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Ներածություն
Սպիտակ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝
համակարգել Սպիտակ համայնքի ղեկավարի և ավագանու տվյալ տարվա անելիքները,
սահմանել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել
ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել
համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող 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 ՏԱՊի իրականացման մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։
Սպիտակ համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.
1-ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։
2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական
հենքերը (ըստ ոլորտների)։
3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը։
4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։
5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

3

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Համայնքի տեսլականը՝
Սպիտակը` կայուն զարգացող, բարեկեցիկ, մաքուր, բարեկարգ, գրավիչ և էներգաարդյունավետ համայնք է:
Համայնքում կրթական, մշակութային և մարզական հաստատությունները համայնքի բնակիչների համար դարձել
են առավել մատչելի և որակյալ, երիտասարդության ժամանցի կազմակերպման համար ստեղծվել են հարմար
պայմաններ, համայնքի բնակիչներն ունեն բարելավված կենցաղային և բնակարանային պայմաններ, բոլոր
փողոցները ապահովված են արդիականացված լուսավորության համակարգերով, համայնքային ենթակայության
շենքերը և բազմաբնակարան բնակելի շենքերը էներգաարդյունավետ են, համայնքում օգտվում են
ժամանակակից այլընտրանքային ջեռուցման համակարգերից, համայնքում տեղական ինքնակառավարման
մարմինների կառավարումը բաց է ու թափանցիկ, բնակիչները մասնակից են ՏԻՄ որոշումների կայացմանը:

Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները
Ցուցանիշ
Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%)
Սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%)
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր
եկամուտների մեջ (%)
Բնակչության զբաղվածության աճ (մարդ)
Գործազրկության մակարդակի նվազում %
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)

Ելակետային
արժեք
44,68

Թիրախային
արժեք
25,48

53,21

57,58

32,5

34,7

73
7,5
17 217

82
7,7
17 230

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները
Վերջնական արդյունքի՝
Ոլորտային նպատակ
Ցուցանիշ

Ելակետային
արժեք

Թիրախային
արժեք

Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
(հարցումների հիման վրա) ՏԻՄերի գործունեությունից, մատուցվող
հանրային ծառայություններից, %

80

90

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

4

5

Համայնքի բյուջեի սեփական
եկամուտների տեսակարար կշիռը
համայնքի բյուջեի ընդհանուր
եկամուտների կազմում, %

32,55

34,71

Ոլորտ 1. Ընդհանուր

Ապահովել տեղական
ինքնակառավարման իրականացումը
Սպիտակ համայնքում, ունենալ
բնակչությանը համայնքային
ծառայությունների մատուցման
արդյունավետ, մասնագիտացված,
նպատակային և թափանցիկ
համակարգ

4

Ոլորտ 2. Պաշտպանության
կազմակերպում
Նպաստել հայրենիքի
պաշտպանության մակարդակի
բարձրացմանը:
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, այդ պատճառով
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և
կոմունալ տնտեսություն
Իրականացնել քաղաքաշինության և
կոմունալ տնտեսության ոլորտում
որակյալ ծառայությունների մատուցումը
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
Համայնքի ավագանու
համաձայնությամբ և ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
համայնքի սեփականություն
հանդիսացող հողամասերի օտարում
կամ օգտագործման տրամադրում
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Բարելավել համայնքային
ենթակայության ճանապարհների և
ինժեներական կառույցների
սպասարկման, շահագործման և
պահպանման ծառայությունների որակը
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականին առևտրի և
ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել
Ոլորտ 8. Կրթություն
Ապահովել համայնքի բնակչությանը
կրթական չափորոշիչներին
համապատասխան նախադպրոցական
և արտադպրոցական կրթության
որակյալ ծառայությունների մատուցումը
և ընդլայնումը

Համայնքում բնակվող զինապարտ
քաղաքացիների հաշվառման
գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ

այո

այո

-

-

-

Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
քաղաքաշինության և կոմունալ
տնտեսության ոլորտում մատուցվող
ծառայություններից, %

30

40

Բյուջեի եկամուտների համալրում, %

1

1,12

Աջակցություն բիզնեսին %

3

3.8

Բարեկարգ ներբնակավայրային
փողոցների մակերեսի
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի
կազմում, %

15

30

-

-

Լավ

Շատ լավ

-

1.Նախադպրոցական և
արտադպրոցական
հաստատությունների
գործունեությունից, մատուցվող
ծառայությունների որակից
բնակչության

5

բավարարվածությունը
(հարցումների հիման վրա)
2.Արտադպրոցական
դաստիարակության խմբակներում
ընդգրկված երեխաների թվի
տեսակարար կշիռը դպրոցական
տարիքի երեխաների ընդհանուր
թվի մեջ, %

20

21

բավարար

լավ

55

60

15

20

19

20

25

26

-

-

Ոլորտ 9. Մշակույթ և
երիտասարդության հետ տարվող
աշխատանքներ
Բնակչության
բավարարվածությունը Սպիտակի
քաղաքային գրադարան» և
«Սպիտակի մշակույթի տուն»
ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից
(հարցումների հիման վրա)

Կազմակերպել և աշխուժացնել
համայնքի մշակութային կյանքը,
խթանել մշակութային միջոցառումներին
երիտասարդների ակտիվ
մասնակցությունը:

Մատուցվող մշակութային
ծառայությունների
հասանելիությունը համայնքի
բնակիչներին %
Երիտասարդության
նախաձեռնությունների արդյունքում
կայացած միջոցառումների
տեսակարար կշիռը
միջոցառումների ընդհանուր թվի
մեջ,%
Տարվա ընթացքում գրադարանի
ծառայություններից օգտված
բնակիչների թվի տեսակարար
կշիռը համայնքում փաստացի
բնակվող բնակիչների ընդհանուր
թվի մեջ, %
Տարվա ընթացքում թանգարան
այցելած բնակիչների տեսակարար
կշիռը համայնքում փաստացի
բնակվող բնակիչների ընդհանուր
թվի մեջ, %

Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին առողջապահության
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ
չեն նախատեսվում, այդ պատճառով
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և
սպորտ

Նպաստել համայնքում ֆիզիկական
կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը

-

Առողջ ապրելակերպի
ամրապնդում, բակային սպորտի
զարգացում

Ոլորտ 12. Սոցիալական
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բավարար

լավ

պաշտպանություն
Ապահովել համայնքի բնակչության
սոցիալական պաշտպանությանն
ուղղված ծրագրերի
շարունակականությունը և հստակեցնել
սոցիալապես անապահով
ընտանիքներին տրամադրվող
սոցիալական աջակցության
հասցեականությունը:
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն

Սոցիալական ծրագրերից
շահառուների
բավարարվածությունը

ավելի շատ
լավ, քան վատ

լավ

2018 թվականի ընթացքում
գյուղատնտեսության
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ
չեն նախատեսվում, այդ պատճառով
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և
բուսասանիտարիա
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում, այդ պատճառով
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի
պահպանություն

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

ՏԻՄ-երի գործունեության
թափանցիկության ապահովում,%

70

80

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
նախատեսվում է ՏԻՄ-երի
գործունեության թափանցիկության
ապահովում՝ համայնքի ավագանու
նիստերի հեռարձակում, բնակչության
մասնակցություն հանրային լսումներին,
ՏԻՄ-երի իրավական ակտերի
հրապարակում, հարկ վճարողների
համար գույքային հարկերի
(գույքահարկ, հողի հարկ) հաշվառման
համակարգի հասանելիության
ապահովում
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Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)
Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական
միջոցներով
Հ/հ

Ծրագրի
արժեքը (հազ.
դրամ)

Ծրագրի անվանումը

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ
կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության
1.
պահպանում
Ընդամենը
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
1.

Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների
հաշվառման գրանցամատյանի վարում

Ընդամենը
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։

120 864.3

-

120 864.3

-

Ներառված է
ընդհանուր
ոլորտի
ծախսերի մեջ
-

-

-

2.

Մշակույթի տան վերանորոգում, գազատարի կառուցում

81 784,0

3.

Ս.Ավետիսյան փողոց 17 բազմաբնակարան բնակելի շենքի
բակի ասֆալտապատում, ջրահեռացում և լուսավորության
համակարգերի կառուցում
Ս.Ավետիսյան փողոց 19Ա և 19Բ բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի բակի բարեկարգում, հենապատերի կառուցում և
ասֆալտապատում
Այգեստան 2 թաղամասի (Վարդանանց հիմնական դպրոցի
հարևանությամբ) փողոցի ասֆալտապատում

5.
6.

8

-

-

341 932,0

Մարզադպրոցի հին մասնաշենքի վերանորոգում
Սպիտակ համայնքի քաղաքային զբոսայգու հուշարձանի և
բեմի հանդերձարանի վերանորոգում
Աղբահանության աշխատանքներ

-

-

Ընդամենը
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ալ.Մանուկյան փողոց, թիվ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Ս.Ավետիսյան
փողոց, թիվ 17, 17/1,17/2, 15/1 և 15/2, բազմաբնակարան
շենքերի ջերմաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ
1.
և տանիքների արդիականացում, Շահումյան փողոց, թիվ 7
հասցեւոմ ֆոտովոլտային կայանի կառուցում

4.

ԲԲՀ-ի
բնակավայրը

-

-

-

45822.2
27 921,593
3 000,0
18 277,0

7.
8.
9.

Սանիտարական մաքրման աշխատանքներ
Ձմեռային մաքրման աշխատանքներ
Աղբարկղների ձեռքբերում
Քըրք Քրքորյան փողոցի, Էստոնական և Այգեստան 2
10.
թաղամասերի կոյուղագծերի կառուցում
Փողոցային լուսավորության համակարգերի սպառած
11.
էլեկտրաէներգիայի վարձավճարների վճարում
Փողոցային լուսավորության համակարգերի լամպերի
12.
փոխարինում
13.
Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկում
14.
Թափառող կենդանիների վնասազերծում
Ընդամենը
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
Համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի
և գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության
հողամասերի օտարում
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Այգեստան թաղամասի ջրմուղ տանող փողոցի
1.
ասֆալտապատում
Սպիտակ համայնքի Բանավան թաղամասում երկու
2.
կանգառների կառուցում
Ընդամենը
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։
Ընդամենը
Ոլորտ 8. Կրթություն
1.
Համայնքում կրթական չափորոշիչներին համապատասխան
նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում,
նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության
ծառայությունների մատուցում
2.
Համայնքում կրթական չափորոշիչներին համապատասխան
արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության
մատուցում
Ընդամենը
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող
աշխատանքներ
Համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների
մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի
1.
նպատակային և արդյունավետ կազմակերպում
Ընդամենը
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
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22 100,0
5 000,0
960,0
24 994,09
6 200,0
300, 0
18 631,4
280,0
597 202,2
Ներառված է
ընդհանուր
ոլորտի
ծախսերի մեջ

-

25 000,0
1 200,0
26 200,0
-

-

-

-

61 839.7
55 829.1

117 668,8

-

32 283.4

-

32 283.4

-

-

-

-

-

Համայնքի բնակչության շրջանում ֆիզկուլտուրային-առողջա1.

