ, 

հազ.դրամ 

10.0 

   

Աշխատակազմում 

առկա համակարգչային 

սարքեր և 

սարքավորումներ 

2 

   

Աշխատակազմում 

ֆինանսական (այդ 

թվում՝ գույքի) 

կառավարման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատողներ 

0 

   

 
Ելքային 

(քանակական) 

Անշարժ գույքի հարկի 

բազայում առկա 

անճշտությունների 

նվազեցում, % 
4 

   

Համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների 

հավաքագրման 

փաստացի գումարների 

տարեկան աճ,  %-ով 

100 

   

Հողի հարկի բազայում 

առկա 

անճշտությունների 

նվազեցում, %-ով 
3 

   

ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

Ավելի շատ 

լավ, քան վատ 

 

   

Ելքային 

(որակական) 



բնակիչների 

իրազեկվածության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատանքից, 

մատուցված 

ծառայությունների 

մատչելիությունից և 

որակից  բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

Ավելի շատ 

լավ, քան վատ 

 

   

ՏԻՄ-երի, 

աշխատակազմի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

բնակիչների կողմից 

ստացվող դիմում-

բողոքների թվի 

նվազում, %-ով 

0 

   

     

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատանքային 

օրերի թիվը տարվա 

ընթացքում, օր 

 

248 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Աշխատակազմը 

բնականոն գործել է, 

բարելավվել է 

բնակչությանը 

մատուցված  

հանրային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը և 

որակը 

Ավելի շատ 

լավ, քան վատ 

   

Ծախսեր, հազ. 

դրամ 

7000.0 7000.0    

 
 
 
 
 
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 Շեղումը Մեկնաբանություն 



Մուտքային 

Համայնքապետարանից՝ 
փողոցների գիշերային 

լուսավորության 

անցկացման 

աշխատանքները 

կազմակերպող և 

վերահսկող 

աշխատակիցների թիվը 

0 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Ընթացիկ նորոգված 
ներհամայնքային 

ճանապարհների և 

փողոցների թիվը՝  
2 

   

Ելքային 

(որակական) 

Գիշերային 

լուսավորված 
փողոցների 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ, % 

70% 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Գիշերային 

լուսավորության ժամերի 

թիվը օրվա կտրվածքով՝ 
ամռանը, ժամ 

4 

   

Գիշերային 

լուսավորության ժամերի 

թիվը օրվա կտրվածքով՝ 
ձմռանը, ժամ 

6 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Բարեկարգ և անցանելի 

ներբնակավայրային 

ճանապարհների 

մակերեսի տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի 

կազմում,  % 

60 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 760.0 760.0    
 

 

 

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  

2 

   

Ելքային 

(որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող 

80 

   



ծրագրից, % 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստանալու նպատակով 

դիմումներ 

ներկայացնողներին 

պատասխանելու 
ժամկետը, օր 

3 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականության 

մակարդակի 

բարձրացում, % 

20 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 160.0 160.0    
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