րարական և մարզական միջոցառումների կազմակերպման
աջակցում

Ընդամենը
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
1.
Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին և
անձանց սոցիալական աջակցության տրամադրում

300.0
300.0

-

3 100,0

Ծրագիր 2 «Առաքելություն Հայաստան» - ԲՀԿ-ի կողմից
սոցիալ- առողջապահական ծառայությունների մատուցման
աջակցություն
2 800,0
Ընդամենը
5 900.0
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով
1.
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ընդամենը
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2018 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում
1.
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ընդամենը
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2018 թվականի ընթացքում նախատեսվում է ՏԻՄ-երի
գործունեության թափանցիկության ապահովում՝ համայնքի
Ներառված է
ավագանու նիստերի հեռարձակում, բնակչության
ընդհանուր
1.
մասնակցություն հանրային լսումներին, ՏԻՄ-երի իրավական
ոլորտի ծախսերի
ակտերի հրապարակում, հարկ վճարողների համար գույքային
մեջ
հարկերի (գույքահարկ, հողի հարկ) հաշվառման համակարգի
հասանելիության ապահովում
Ընդամենը
Ընդհանուրը
1 021 283,09
2.
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-

-

-

-

-

-

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

Ծրագրի արժեքը
(հազ. դրամ)

Ծրագրի անվանումը

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Այգեստան թաղամաս քաղաքային զբոսայգի տանող
ճանապարհի ասֆալտապատում, ջրահեռացման և
1.
լուսավորության համակարգերի կառուցում

63 363,895

Այգեստան թաղամասի ջրմուղ տանող փողոցի
ասֆալտապատում
Գործարանային թաղամասում գտնվող նախկին շաքարի
գործարանի տարածքի բարեկարգում

37 716,18

4.

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն

40 000,0

5.

Մշակույթի տան տանիքում ֆոտովոլտային համակարգի
տեղադրում

21 600,0

2.
3.

6.

7.

«Գեղարվեստի դպրոց» կրթադաստիարակչական
ուսումնական հաստատություն և «Երաժշտական դպրոց»
ՀՈԱԿ-ներում էներգոխնայողական միջոցառումների
իրականացում
Փողոցային լուսավորության համակարգերի
արդիականացում, նոր համակարգերի կառուցում

70 000,0

18 500,0

73 900,0

8.

Կանաչապատման աշխատանքներ

4 000,0

9.

Սպիտակ համայնքի փողոցների փոսային նորոգման
աշխատանքներ

2 000,0

10.

Մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցում

11.
12.
13.

ԲԲՀ-ի
բնակավայրը

200 000,0

Ս.Հարություն եկեղեցու արտաքին ճարտարապետական
լուսավորության անցկացում
Թորոսյան փողոց թիվ 26 բազմաբնակարան բնակելի շենքի
հարևանությամբ հենապատի հիմնանորոգում և բակային
տարածքի ասֆալտապատում
Ուզբեկական և Տաշիր թաղամասերում փողոցային
լուսավորության համակարգերի կառուցում

Ընդամենը

12 125,0
26 610, 0
8 000.0
577 815,08

Ոլորտ 8.Կրթություն
Թիվ 2 Նախադպրոցական ուսումնական
1.
հաստատությունում «Սմարթ» դասասենյակի ստեղծում
Ընդամենը

3 100.0
3 100,0

Ընդհանուրը

580 915.08
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Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների
Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշներ

Տեղեկատվությա
ն աղբյուրներ

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ոլորտային նպատակ
Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Սպիտակ
համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների
մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ
համակարգ

Պատասխանատ
ու

Ժամկետ

Ռիսկեր

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա)
ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից,
90%
Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի,
համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար
կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5 %
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի
բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 34.71%
Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի
2018թ.
Համապատասխան
Բարելավել
արդյունքի) ցուցանիշ
գնահատման
հունվարմարդկային,
Բնակչությանը մատուցվող հանրային
բնակչությանը մատուցվող
համակարգ,
Համայնքի
դեկտեմբեր նյութական և
ծառայությունների որակը՝ լավ
հանրային ծառայությունների
ՄԳ
ղեկավար,
ֆինանսական
որակը
կիսամյակային,
աշխատակազմ
ռեսուրսների
տարեկան
առկայություն
հաշվետվությունն
եր
Աշխատակազմ,
Համայնքի
2018թ.
Համապատասխան
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Ապահովվել է աշխատակազմի
ժամկետ)
ՄԳ
ղեկավար,
հունվար–
մարդկային և
1. Համայնքի աշխատակազմի
բնականոն գործունեությունը
կիսամյակային,
աշխատակազմ
դեկտեմբեր ֆինանսական
աշխատողների թիվը, 50
տարեկան
ռեսուրսների
2.Աշխատակիցների գործունեության
հաշվետվություննե
առկայություն
արդյունավետության բարձրացում, 4%
ր,
3.
Համայնքի աշխատակազմի
քաղաքացիական
աշխատանքային օրերի թիվը տարվա
հասարակության
ընթացքում, 273 օր
կազմակերպությու
4.
Համայնքի պաշտոնական
ն-ներ և խմբեր,
համացանցային կայքի առկայությունը`
բնակիչներ
այո
5.
ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի
գործունեության վերաբերյալ
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բնակիչների կողմից ստացվող դիմումբողոքների թվի նվազում, 4,5%
6.
Աշխատակազմում առկա
տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության համակարգերի
օգտագործման մակարդակը, 90%
7.Աշխատակազմում ստացված մեկ
դիմումին պատասխանելու միջին
ժամանակը, 5 օր
Միջոցառումներ
1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ
3. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում
4. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում
5. Սպիտակի համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետգնումների համակարգողի գործունեության ապահովում
6. Սպիտակի համայնքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական,
մշակույթի, երիտասարդության, սպորտի և լրատվության բաժնի գլխավոր
մասնագետ-սոցիալական աշխատողի գործունեության ապահովում
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
Ոլորտային նպատակ
Նպաստել հայրենիքի պաշտպանության մակարդակի բարձրացմանը:

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.
2.
3.
4.
5.

Համայնքի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ 104830.0 հազ. դրամ
Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 50
Համայնքի գույքային հարկերի հաշվառման համակարգ՝ 1
Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների
թիվը 34
6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք http://www.spitak.am/

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
1.Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների հաշվառման
գրանցամատյանի վարումը – այո
Ծրագիր 1. Զինապարտ քաղաքացիների զինվորական հաշվառման աշխատանքների աջակցում
Համայնքի
2018թ.
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի
ղեկավար,
1.Հստակեցնել
արդյունքի) ցուցանիշ
գնահատման
աշխատակազմ
Հստակեցվել է նախազորակոչիկների,
համակարգ
նախազորակոչիկների,
ՄԳ
զորակոչիկների և պահեստազորում գտնվող
զորակոչիկների և
կիսամյակային և
քաղաքացիների քանակական ու որակական
պահեստազորում
տարեկան
կազմը - բավարար
գտնվող քաղաքացիների
հաշվետվություն
քանակական ու
ներ
որակական կազմը
2.Նպաստել համայնքհասարակություն-բանակ
կապի ամրապնդմանը:
Համայնքի
2018թ.
Միջանկյալ արդյունք 1.
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվակա
ղեկավար,
ժամկետ)
ն
աղբյուրներ
Ցուցաբերվել է
աշխատակազմի 3
1. 2002թ., 2003թ.ծնված նախազորակոչիկների
Ծրագրի
համապատասխան
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տեղեկատվական
աջակցություն Սպիտակի
զինվորական
կոմիսարիատին
համայնքի 2002թ. ծնված
պատանիների կցագրման
նախապատրաստական
աշխատանքները
պատշաճ
իրականացնելու համար:

զինվորական հաշվառում/փաստաթղթային և
էլեկտրոնային եղանակով/
2.2002թ.ծնված նախազորակոչիկների
կցագրման մասին տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ
Լոռու մարզպետարան –մինչև 2018թ.ապրիլ
ամիս:
3. 2003թ.ծնված նախազորակոչիկների
տվյալների հավաքագրում և մուտքագրում-մինչև
2018թ.սեպտեմբեր ամիս

Միջոցառումներ (գործողություններ)

գնահատման
համակարգ,
ՄԳ տարեկան
հաշվետվություն,
բնակչության
հաշվառման
տվյալներ

աշխատակիցներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

1.Աշխատանքային փոխհամագործակցություն Սպիտակի զինվորական
1.Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը-3
կոմիսարիատի և թաղամասերում լիազոր-ներկայացուցիչների հետ:
2.Նախազորակոչիկների /2002թ. ծնվածներ/բնակության և հաշվառման
վայրի,թվաքանակի ճշտման աշխատանքներ:
3.Համայնքի 2002թ. ծնված նախազորակոչիկների կցագրման
աշխատանքների աջակցում:
4.Համայնքի 2002թ. ծնված կցագրված պատանիների մասին տեղեկանքի
տրամադրում ՀՀ Լոռու մարզպետարան:
5.Համայնքի 2003թ. ծնված պատանիների տվյալների նախապատրաստման
և գրանցման աշխատանքներ:
6.Համայնքի 1968թ. ծնված զինապարտների տվյալների դուրս բերում՝16-50
տարեկան զինապատ քաղաքացիների հաշվառման գրանցամատյանից:
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
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
Իրականացնել քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում
Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ
որակյալ ծառայությունների մատուցումը
տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 40%
Ծրագիր 1. Սպիտակ համայնքի Ալ.Մանուկյան փողոց, թիվ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Ս.Ավետիսյան փողոց, թիվ 17, 17/1,17/2, 15/1 և 15/2, բազմաբնակարան
շենքերի ջերմաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ և տանիքների արդիականացում, Շահումյան փողոց, թիվ 7 հասցեում ֆոտովոլտային կայանի
կառուցում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի
2018թ.
Համապատասխան
Համայնքի
Բարձրացնել բազմաբնակարան արդյունքի) ցուցանիշներ
գնահատման
հունվարմարդկային,
ղեկավար,
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բնակելի շենքերի էներգիայի
խնայողությունը
և
ջերմարդյունավետությունը:
Շահումյան փողոց, թիվ 7
հասցեում
կառուցել
ֆոտովոլտային
կայան
և
արտադրած
էլեկտրաէներգիայով ապահովել
Սպիտակի
համայնքապետարանի, Թիվ 2
ՆՈՒՀ-ի
և
փողոցային
լուսավորության մի հատվածի
էլեկտրամատակարումը
Միջանկյալ արդյունք 1
Էներգոխնայող և
ջերմարդյունավետ
բազմաբնակարան բնակելի
շենքեր, ֆոտովոլտային կայանի
արտադրաված
էլեկտրաէներգիայի միջոցով
էլեկտրամատակարում
ապահոված Սպիտակի
համայնքապետարանի
վարչական շենք, Թիվ 2 ՆՈՒՀ և
փողոցային լուսավորության մի
հատված

էներգիայի խնայողություն,
ջերմարդյունավետություն,
հարմարավետ և շահավետ
պայմաններ համայքի բնակիչների
համար
Ջերմաարդյունավետ և
արդիական բազմաբնակարան
շենքերի տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի մեջ 6%
45կՎտ/ժ հզորությամբ
ֆոտովոլտային կայան

համակարգ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվությունն
եր

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
Փոխարինված և
ջերմամեկուսացված տանիքների
թիվը-14
Փոխարինված մուտքերի դռների
թիվը –29
էներգախնայողություն՝ 15-30%,
CO2 արտանետումների կրճատում՝
20%
ֆոտովոլտային կայան
հզորութունը - 45կՎտ/ժ
արևային էներգիայի
մարտկոցների թիվը- 139 հատ
2քմ
Բնակիչների
բավարարվածությունը ծրագրի
շրջանակներում իրականացված
միջոցառումներից, 80%
Ծրագրի իրականացման ժամկետը –

Իրականացումը՝
դեկտեմբեր
Աշխատակազմի
քաղաքաշինության
,
հողօգտագործման,
կոմունալ
սպասարկման և
տրանսպորտի
բաժին,
աշխատակազմի
ֆինանսական և
եկամուտների
հավաքագրման
բաժին,
«ՎԱԵՀՔ» ծրագրի
Աշխատակազմ,
էներգետիկ
ՄԳ
հարցերով
կիսամյակային,
ղեկավար,
տարեկան
հաշվետվություննե «ՍԲՍԳ» ՀՈԱԿ,
«Հաբիթաթ ֆոր
ր,
քաղաքացիական Հյումենիթի»
հասարակության հիմնադրամ
կազմակերպությու
ններ և խմբեր,
բնակիչներ

1 տարի
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տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Միջոցառումներ
1. Ալ.Մանուկյան փողոց, թիվ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Ս.Ավետիսյան փողոց, թիվ
17, 17/1,17/2, 15/1 և 15/2, բազմաբնակարան շենքերի
ջերմաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումների և տանիքների
արդիականացման, Շահումյան փողոց, թիվ 7 հասցեում ֆոտովոլտային
կայանի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերի ձեռքբերում
2. Ալ.Մանուկյան փողոց, թիվ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Ս.Ավետիսյան փողոց, թիվ
17, 17/1,17/2, 15/1 և 15/2, բազմաբնակարան շենքերի
ջերմաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումների և տանիքների
արդիականացման, Շահումյան փողոց, թիվ 7 հասցեում ֆոտովոլտային
կայանի կառուցման աշխատանքների իրականացման վերահսկում
3. Ալ.Մանուկյան փողոց, թիվ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Ս.Ավետիսյան փողոց, թիվ
17, 17/1,17/2, 15/1 և 15/2, բազմաբնակարան շենքերի
ջերմաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումների և տանիքների
արդիականացման, Շահումյան փողոց, թիվ 7 հասցեում ֆոտովոլտային
կայանի կառուցման աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում,
քննարկում և հաստատում
Ծրագիր 2. Մշակույթի տան վերանորոգում, գազատարի կառուցում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Շենքային պայմանների
արդյունքի) ցուցանիշ
Բարելաված շենքային պայամններ,
բարելավում, մշակույթի տան
տեղակայված՝ գրադարանի,
մշակույթի տանը տեղակայված
թանգարանի, ֆրանսիական
կազմակերպությունների կողմից
լեզվի ուսուցման կենտրոնի,
մատուցվող ծառայությունների որակ 60%
Սպիտակի տարածաշրջանի
ՀՄՊ, աշխատանքի և ՆԳ
վետերանների խորհուրդի
բնականոն գործունեության
ապահովում, բնակչությանը
մատուցվող ծառայությունների
որակի բարձրացում
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Բարելաված շենքային
ժամկետ)
Վերանորոգված գրադարանի,
պայամններ, մշակույթի տանը
գրապահոցի, ընթերցասրահի
տեղակայված
մակերեսը-451,62քմ
կազմակերպությունների

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Համայնքի բյուջեի համաֆինանսավորում՝ 31 932 022 ՀՀ դրամ,
ԵՄ ֆինանսավորում՝ 310 000 000 ՀՀ դրամ
Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ՝ 2
Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը
10
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ ֆոտովոլտային կայանի և
յուրաքանչյուր բազմաբնակարան շենքի համար 3 օրինակ,
ձեռքբերումը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներով

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվությունն
եր

Աշխատակազմ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություննե
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Համայնքի
2018թ.
ղեկավար
հունվարԱշխատակազմի
դեկտեմբեր
քաղաքաշինության,
հողօգտագործման,
կոմունալ
սպասարկման և
տրանսպորտի
բաժին

Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

բնականոն գործունեություն

վերանորոգված գմբեթների թիվը1
վերանորոգված
սանահնգույցների թիվը-2
կիսանկուղային հարկի
վերանորոգված երթիկների
մակերեսը-19,2քմ
փոխարինված տանիքի մակերես1760քմ
տեղադրված մետաղական
բազրիքների թիվը 4
նոր կառուցված գազատար-220
գծ
Բնակիչների
բավարարվածությունը ծրագրից60%
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը – 200 օր

Միջոցառումներ
1. Մշակույթի տան վերանորոգման, գազատարի կառուցման
աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի
համաձայնեցում
2. Մշակույթի տան վերանորոգման, գազատարի կառուցման
աշխատանքների վերահսկում
3. Մշակույթի տան վերանորոգման, գազատարի կառուցման
աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և
հաստատում

ր,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությու
ններ և խմբեր,
բնակիչներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Համայնքի բյուջեի համաֆինանսավորում՝ 6 673 000 ՀՀ դրամ,
Հայաստանի տարածքների զարգացման հիմնադրամ 75 111 000 ՀՀ
դրամ,
Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների
թիվը 10
Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ՝ 2

Ծրագիր 3. Ս.Ավետիսյան փողոց 17 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի ասֆալտապատում, ջրահեռացում և լուսավորության համակարգերի կառուցում,
Ս.Ավետիսյան փողոց 19Ա և 19Բ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակի բարեկարգում, հենապատերի կառուցում և ասֆալտապատում,
Այգեստան փողոցի 2-րդ նրբանցքի (Վարդանանց հիմնական դպրոցի հարևանությամբ) ասֆալտապատում
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Ծրագրի նպատակ
Բարեկարգել բազմաբնակարան
բնակելի շենքերի բակային
տարածքները, բարձրացնել
ներհամայնքային
ճանապարհների
անցանելիության մակարդակը և
ապահովել բնակիչների
անվտանգ տեղաշարժը:
Միջանկյալ արդյունք 1
Բարեկարգված
բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի բակային տարածքներ,
Ասֆալտապատ
ներհամայնքային ճանապարհ,
անվտանգ երթևեկություն

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշ
Բարեկարգ բակային
տարածքների տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի կազմում, 70
%
Բարեկարգ ներհամայնքային
ճանապարհների մակերեսի
տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի կազմում, 10%
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ,
որակ, ժամկետ)
Բարեկարգված բազմաբնակարան
բնակելի շենքերի բակային
տարածքների թիվը 2
Բակային տարածքների
ասֆալտապատ մակերեսը-2367քմ,
Կառուցված հենապատերի թիվը 2
Տեղադրված հենասյուների (89x3
մմ-7 մ) թիվը-4
Տեղադրված լուսատուների թիվը -4
հատ 30Վտ (LED լամպով)
Բնակիչների բավարարվածությունը
ծրագրից-80%
Ծրագրի իրականացման ժամկետը
– 1 տարի

Միջոցառումներ
1. Ս.Ավետիսյան փողոց 17 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի
ասֆալտապատման, ջրահեռացման և լուսավորության համակարգերի
կառուցման, Ս.Ավետիսյան փողոց 19Ա և 19Բ բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի բակի բարեկարգման, հենապատերի կառուցման և
ասֆալտապատման, Այգեստան փողոցի 2-րդ նրբանցքի (Վարդանանց
հիմնական դպրոցի հարևանությամբ) ասֆալտապատման
աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում
2. Ս.Ավետիսյան փողոց 17 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի
ասֆալտապատման, ջրահեռացման և լուսավորության համակարգերի
կառուցման, Ս.Ավետիսյան փողոց 19Ա և 19Բ բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի բակի բարեկարգման, հենապատերի կառուցման և

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
2018թ.
ղեկավար
հունվարԱշխատակազմի
դեկտեմբեր
քաղաքաշինության,
հողօգտագործման,
կոմունալ
սպասարկման և
տրանսպորտի
բաժին

Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունն
եր և խմբեր,
բնակիչներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Համայնքի բյուջեի համաֆինանսավորում՝ 25 784 000 ՀՀ դրամ,
Սուբվենցիա ՀՀ պետական բյուջեից՝ 20 038 500 ՀՀ դրամ
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ յուրաքանչյուր
բազմաբնակարան շենքի համար 3 օրինակ, ձեռքբերումը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցոցով
Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը
10
Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ՝ 2
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ասֆալտապատման, Այգեստան փողոցի 2-րդ նրբանցքի (Վարդանանց
հիմնական դպրոցի հարևանությամբ) ասֆալտապատման
աշխատանքների վերահսկում
3. Ս.Ավետիսյան փողոց 17 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի
ասֆալտապատման, ջրահեռացման և լուսավորության համակարգերի
կառուցման, Ս.Ավետիսյան փողոց 19Ա և 19Բ բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի բակի բարեկարգման, հենապատերի կառուցման և
ասֆալտապատման, Այգեստան փողոցի 2-րդ նրբանցքի (Վարդանանց
հիմնական դպրոցի հարևանությամբ) ասֆալտապատման
աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում
Ծրագիր 4. Մարզադպրոցի հին մասնաշենքի վերանորոգում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Մարզական պարապմունքների
արդյունքի) ցուցանիշներ
Բարելավված շենքային
համար նպաստավոր
պայմաններ
պայմանների ստեղծում
Մարզադպրոցի սաների թվի
ավելացում

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվությունն
եր

2018թ.
հունվարդեկտեմբեր

Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն
Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համայնքապետա
րանի
աշխատակազմի
քաղաքաշինությա
ն,
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Աշխատակազմ,
հողօգտագործմա
Բարելավվում են շենքային
ժամկետ)
ՄԳ
ն, կոմունալ
Մարզադպրոցի շենքի վերանորոգում՝ 1 կիսամյակային,
պայմանները, որը կնպաստի
սպասարկման և
Սաների թվի ավելացում՝ 70
մարզական պարապմունքների
տարեկան
Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1
անցկացմանը
հաշվետվություննե տրանսպորտի
բաժին
տարի
ր,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությու
ններ և խմբեր,
բնակիչներ
Միջոցառումներ
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Մարզադպրոցի տանիքի, առաստաղի, հատակների, հանդերձարանի,
Հայ-ամերիկյան «Ծնողազուրկ և հաշմանդամ երեխաների Սուրբ Ծնունդ»
դահլիճի, բաղնիքի և միջանցքների վերանորոգում, ջեռուցման
բարեգործական հիմնադրամի միջոցներ՝ 27921.593 հազար դրամ
համակարգի տեղադրում
Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 10
Ծրագիր 5. Սպիտակ համայնքի քաղաքային զբոսայգու հուշարձանի և բեմի հանդերձարանի վերանորոգում
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Ծրագրի նպատակ
Բարելավել քաղաքային
զբոսայգու մատուցած
ծառայության որակը

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշ
Համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝
քաղաքային զբոսայգու ծառայության
որակը՝ լավ

Միջանկյալ արդյունք 1
Բարելավվում է համայնքի
բնակչությանը մատուցվող՝
քաղաքային զբոսայգու
ծառայության որակը

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
Զբոսայգու վիճակը, լավ
Աշխատանքների իրականացման
ժամկետը, 1 ամիս
Բնակչության բավարարվածության
աստիճանը 70%

Համայնքի բյուջեից
Ծրագրի
Համայնքապետար 2018թ.
անհրաժեշտ
գնահատման
անի
հունվարհամակարգ,
աշխատակազմի
դեկտեմբե
ֆինանսական
ՄԳ
քաղաքաշինությա
ր
միջոցները
կիսամյակային,
ն,
ժամանակին
հատկացվում են
տարեկան
հողօգտագործման
հաշվետվություն
, կոմունալ
ներ
սպասարկման և
տրանսպորտի
Աշխատակազմ,
Համապատասխան
բաժին
ֆինանսական
ՄԳ
ռեսուրսները
կիսամյակային,
առկա են եղել
տարեկան
հաշվետվությունն
եր,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությու
ններ և խմբեր,
բնակիչներ
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Զբոսայգու հուշարձանի և բեմի հանդերձարանի վերանորոգման
ծախսեր՝ 3000.0 հազ. դրամ

Միջոցառումներ
Քաղաքային զբոսայգու տարածքում գտնվող հուշարձանի
վերանորոգում
Բեմի հանդերձարանի վերանորոգում
Ծրագիր 6. Համայնքի տարածքում աղբահանության աշխատանքների իրականացում
Ծրագրի նպատակ
Մարդու առողջության և
շրջակա միջավայրի վրա աղբի
բացասական (վտանգավոր)
ներգործության նվազեցումը և
չեզոքացումը.
Միջանկյալ արդյունք 1
Համայնքի տարածքի
մաքրություն, աղբահանության
պատշաճ իրականացում

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշ
Համայնքի տարածքի մաքրություն՝ լավ
Աղբահանության պատշաճ իրականացում՝ լավ

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

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

Աղբահանություն իրականացնող
աշխատակիցների թիվը 4
Աղբահանությունն իրականացնող
ծառայության մատուցման

հաշվետվություններ,
քաղաքացիականհա
սարակության
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Համայնքապետար
անի
աշխատակազմի
քաղաքաշինությա
ն,
հողօգտագործման
, կոմունալ
սպասարկման և
տրանսպորտի
բաժին

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն
Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

հաճախականությունը (շաբաթվա
կտրվածքով), 6 օր
Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1
տարի
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը աղբահանության
ծառայությունից, 80%
Միջոցառումներ (գործողություններ)

կազմակերպությունն
եր և խմբեր,
բնակիչներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

Աղբահանության ծառայության իրականացում
Կենցաղային աղբի տեղափոխում 8022խմ
Ոչ կենցաղային աղբի տեղափոխում 3170խմ
Խոշոր եզրաչափերի աղբի տեղափոխում 95խմ
Շինարարական աղբի տեղափոխում 140խմ
Աղբավայրի խնամք-աղբի հարթեցում, հողով ծածկում 12222,7խմ

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերը
աղբահանության համար 17900.0 հազ. դրամ
Աղբահանություն իրականացնող աշխատակիցների թիվը 4
Աղբատար մեքենաների թիվը 2

Ծրագիր 7. Համայնքի տարածքում սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ապահովել համայնքի տարածքի արդյունքի) ցուցանիշ
Համայնքի տարածքի մաքրությունը,
մաքրությունը

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

սանիտարահիգիենիկ պայմաններ լավ

Միջանկյալ արդյունք 1
Ապահովել համայնքի տարածքի
մաքրությունը, ստեղծել
սանիտարահիգիենիկ
բավարար պայմաններ

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

կիսամյակային,

Սանիտարական մաքրում իրականացնող
աշխատակիցների թիվը 9
Սանիտարական մաքրումն
իրականացնող ծառայության մատուցման
հաճախականությունը (շաբաթվա
կտրվածքով), 6 օր
Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1
տարի
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը սանիտարական
մաքրման ծառայությունից, 80%
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տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիականհա
սարակության
կազմակերպությունն
եր և խմբեր,
բնակիչներ

Համայնքապետար
անի
աշխատակազմի
քաղաքաշինությա
ն,
հողօգտագործման
, կոմունալ
սպասարկման և
տրանսպորտի
բաժին

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Միջոցառումներ (գործողություններ)

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

Սանիտարական մաքրման ծառայության իրականացում

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերը
սանիտարական մաքրման համար 22100.0 հազ. դրամ
Սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 8

Սանիտարական մաքրման տարածքներ 5276550 քմ
Մաքրվող տարածքներ մեքենայական լվացման աշխատանքներ ջրցան
մեքենայով(5,2կմ օրական լվացման օրերի քանակը 100 օր)
Ավելվածքի տեղափոխում 577,74 խմ
Անձրևաջրատար առուների մաքրում 21 անգամ 3610գմ
Անձրևաջրատար առուների և քաղաքային զբոսայգու ջրավազանի մաքրումից
առաջացած աղբի, տիղմի տեղափոխում 229խմ
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Ծրագիր 8. Համայնքի տարածքում ձյան մաքրման աշխատանքների իրականացում
Ծրագրի նպատակ
Համայնքի տարածքում
ապահովել մարկանց և
տրանսպորտի անվտանգ
անցուդարձը

Միջանկյալ արդյունք 1
Համայնքային
ենթակառուցվածքներից
օգտվելու համար
բնակչության
անվտանգության
ապահովում

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշ

Ծրագրի գնահատման
համակարգ,

Երթևեկության ապահով կազմակերպում՝ լավ

ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Մարդկանց անվտանգ անցուդարձ՝ լավ

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան

Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1
տարի
Ձյան մաքրման ենթակա տարածքների
մակերեսը, 139810քմ
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը ձյան մաքրման
աշխատանքներից, 80%
Աշխատակիցների թիվը 10
Միջոցառումներ (գործողություններ)

հաշվետվություններ,
քաղաքացիականհասա
րակության
կազմակերպություններ

Համայնքապետ
արանի
աշխատակազմի
քաղաքաշինությ
ան,
հողօգտագործմ
ան, կոմունալ
սպասարկման և
տրանսպորտի
բաժին

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն
2018թ.
հունվարդեկտեմբե
ր

և խմբեր, բնակիչներ

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

Ձյան մաքրման իրականացում

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերը ձյան
մաքրման համար՝ 5000,0 հազ. դրամ

Ձյան մեկանգամյա մաքրում մեքենայով 124700քմ
Ձյան մեկանգամյամաքրում ձեռքով 15110քմ
Աղի, ավազի մեկանգամյա ցանում 82200քմ

Ծրագիր 9. Համայնքում նոր աղբարկղների ձեռքբերում և հների փոխարինում
Ծրագրի նպատակ

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշ

Ծրագրի գնահատման
համակարգ,

տեղադրում և հների

Տարածքների աղտոտման վերացումը՝ լավ

փոխարինում նորերով

աղբակույների վերացումը՝ լավ

ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Նոր աղբարկղների
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Համայնքապետ
արանի
աշխատակազմի
քաղաքաշինությ
ան,

2018թ.

Համապատաս
խան
մարդկային,
տեխնիկական
և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Միջանկյալ արդյունք 1
տարածքների աղտոտման,

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան

Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1
տարի
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը աղբարկղների
տեղադրումից, 90%

աղբակույտերի
առաջացման
անթույլատրելիությունը և
տարածքների մաքրումը
աղբից

հաշվետվություններ,
քաղաքացիականհասա

հողօգտագործմ
ան, կոմունալ
սպասարկման և
տրանսպորտի
բաժին

հունվարդեկտեմբե
ր

րակության
կազմակերպություններ

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական
և ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

և խմբեր, բնակիչներ

Միջոցառումներ (գործողություններ)

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

Աղբարկղների տեղադրում

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերը
աղբարկղների ձեռքբերման համար 960 հազ. դրամ
Նոր տեղադրվող աղբարկղների թիվը 10
Հին աղբարկղների փոխարինումը նորերով թիվը 10
Աղբարկղների թիվը 20

Ծրագիր 10. Քըրք-Քըրքորյան փողոցի, Էստոնական և Այգեստան-2 թաղամասերի կոյուղագծերի կառուցում
Ծրագրի նպատակ
Համայնքի Քըրք-Քըրքորյան

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշներ

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

փողոցի, Էստոնական և

Քըրք-Քըրքորյան փողոցի, Էստոնական և

Այգեստան 2 թաղամասերի

Այգեստան 2 թաղամասերի բնակիչների

ՄԳ կիսամյակային,

բնակիչների համար

համար սանիտարահիգենիկ պայմաններ՝

տարեկան

սանիտարահիգենիկ

լավ

հաշվետվություններ,

պայմանների ապահովում
Միջանկյալ արդյունք 1
Քըրք-Քըրքորյան փողոցի,
Էստոնական և Այգեստան 2
թաղամասերի կոմունալ
ենթակառուցվածքների
ապահովում

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան

Շինարարական կազմակերպության
աշխատակիցներ 7
Թաղամասերի բնակիչների
բավարարվածությունը կոյուղագծի
կառուցումից, 90%
Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1
տարի

ան մարդկային,
տեխնիկական և
Համայնքապետար
անի
աշխատակազմի
քաղաքաշինության,
հողօգտագործման,
կոմունալ
սպասարկման և
տրանսպորտի
բաժին

ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն
2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխ
ան
մարդկային,

հաշվետվություններ,

տեխնիկական և

քաղաքացիական

ֆինանսական

հասարակության

ռեսուրսները

կազմակերպություննե

առկա են եղել

ր և խմբեր, բնակիչներ
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Համապատասխ

Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

Քըրք-Քըրքորյան փողոցի 237 գծմ երկարությամբ կոյուղու կառուցում
Էստոնական թաղամասի 375 գծմ երկարությամբ կոյուղու կառուցում
Այգեստան-2 թաղամասի 1084 գծմ երկարությամբ կոյուղու կառուցում

Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝
24994.09 հազ. դրամ
Ծրագրի ավարտից հետո նոր դիտահորերի քանակը 51
Ծրագրի ավարտից հետո նոր կոյուղագծերի ընդհանուր երկարություն
1696 գծմ
Ծրագիր 11. Փողոցային լուսավորության համակարգերի սպառած էլեկտրաէներգիայի վարձավճարների վճարում
Ծրագրի նպատակ
Ապահովել փողոցային
լուսավորության
համակարգերի կողմից
սպառված
էլեկտրաէներգիայի

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշներ

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

փողոցային լուսավորության
համակարգերի կողմից սպառված
էլեկտրաէներգիայի վարձավճարների
վճարում - 100%

ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,

վարձավճարների վճարում
Միջանկյալ արդյունք 1
փողոցային լուսավորության
համակարգերի կողմից
սպառված
էլեկտրաէներգիայի
վարձավճարների վճարում

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան

Փողոցային լուսավորության
համակարգերով ապահոված
փողոցների թիվը-25
Էլեկտրաէներգիայի սպառման
հաշվիչների թիվը-21
Փողոցային լուսավորության
համակարգի աշխատանքի ժամերի
թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4
ժամ, ձմռանը 6 ժամ
Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1
տարի

հաշվետվություններ,
քաղաքացիական

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական

Համայնքի
ղեկավար,
Աշխատակազմի
քաղաքաշինությա
ն,
հողօգտագործման
, կոմունալ
սպասարկման և
տրանսպորտի
բաժին

ռեսուրսների
առկայություն
2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխա
ն
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական

հասարակության

ռեսուրսները

կազմակերպությունն

առկա են եղել

եր և խմբեր,
բնակիչներ

Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

Փոխադարձ հաշվարկների ստուգման ակտ կազմում
Ծառայության հանձման-ընդունման արձանագրություն կազմում,
հաստատում, վճարումների ապահովում

Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 6 200 000 ՀՀ դրամ
Համայնքապետարանից փողոցային լուսավորության
համակարգերի սպառած էլեկտրաէներգիայի վարձավճարների
վճարման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների
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թիվը 2
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր յուրաքանչյուր
թաղամասի համար՝ 2 օրինակ, ձեռքբերումը՝ համայնքի բյուջեի
միջոցոցով
Ծրագիր 12. Փողոցային լուսավորության համակարգերի լամպերի փոխարինում
Ծրագրի նպատակ

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշներ

Ապահովել փողոցային

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

Փոխարնված լամպերի տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի մեջ - 15%

լուսավորության
համակարգերի անխափան

ՄԳ կիսամյակային,

աշխատանքը, փոխարինելով

տարեկան

համակարգի լամպերը

հաշվետվություններ,

խնայող և որակյալ LED
լամպերով
Միջանկյալ արդյունք 1
Փողոցային լուսավորության
համակարգերի անխափան
աշխատանք

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան

Փոխարինված լամպերի թիվը -60
Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1
տարի

հաշվետվություններ,

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական

Համայնքի
ղեկավար,
Աշխատակազմի
քաղաքաշինությա
ն,
հողօգտագործման
, կոմունալ
սպասարկման և
տրանսպորտի
բաժին

ռեսուրսների
առկայություն
2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխա
ն
մարդկային,
տեխնիկական և

քաղաքացիական

ֆինանսական

հասարակության

ռեսուրսները

կազմակերպությունն

առկա են եղել

եր և խմբեր,
բնակիչներ
Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

Թերությունների ակտ կազմում
Ծավալաթերթ-նախահաշվի կազմում

Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 300 000 ՀՀ դրամ
Համայնքապետարանից փողոցային լուսավորության
համակարգերի լամպերի փոխարինման աշխատանքները
կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 2
Լամպերի փոխարինման աշխատանքներում ներգրաված
աշխատողների թիվը 2

Ծրագիր 13. Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկում
Ծրագրի նպատակ

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական

Ծրագրի
գնահատման
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Համայնքի
ղեկավար,

2018թ.
հունվար-

Համապատասխան
մարդկային,

Ապահովել համայնքում
առկա 102
բազմաբնակարան
բնակելի շենքերի
պահպանման
պարտադիր նորմերի
կատարումը և
կառավարումը

արդյունքի) ցուցանիշներ

Միջանկյալ արդյունք 1

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

Բազմաբնակարան
բնակելի շենքերի
ընդհանուր
օգտագործման
տարածքների,
հակահրդեհային,
սանիտարակնա
քաղաքաշինական,
կոմունալ
սպասարկման
ծառայությունների
բարձր որակ

համակարգ,

Պարտադիր նորմերի կատարումն
ապահովված բազմաբնակարան
շենքերի տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի մեջ, 90%

ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Աշխատակազմ, ՄԳ

դեկտեմբ
եր

տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

2018թ.
մայիսօգոստոս

Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

կիսամյակային,

Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնցում
իրականացվել են պարտադիր նորմերի
պահպանում- 102
Բնակիչների բավարարվածությունը
մատուցվող ծառայություններից, 60%
Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1 տարի

Միջոցառումներ

Աշխատակազմի
քաղաքաշինությա
ն,
հողօգտագործման
, կոմունալ
սպասարկման և
տրանսպորտի
բաժի, «ՍԲՍԳ»
ՀՈԱԿ,

տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունն
եր և խմբեր,
բնակիչներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

2. Բազմաբնակարան շենքերում ուսումնասիրությունների
իրականացում, թերություների ակտի կազմում
3. Բազմաբնակարն բնակելի շենքերի սպասարկման
աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվի կազմում
Ծրագիր 14. Թափառող կենդանիների վնասազերծում

Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 18 631 400 ՀՀ դրամ
Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկման աշխատանքներում
ներգրավված աշխատողների թիվը 6
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Ծրագրի նպատակ
Ապահովել բնակիչների

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշներ

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

Բնակիչների բավարարվածությունը
իրականացված ծրագրից, 50%

անտանգությունը թափառող
կենդանիներից

ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,

Միջանկյալ արդյունք 1
Անվտանգ հարմարավետ

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան

Վնասազերծված կենդանիների թիվը170
Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1
տարի

պայմաններ բնակիչների
համար

հաշվետվություններ,
քաղաքացիական

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական

Համայնքի
ղեկավար,
Աշխատակազմի
քաղաքաշինությա
ն,
հողօգտագործման
, կոմունալ
սպասարկման և
տրանսպորտի
բաժին

ռեսուրսների
առկայություն
2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխա
ն
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական

հասարակության

ռեսուրսները

կազմակերպությունն

առկա են եղել

եր և խմբեր,
բնակիչներ
Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

Համակարգված աշխատանք թաղային լիազոր ներկայացուցիչների
հետ

Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 280 000 ՀՀ դրամ
Համայնքապետարանից թափառող կենդանիների վնասազերծման
աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 2
Թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքներում
ներգրավված աշխատողների թիվը 2

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Համայնքի բյուջեի եկամուտների համալրում՝ 1.12 %

.
Ծրագիր 1. Հանայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի և գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողամասերի
օտարում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի գնահատման
2018թ.
Համապատասխան
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Համայնքի բյուջեի
համալրում, համայնքի
զարգացման այլ
ծրագրերի
իրականացման համար

Միջանկյալ արդյունք 1
Բնակչությանը ապահովել
սեփական հողամասերով,
խթանել անհատական
բնակարանաշինությանը,
փոքր և միջին բիզնեսի
զարգացում,
գյուղատնտեսության
զարգացում

արդյունքի) ցուցանիշ
Սպիտակ համայնքի բնակիչների
բնակելի կառուցապատման,
կազմակերպությունների և
անհատ ձեռնարկատերերի
հասարակական
կառուցապատման հողամասերով
ապահովվածություն -80%
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
Համայնքի սեփականություն
հանդիսացող հողեր՝ բնակավայրերի0.7հա
գյուղատնտեսական—8հա
Աճուրդների և մրցույթների
անցկացման թափանցիկության
ապահովում՝ 100%
Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1
տարի

համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,

հունվարդեկտեմբ
եր
Համայնքի
ղեկավար,
Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ,
աշխատակազ
մի
քաղաքաշինու
թյան,
հողօգտագործ
ման, կոմունալ
սպասարկման
և
տրանսպորտի
բաժին

մարդկային,
տեխնիկական և հողի
որակական ցուցանիշ

Համապատասխան
մարդկային, ռեսուրսների
առկայություն

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և
ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և
պահպանման ծառայությունների որակը
Ծրագիր 1. Այգեստան թաղամասի փողոցի ասֆալտապատում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Բարելավել
արդյունքի) ցուցանիշ
Բարեկարգ ներհամայնքային
ներհամայնքային
ճանապարհների մակերեսի
ճանապարհների
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի
անցանելիության
կազմում, 10%
մակարդակը և
ապահովել
բնակիչների
անվտանգ
տեղաշարժը:

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
Բարեկարգ ներբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի կազմում, 30%

Ծրագրի գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ
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2018թ.
Համայնքի
հունվարղեկավար,
դեկտեմբ
Աշխատակազ
եր
մի
քաղաքաշինու
թյան,
հողօգտագործ
ման, կոմունալ
սպասարկման

Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Միջանկյալ արդյունք
1
Ասֆալտապատ
ներհամայնքային
ճանապարհ,
անցանելի ու
հարմարավետ
հետիոտների և
տրանսպորտային
միջոցների
երթևեկության համար

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
Ասֆալտապատ ճանապարհի
մակերեսը-1970 քմ
Բնակիչների բավարարվածությունը
իրականացված ծրագրից, 80%
Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1
տարի

Միջոցառումներ
1.Այգեստան թաղամասի փողոցի ասֆալտապատման
աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի
ձեռքբերում
2. Այգեստան թաղամասի փողոցի ասֆալտապատման
աշխատանքների վերահսկում
3. Այգեստան թաղամասի փողոցի ասֆալտապատման
վերանորոգման, աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում,
քննարկում և հաստատում

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային, տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպություններ և
խմբեր, բնակիչներ

և
տրանսպորտի
բաժին

Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
ՀՀ պետական բյուջե միջոցներ՝ 25 000 000 ՀՀ դրամ
Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման
աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 2
Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 8
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ 2 օրինակ, ձեռքբերումը՝
համայնքի բյուջեի միջոցոցով

Ծրագիր 2. Բանավան թաղամասում երկու կանգառների կառուցում
Ծրագրի նպատակ
Ապահովել
ներհամայնքային
տրանսպորտի
կազմակերպված
աշխատանքը,
բնակիչներին
տրանսպորտային
ծառայության
որակյալ
սպասարկում

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշներ
Ներհամայնքային տրանսպորտի
աշխատանքի որակը 70%

Ծրագրի գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ
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Համայնքի
ղեկավար,
Աշխատակազմի
քաղաքաշինությ
անհողօգտագործ
ման, կոմունալ
սպասարկման և
տրանսպորտի

2018թ.
հունվարդեկտեմբեր

Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Միջանկյալ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Աշխատակազմ, ՄԳ
բաժին
արդյունք 1
ժամկետ)
կիսամյակային, տարեկան
Ներհամայնքային
Նոր կառուցված կանգառների թիվը
Համապատասխան
հաշվետվություններ,
տրանսպորտի
2
մարդկային,
քաղաքացիական
կազմակերպված
Բնակիչների բավարարվածությունը
տեխնիկական և
հասարակության
աշխատանք,
իրականացված ծրագրից, 70%
ֆինանսական
կազմակերպություններ և
բնակիչներին
ռեսուրսների
խմբեր, բնակիչներ
տրանսպորտային
առկայություն
ծառայության որակյալ
սպասարկում
Միջոցառումներ
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Սպիտակ համայնքի Բանավան թաղամասում երկու
Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 1 200 000 ՀՀ դրամ
կանգառների կառուցման աշխատանքների
Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում
աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 2
Սպիտակ համայնքի Բանավան թաղամասում երկու
Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 3
կանգառների կառուցման աշխատանքների իրականացում և
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ 2 օրինակ, ձեռքբերումը՝
վերահսկում
համայնքի բյուջեի միջոցոցով
Սպիտակ համայնքի Բանավան թաղամասում երկու
կանգառների կառուցման աշխատանքների ավարտական
ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 8. Կրթություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Ապահովել համայնքի բնակչությանը կրթական չափորոշիչներին
1.Համայնքի ենթակայության նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթական
համապատասխան նախադպրոցական և արտադպրոցական
հաստատությունների գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների որակից
կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը և ընդլայնումը բնակչության բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) -լավ
Ծրագիր 1.Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
2018թ.
Առկա է մանկապարտեզ
Ծրագրի գնահատման Համայնքի ղեկավար,
Ապահովել համայնքում
(վերջնական արդյունքի)
համակարգ
հունվար–
հաճախել
ցանկացող
համայնքի ՆՈՒՀ
ցուցանիշ
ՄԳ կիսամյակային,
բնակչությանը
2018թ.
երեխաների
/3-6
ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,
Ապահովվել է համայնքի
տարեկան
մատուցվող
դեկտեմբ
տարեկան/ թվի /180
Իրականացումը՝
բնակչությանը նախադպրոցական հաշվետվություններ
նախադպրոցական
եր
երեխա/ և
ՀՈԱԿ-ների միջոցով
կրթության ծառայությունների
կրթության
նյութատեխնիկական
մատուցումը և հասանելիությունը
ծառայությունների
բազայի հզորության
– շատ լավ
մատուցումը և
անհամապատասխանու
հասանելիությունը
թյուն:
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Միջանկյալ արդյունք

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ,

1.Ապահովվել է

որակ, ժամկետ).

1.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
աշխատակիցների թիվը – 41
ՀՈԱԿ-ների բնականոն
2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
գործունեությունը
դաստիարակների թիվը - 16
3.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը
-8
4.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող
երեխաների թիվը- 260
5.Ծառայության դիմաց գանձվող
տեղական վճար՝5000 ՀՀ դրամ
6.Մեկ երեխայի հաշվով սննդի
օրական ծախսերը- 400դրամ
7.Մատուցվող ծառայության
համապատասխանությունը
օրենսդրական պահանջներին,
սահմանված նորմատիվներին,
կարգերին և կրթական
չափորոշիչներին-լիովին
8.Նախադպրոցական կրթության
ծառայության մատուցման օրերի
թիվը տարվա ընթացքում – 223 օր
9. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տարեկան
ջեռուցման օրերի թիվը -160
10. Ծրագրի իրականացման
ժամկետը – 1 տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ).
1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն
2. Մանկապարտեզների խմբերի
կոմպլեկտավորում,հաստիքացուցակների
համապատասխանեցում գործող օրենսդրական
պահանջներին:
3. Գործող սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և կրթական
չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության
համապատասխանության վերաբերյալ
ուսումնասիրությունների իրականացում:
համայնքիՆՈՒՀ

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Համայնքի ղեկավար,
համայնքի ՆՈՒՀ
ՀՈԱԿ-ների
տնօրեններ,
աշխատակազմ
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ (ծնողներ)

Համայնքի ղեկավար,
համայնքի
ՆՈՒՀ
ՀՈԱԿ-ների
տնօրեններ

2018թ.
հունվար
–2018թ.
դեկտեմբ
եր

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 41
2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք
3. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ 61839.7 հազ. դրամ,
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
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Ծրագիր 2.Համայնքում կրթական չափորոշիչներին համապատասխան արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցում
Ծրագրի նպատակ.
Ապահովել համայնքի
բնակչությանը
մատուցվող
կրթական
չափորոշիչներին
համապատասխան
արտադպրոցական
դաստիարակության
ծառայությունների
մատուցումը և
հասանելիությունը
Միջանկյալ արդյունք
1. Սպիտակի
արտադպրոցական
դաստիարակության
ՀՈԱԿ–ների
գործունեությամբ
ապահովվել է
2.
համայնքի
բնակչությանը
3.
մատուցվող
արտադպրոցական
դաստիարակության
ծառայության
մատուցումը և
4.
հասանելիությունը՝
կրթական
չափորոշիչնե-րին
համապատասխան 5.
2.Ապահովվել է
համայնքի
արտադպրոցական
ՀՈԱԿ-ների
բնականոն

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշ.
Համայնքի արտադպրոցական
դաստիարակության ՀՈԱԿ–ների
գործունեությամբ ապահովվել է
համայնքի բնակչությանը մատուցվող
կրթական չափորոշիչներին
համապատասխան արտադպրոցական
դաստիարակության ծառայությունների
մատուցումը և հասանելիությունը - լավ

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ).
1.ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը50
2.ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը-29
3.ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների
թիվը-355
4.Երաժշտական կրթություն
ստացողների թիվը-131
5. «Երաժշտական և արվեստի
դպրոցներում ազգային, փողային և
լարային նվագարանների ուսուցում»
ծրագրով անվճար հիմունքներով
սովորող սաներ- 22,
109 սաների համար ծառայության
դիմաց գանձվող տեղական վճարը՝ 2000
դրամ:
6. Գեղարվեստական կրթություն և
գեղագիտական դաստիարակություն
ստացողների թիվը-62
6. 7.Ֆիզիկական կրթություն ստացողների
թիվը-162
7. 8. Ծառայության դիմաց գանձվող
տեղական վճարը՝ 2000 ՀՀ դրամ

Ծրագրի գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմ
, ՀՈԱԿ–ների
տնօրեններ,
Իրականացում
ը՝ ՀՈԱԿ-ների
միջոցով

2018թ.
հունվար –
2018թ.
դեկտեմբե
ր

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Համայնքի ղեկավար, ՀՈԱԿների տնօրեն,
աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային և տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ (ծնողներ)

Համայնքի
ղեկավար,
արտադպրոցա
կան
դաստիարակու
թյան
ՀՈԱԿների
տնօրեններ

2018թ.
հունվար –
2018թ.
դեկտեմբե
ր
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Համապատասխան
նյութական,ֆինանսական
ռեսուրսների
անբավարարություն

գործունեությունը

8. 9.Ծառայության մատուցման օրերի թիվը
տարվա ընթացքում-269
9. 10.Ծնողների կարծիքը մատուցվող
ծառայությունների վերաբերյալ-լավ
11. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1
տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ).

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).

1 «Սպիտակի երաժշտական դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական
հաստատություն», «Սպիտակի թիվ 1 մանկապատանեկան մարզադպրոց»,
ուսումնական հաստատություն»,, <<Սպիտակի թիվ 1
«Սպիտակի գեղարվեստի դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական
մանկապատանեկան մարզադպրոց>>, «Սպիտակի գեղարվեստի
դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն», հաստատություն» ՀՈԱԿ-ների շենք և գույք,
10. 2 , «Սպիտակի երաժշտական դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական
ՀՈԱԿ-ների պահպանություն
հաստատություն», <<Սպիտակի թիվ 1 մանկապատանեկան մարզադպրոց>>,
2.Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված
նորմատիվներին, կարգերին և կրթական չափորոշիչներին ՀՈԱԿ- «Սպիտակի գեղարվեստի դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական
հաստատություն» ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ – 50
ների գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ
2. 3 ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ 55829.1 հազ. դրամ,
ուսումնասիրությունների իրականացում

1.«Սպիտակի երաժշտական դպրոց կրթադաստիարակչական

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Կազմակերպել և աշխուժացնել համայնքի մշակութային կյանքը,
1. Բնակչության բավարարվածությունը համայնքի Սպիտակի քաղաքային
խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների
գրադարան» և «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից
(հարցումների հիման վրա) - լավ
ակտիվ մասնակցությունը:
2 Երիտասարդական նախաձեռնությունների արդյունքում կայացած միջոցառումների
տեսակարար կշիռը միջոցառումների ընդհանուր թվի մեջ- 25 %
3.Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը
բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ -20 %
4.Տարվա ընթացքում թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը
փաստացի բնակվող բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ - 26 %
5.Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի
բնակիչներին - 60 %
Ծրագիր 1. Համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում
Համապատասխան
Ծրագրի նպատակ 11. Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի գնահատման
Համայնքի
2018թ.
մարդկային, նյութական և
Ապահովել համայնքի
արդյունքի) ցուցանիշ Ապահովվել է
համակարգ
ղեկավար,
հունվար –
ՄԳ կիսամյակային և
բնակչությանը
համայնքի բնակչությանը մշակութային
ֆինանսական ռեսուրսների
համայնքապետ
2018թ.
արանի
տարեկան
մշակութային բնույթի
բնույթի ծառայությունների որակյալ
անբավարարություն
դեկտեմբե
աշխատակազմ
հաշվետվություններ
ծառայությունների
մատուցումը, երիտասարդության ազատ
ր
, ՀՈԱԿ–ների
որակյալ մատուցումը,
ժամանցի նպատակային և
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արդյունավետ կազմակերպումը երիտասարդության
բավարար
ազատ ժամանցի
նպատակային և
արդյունավետ
կազմակերպումը
Միջանկյալ արդյունք Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
1.Ապահովվել է
1. .«Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի
.«Սպիտակի
սաների վարձավճարի չափը՝ 2000 դրամ
մշակույթի տուն»
2.«Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի
,ՀՈԱԿ-ի ների
3 խմբակներում ներգրավված սաների
բնականոն
թիվը - 45
գործունեությունը
3. Սպիտակի քաղաքային գրադարան» և
2. Ապահովվել է
«Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿերիտասարդության
ների կազմակերպած միջոցառումների
ազատ ժամանցի
թիվը-56
նպատակային և
4. ՀՀ տոների և հիշատակի օրերին
արդյունավետ
նվիրված միջոցառումներ-25
կազմակերպումը
5.Բնակչության կարծիքը մատուցված
3.Իրականացվել է
ծառայությունների վերաբերյալ–
տոնական և
բավարար
հիշատակի օրերին
6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1
նվիրված
տարի
միջոցառումների
պատշաճ
կազմակերպում
Միջոցառումներ (գործողություններ)
1«Սպիտակի քաղաքային գրադարան» և «Սպիտակի մշակույթի
տուն» ՀՈԱԿ-ների պահպանություն
2. .«Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի Խմբերի
կոմպլեկտավորում
3. Միջոցառումների պլանավորում և անցկացում, ծրագրերի
իրականացում

տնօրեններ և
աշխատակազմ

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի գնահատման
համակարգ
Համայնքի ղեկավար,
աշխատակազմ, ՀՈԱԿ–ների
տնօրեններ, ՄԳ
կիսամյակային և տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. «Սպիտակի քաղաքային գրադարան» և «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ների
աշխատակազմերի աշխատակիցներ – 26
2.Համայնքային գրադարանի,թանգարանի առկայություն - այո
3.Գրքային հավաքածու՝ 29 494 օրինակ,շուրջ 1054 օրինակ թերթեր և ամսագրեր,
թանգարանային ցուցանմուշներ՝ 200 օրինակ
4. «Սպիտակի քաղաքային գրադարան» և «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ների
պահպանման,միջոցառումների և ծրագրերի իրականացման ծախսեր՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ 28983.4հազ. դրամ
5.Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերին համահունչ
իրականացվող միջոցառումների համար ծախսեր - համայնքի բյուջեի միջոցներ
3 300,0 հազ.դրամ:
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Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Առողջ ապրելակերպի ամրապնդում, բակային սպորտի զարգացում-լավ
Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի

զարգացմանը
Ծրագիր 1. Համայնքի բնակչության շրջանում ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և մարզական միջոցառումների կազմակերպման

աջակցում
Ծրագրի նպատակ 12. Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
1.Ապահովել
արդյունքի) ցուցանիշ Ապահովվել է
համայնքի
մարզական միջոցառումներին համայնքի
բնակչության
բնակչության մասնակցությունը, ազատ
մասնակցությունը
ժամանցի կազմակերպումը – բավարար
մարզական
միջոցառումներին :
2.Կազմակերպել
բնակչության ազատ
ժամանցը
Միջանկյալ արդյունք Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
1.Հաշմանդամություն
ժամկետ)
1. Միջոցառումների իրականացման
ունեցող անձանց
ժամկետը - 1 տարի
հասարակության մեջ
2.Անցկացվող մարզական
ներգրավում,առողջ
միջոցառումներից բնակչության
ապրելակերպի
բավարարվածությունը և կարծիքըսերմանում
բավականին լավ
2.Տարածաշրջանի
3.Համայնքում կազմակերպվող
հարակից
պետական ծրագրերով նախատեսված և
համայնքների
ներհամայնքային մարզական
հանրակրթական
միջոցառումների թիվը ՝15
դպրոցների
4. ՆՈՒՀ-երի ավագ խմբերի երեխաներ՝
աշակերտների և
36
ՆՈՒՀ-երի սաների
5. Հաշմանդամություն ունեցող անձիք՝ 3
մասնակցություն
Միջոցառումներ (գործողություններ)
1.Համայնքում պետական ծրագրերով նախատեսված և
ներհամայնքային մարզական միջոցառումների կազմակերպում և
աջակցում՝

Ծրագրի գնահատման
համակարգ
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,
համայնքապետ
արանի
աշխատակազմ
,հանրակրթակ
ան
դպրոցներ,բնա
կիչներ

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի գնահատման
համակարգ
Համայնքի ղեկավար, ՄԳ
կիսամյակային և տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ,սոց
ցացնցեր,հեռախոսային
կապ

Համայնքի
ղեկավար,
համայնքապետ
արանի
աշխատակազմ
,ՆՈՒՀ-երի
տնօրեններ,
հանրակրթակ
ան դպրոցների
տնօրեններ,
ֆիզկուլտուրայ
ի ուսուցիչներ,
զինղեկներ,
բնակիչներ

2018թ.
հունվար –
2018թ.
դեկտեմբե
ր

Համապատասխան
մարդկային, նյութական և
ֆինանսական ռեսուրսները
առկա են:

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Աշխատակազմում մարզական միջոցառումների կազմակերպման հարցերով
զբաղվող աշխատակիցներ- 4
2. Համայնքում խաղահրապարակների թիվը՝ 13
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1.Մարզական փառատոն
2. Հանրակրթական դպրոցների I-III և IV-VII դասարանների
աշակերտների «Սպորտլանդիա»
3. Լավագույն մարզական ընտանիք
4. Լավագույն մարզական ՆՈՒՀ
5. Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզական ընտանիք
6. Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ
7 Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության
հանրապետական ռազմամարզական խաղեր
8.«Կորյուն»ռազմամարզական խաղեր
Ներհամայնքային միջոցառումներ՝
1.Սպիտակի օրվան նվիրված մարզական միջոցառումներ, ցուցադրական
ելույթներ
2.Ֆիզկուլտուրայի օրվան նվիրված մարզական միջոցառումներ
3.Ֆուտբոլի համայնքային առաջնություն(համայնքի ղեկավարի գավաթ)
4.Սեղանի թենիսի համայնքային առաջնություն
5.<<Ազատ ոճ>> ըմբշամարտի և <<Սամբո>> մարզաձևերի համայնքի
բաց առաջնություն
6.Շախմատի համայնքային առաջնություն
7.Բռնցքամարտի համայնքի երիտասարդների առաջնություն

3.Մարզական միջոցառումների ծախսեր՝ 300.0 հազ. դրամ
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

2.Մարզական միջոցառումների մասին տեղեկացում համայնքի
հանրակրթական դպրոցներին, ՆՈՒՀ-երին և ընդհանրապես
ազգաբնակչությանը:
3.Մարզական միջոցառումների կազմակերպչական
աշխատանքների համար համապատասխան նյութական
ռեսուրսների ձեռքբերում:
4. Պատասխանատու անձանց հանդիպում և քննարկում հետագա
աշխատանքների մասին:
5.Պարգևատրման նպատակով հավաստագրերի,պատվոգրերի և
հուշանվերների ձեռք բերում:
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
Ապահովել համայնքի բնակչության սոցիալական
1. Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը - լավ
պաշտպանությանն ուղղված ծրագրերի շարունակականությունը
և հստակեցնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը:
Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին և անձանց սոցիալական աջակցության տրամադրում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի գնահատման
Համայնքի
Համապատասխան
ղեկավար,
ֆինանսական ռեսուրսների
Հայտնաբերել կյանքի
արդյունքի) ցուցանիշներ
համակարգ,
աշխատակազմ
անբավարարություն
Հստակեցվել է սոցիալապես
դժվարին
ՄԳ կիսամյակային,
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իրավիճակներում
հայտնված անձանց և
ըստ
անհրաժեշտության
ուղղորդել տարբեր
սոցիալական
ծառայություններ:Նպա
ստել համայնքի
բնակչության
սոցիալական վիճակի
բարելավմանը,
աջակցության
հասցեականության
բարձրացմանը,
կանխարգելել
սոցիալական
մեկուսացումը:
Միջանկյալ արդյունք
1. Սոցիալական

անապահով ընտանիքներին
տրամադրվող սոցիալական
աջակցության հասցեականությունը
և բարելավվել ծառայության
մատչելիությունը, սոցիալական
ռիսկերի աստիճանական կրճատում
70 %

տարեկան
հաշվետվություններ,
շահառուներ

ի
քարտուղար,սո
ցիալական
աշխատող

2018թ.
հունվար2018թ.
դեկտեմբ
եր

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
1.Սոցիալական աջակցություն ստացած
աջակցությունը
սոցիալապես խոցելի ընտանիքների
տրամադրվել է
թիվը -84
աջակցող ցանցի
2. Սոցիալական աջակցություն
մասնակիցների
փոխգործակցության և ստանալու դիմումներ ներկայացրածների
թիվը- 110
համատեղ
գործունեության հիման 3.Բնակչության կարծիքը սոցիալական
աջակցության ծառայության մատուցման
վրա:
հասցեականության մասին - ավելի շատ
2. Բարձրացել է
լավ, քան վատ
տրամադրվող
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1
սոցիալական
տարի
աջակցության
հասցեականությունը և
ծառայության
մատչելիությունը:

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Համայնքի ղեկավար, , ՄԳ
կիսամյակային, տարեկան
հաշվետվություններ,
շահառուներ

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1.Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քննարկում,
տնայցերի կազմակերպում և աջակցության տրամադրում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Աշխատակազմում ծրագրերի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ՝ 4
2. «Ակտիվ ծերացում» ծրագրի նախաձեռնող խմբի անդամներ՝46

Համապատասխան
ֆինանսական ռեսուրսները
առկա են եղել
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2.Ուսումնասիրությունների միջոցով հայտնաբերված կյանքի
դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց անհրաժեշտ
սոցիալական աջակցության տրամադրում:
3.Համագործակցում աջակցող ցանցի հետ:

տարեցներ,աշխատասենյակի կահավորում՝«Կարմիր խաչ» կազմակերպության
կողմից:
3. ֆինանսավորման աղբյուրը
Համայնքի բյուջեով նախատեսված ներդրում ՝3.100,0 հազ. դրամ

4.Համայնքում խնամատար ընտանիքների ինստիտուտի
կայացման աշխատանքների աջակցում
5. «Ակտիվ ծերացում» ծրագրի նախաձեռնող խմբի
գործունեության ապահովում՝ «Կարմիր խաչ»կազմակերպության
համագործակցությամբ:
Ծրագիր 2 «Առաքելություն Հայաստան» - ԲՀԿ-ի կողմից սոցիալ- առողջապահական ծառայությունների մատուցման աջակցություն
Համայնքի
2018թ.հու
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական Ծրագրի գնահատման
Ծրագրի նպատակ
ղեկավար,
նվարՕժանդակել կյանքի
արդյունքի) ցուցանիշ
համակարգ
աշխատակազմ
2018թ.
Համայնքը նպաստել է Առաքելություն
դժվարին
ՄԳ
կիսամյակային, ,«Առաքելությու դեկտեմբե
Հայաստան» ԲՀԿ-ի «Սպիտակի
իրավիճակներում
տարեկան
ն Հայաստան» ր
ցերեկային կենտրոն»-ի
հայտնված անձանց
հաշվետվություններ
ԲՀԿ-ի
աշխատանքների կազմակերպմանը առաջնային
«Սպիտակի
շատ լավ
սոցիալական
ցերեկային
խնդիրների լուծմանը:
կենտրոն»Միջանկյալ արդյունք
Օրական մեկ անգամ
կալորիականությամբ
հարուստ տաք սննդի
տրամադրում`
բաղկացած 2-3
ճաշատեսակից,ըստ
անհրաժեշտության
համապատասխան
երաշխավորագրերի
առկայության դեպքում
40 շահառուների
(հաշմանդամություն
ունեցողներ, կյանքի
դժվարին
իրավիճակներում
հայտնված այլ
անձինք) տներ սննդի

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
1. Շահառուների բավարարվածությունըլավ
2.<<Առաքելություն Հայաստան>> ԲՀԿի «Սպիտակի ցերեկային կենտրոն»ի
բարեգործական ճաշարանից օգտվող
շահառուների թիվը-101
3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը–
1տարի

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի գնահատման
համակարգ
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ
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աշխատակազմ
Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմ
,«Առաքելությու
ն Հայաստան»
ԲՀԿ-ի
«Սպիտակի
ցերեկային
կենտրոն»-ի
աշխատակազմ

2018թ.հու
նվար2018թ.
դեկտեմբե
ր

ուղարկում:

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1.Պայմանագրերի կնքում և համապատասխան ֆինանսավորման
պլանավարում
2.Համապատասխան ֆինանսավորման ապահովում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ՝ 4
2. «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի «Սպիտակի ցերեկային կենտրոն»-ի
աշխատակիցներ՝5
3. ֆինանսավորման աղբյուրը
Համայնքի բյուջեով նախատեսված ներդրում ՝2.800,0 հազ. դրամ, «Առաքելություն
Հայաստան» ԲՀԿ –ի ներդրում՝ 8.000.0 հազ. դրամ

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
2018 թվականին 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
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
2018 թվականի ընթացքում ՏԻՄ-երի գործունեության
Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄթափանցիկության ապահովում՝ համայնքի ավագանու նիստերի
երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 90%
հեռարձակում, բնակչության
Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի,
մասնակցություն հանրային լսումներին, ՏԻՄ-երի իրավական
համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը
ակտերի հրապարակում, հարկ վճարողների համար գույքային
կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5 %
հարկերի(գույքահարկ, հողի հարկ) հաշվառման համակարգի
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի
հասանելիության ապահովում
ընդհանուր մուտքերի կազմում, 34.71%
Ծրագիր 1. ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության ապահովում՝ համայնքի ավագանու նիստերի հեռարձակում, բնակչության
մասնակցություն հանրային լսումներին, ՏԻՄ-երի իրավական ակտերի հրապարակում, հարկ վճարողների համար գույքային հարկերի
(գույքահարկ, հողի հարկ) հաշվառման համակարգի հասանելիության ապահովում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի գնահատման
2018թ.
Համապատասխան
Համայնքի
Բարելավվել
արդյունքի) ցուցանիշ
համակարգ,
հունվար- մարդկային, նյութական
ղեկավար,
ՏԻՄ-երի գործունեության
բնակչության
ՄԳ կիսամյակային,
դեկտեմբ
և ֆինանսական
աշխատակա
թափանցիկության որակը՝ լավ
մասնակցությունը
տարեկան
եր
ռեսուրսների
զմի
տեղական
առկայություն
հաշվետվություններ
քարտուղար
ինքնակառավարմանը
՝ ապահովելով ՏԻՄ-
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երի գործունեության
թափանցիկությունը:

Միջանկյալ արդյունք

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
Բարելավվել է
1. Ավագանու նիստերի առցանց
բնակչության
հեռարձակում-100%
մասնակցությունը
2. Հանրային լսումներին ներկա
տեղական
բնակիչների քանակը – 126
ինքնակառավարմանը 3. Բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ:
երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի
ավագանու) կողմից կայացված
որոշումների թվի տեսակարար կշիռը
կայացված որոշումների ընդհանուր թվի
մեջ – 5%
4. Համայնքի պաշտոնական
ինտերնետային կայքից օգտվողների
թիվը – 1300
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1
տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
1. Համայնքի ավագանու նիստերի գրաֆիկի կազմում և
հրապարակում,
2. Համայնքի ավագանու նիստերի մասին տեղեկատվության
հրապարակում,
3. Նիստերի հեռարձակման աշխատանքների կազմակերպում,
4. Նիստերի արդյունքների հրապարակում,
5. Հանրային լսումների կազմակերպում և անցկացում,
6. Գույքային հարկերի հաշվառման համակարգի ծածկագրերի
տրամադրում հարկ վճարողներին:

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային, տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ, համայնքի
տեղեկատվական կայք

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակա
զմի
քարտուղար

2018թ.
հունվար–
դեկտեմբ
եր

Համապատասխան
մարդկային և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 252.0 հազ. դրամ
Համայնքային շենքեր և գույք
Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ-15
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2888

վատ

Օտարում

2670

լավ

համայնքի
կողմից
օգտագործման

ք.Սպիտակ,
Չարենցի փ.
շ.46

514.3

լավ

Հանգստյան գոտի

ք.Սպիտակ

35900

բավար
ար

Աղբավայր

ք.Սպիտակ,
Չարենցի 54

39885.6

բավար
ար

ք.Սպիտակ

15473,13

ք.Սպիտակ
Բանավան

4718,5

1.

Համայնքի վարչական
շենք

ք.Սպիտակ
Շահումյան 7

2.

Հյուրանոց

ք.Սպիտակ,Ուզ
բեկական
թաղ.

3.

Մանկապարտեզի շենք
և հողամաս

ք.Սպիտակ,
Շահումյան 10

4.

Ճաշարան և վարչական
շենք, հողամաս շենք
214.3քմ, հող 0.03 հա

5.

6.

7.

8.

9.

10.

23 բազմաբնակարան
բնակելի շենքեր (61
բնակարան)
40 հատ կիսակառույց
անհատական բնակելի
տներ

Բնակելի տուն

Կանգառ Տաշիր

ք.Սպիտակ
«Վարպետաց»
թաղամաս,Երի
տասարդությա
ն փողոց,4-րդ
անցում 15/1
ք.Սպիտակ,
42

լավ

համայնքի
կողմից
օգտագործման

համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
վարձակալների
կողմից
օգտագործման

կիսակա
ռույց

54

լավ

1

բավար

Այլ բնութագրիչներ

Վիճակի գնահատումը

2292,2

բավար
ար

Գույքի անվանումը

Գույքի կառավարման
գործառույթը

Զբաղեցրած տարածքը/
մակերեսը(մ2)

Հ/հ

Հասցեն կամ ծածկագիրը

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

տրամադրվել է
անհատույց
օգտագործման
համայնքի

կապիտալ
վերանորո
գվել է
2011 թ.

թաղամասում

11.

Կանգառ Տաշիր
թաղամասում

12.

Կանգառ Վարպետաց
թաղամասում

13.

Կանգառ Իտալական
թաղամասում

14.

Կանգառ Իտալական
թաղամասում

15.

Կանգառ Նորվեգական
թաղամասում

16.

Կանգառ Նորվեգական
թաղամասում

17.

Կանգառ Ալ.Մանուկյան
և Շիրակի խճ.

18.

Կանգառ Երևանյան խճ.

19.

Տաշիր
թաղամաս
ք.Սպիտակ,
Տաշիր
թաղամաս
ք.Սպիտակ,
Վարպետաց
թաղամաս
ք.Սպիտակ,
Իտալական
թաղամաս
ք.Սպիտակ,
Իտալական
թաղամաս
ք.Սպիտակ,
Նորվեգական
թաղամաս
ք.Սպիտակ,
Նորվեգական
թաղամաս
ք.Սպիտակ,
Ալ.Մանուկյան
և Շիրակի խճ.

ար

1

բավար
ար

1

բավար
ար

1

բավար
ար

1

բավար
ար

1

բավար
ար

1

բավար
ար

1

բավար
ար

ք.Սպիտակ,
Երևանյան խճ.

1

բավար
ար

Կանգառ Երևանյան խճ.

ք.Սպիտակ,
Երևանյան խճ.

1

բավար
ար

20.

Արտաքինաստիճաններ

Ք.ՍպիտակՇիր
ակիխճուղիևԱռ
ափնյաթաղամ
աս

2

բավար
ար

21.

Տաշիր թաղամասի
կենտրոնական
հեղեղատար

ք.Սպիտակ

1

բավար
ար

22.

Ոփյան փողոցի
հեղեղատար

ք.Սպիտակ

1

բավար
ար

24.

Բնակելի շենքի
անավարտ հիմք

ք.Սպիտակ

1

բավար
ար

25.

Կոյուղագիծ ՔրքՔրքորյան թաղ. 1-ին
նրբ.

ք.Սպիտակ

լավ

43

կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Ջերմամատակարարմա
ն համակարգ
"Կենտրոն-1"
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ (
հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)

բավար
ար

ք.Սպիտակ
Տեր-Սիմոնյան
փողոցի

41

բավար
ար

74

լավ

Շահումյան
փողոց

32

վատ

Ալ.Մանուկյան
փողոց

15

լավ

Թորոսյան
փողոցի

13

բավար
ար

Մյասնիկյան
փողոց

13

վատ

Ն.Աճեմյան
փողոց

14

բավար
ար

Ուզբեկական
թաղամասի

20

բավար
ար

Իտալական
թաղամաս

11

վատ

Երևանյան
խճուղի

163

բավար
ար

Վանաձորի
խճուղի

11

բավար
ար

Սայաթ-Նովա
փողոց

17

բավար
ար

Չարենցի
փողոց

19

բավար
ար

ՔըրքՔըրքորյան
փողոց

26

բավար
ար

Ս.Ավետիսյան
փողոց

44

համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լլուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)
Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ)

Թումանյան
փողոց

15

բավար
ար

Պանրագործնե
ր փողոց

16

բավար
ար

Շիրակի խճուղի

19

բավար
ար

Ոփյան փողոց

10

լավ

Առափնյա
փողոց

22

լավ

Ուզբեկական Կ11 թաղամաս

11

լավ

Ավտոկայան

4

լավ

Փյունիկ
թաղամաս

29

լավ

Ս.Ավետիսյան
5-րդ նրբանցք

24

լավ

Եռանկյունի
թաղամաս

9

լավ

51.

Գազատար

Փախստականն
երի թաղամաս

բավար
ար

52.

Գազատար

Գր. Լուսվորիչ
թաղամաս

լավ

53.

Լուսավորության
համակարգ
(հենասյուներ և
լուսատու)

Ս. Ավետիսյան
հրապարակ

բավար
ար

54.

Նստարաններ (հատ)

Ս. Ավետիսյան
հրապարակ

10

լավ

55.

Բետոնե ծաղկանոցներ

Ս. Ավետիսյան

1,08

լավ

25

45

համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքիկողմի
ցօգտագործման
համայնքիկողմի
ցօգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի

56.

(խմ)

հրապարակ

Թիվ 2 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի
կաթսայատուն

ք.Սպիտակ

կողմից
օգտագործման
1
49

57.

58.

59.

Աղբարկղ
70×70×100

Աղբարկղ
80×80×100

Աղբարկղ
60×60×100

ք.Սպիտակ

ք.Սպիտակ

13
19

վատ

70

6

լավ
բավար
ար
վատ

33

լավ

5
6
20

60.

Աղբարկղ
70×70×90

ք.Սպիտակ

լավ
բավար
ար

39

ք.Սպիտակ

լավ

14
6

բավար
ար
վատ
լավ
բավար
ար
վատ

61.

Աղբարկղ
75×75×100

ք.Սպիտակ

1

լավ

62.

Աղբարկղ
80×80×80

ք.Սպիտակ

1

լավ

63.

Աղբարկղ
70×70×120

ք.Սպիտակ

1

լավ

64.

Աղբարկղ
80×80×90

ք.Սպիտակ

3

լավ

65.

Աղբարկղ
80×80×80

ք.Սպիտակ

1

լավ

66.

Աղբարկղ
60×60×90

ք.Սպիտակ

1

լավ

4

լավ
բավար
ար

67.

Աղբարկղ
70×70×80

3

ք.Սպիտակ

5
46

վատ

համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործմ
ան
համայնքի
կողմից
օգտագործման

համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման

68.

Աղբարկղ
76×76×80

ք.Սպիտակ

1

լավ

69.

Աղբարկղ
75×75×100

ք.Սպիտակ

1

վատ

70.

Աղբարկղ
60×60×120

ք.Սպիտակ

3

վատ

71.

Գերեզմանատներ
(1,2,3)

ք.Սպիտակ

3 հատ

բավար
ար

72.

Աղբատար ԶԻԼ- 433362
KO-449-10

ք.Սպիտակ

1 հատ

բավար
ար

73.

Ամբարձիչ ԱԳՊ-18 Գազ
53-12

ք.Սպիտակ

1 հատ

բավար
ար

74.

Ջրցան ԿՕ-503Բ ԳԱԶ
53-12

ք.Սպիտակ

1 հատ

բավար
ար

75.

Մերսեդես Բենց 600

ք.Սպիտակ

1 հատ

լավ

76.

Միտսուբիշի Nativa

ք.Սպիտակ

1 հատ

լավ

14 հատ

3 հատը
լավ, 5
հատը
բավար
ար,6
հատը
վատ

77.

Խաղահրապարակներ

ք.Սպիտակ

78.

Ճանապարհներ
ասֆալտապատ

ք.Սպիտակ

31,7 կմ

վատ

79.

Ճանապարհներ
գրունտային

ք.Սպիտակ

28.4 կմ

բավար
ար

80.

Ջրագիծ

ք.Սպիտակ

42160.24մ

բավար
ար

81.

Ջրահեռացման
խողովակաշար

36597.3 մ

բավար
ար

ք.Սպիտակ
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համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
օտարում
համայնքի
կողմից
օգտագործման

համայնքի
կողմից
օգտագործման

համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման
համայնքի
կողմից
օգտագործման

456հա/
վարձակալ.,
23.0հա
անհատույց
օգտագործման
1.63 հա /
վարձակալ.
11.38հա
անհատույց
օգտագործման,
12.59հա
վարձակալ.

Կնքվել են
պայմ.

82.

Վարելահողեր

ք.Սպիտակ

882.79 հա

83.

Խոտհարքներ

ք.Սպիտակ

19.62 հա

84.

Արոտներ

ք.Սպիտակ

2815.90 հա

ք.Սպիտակ

53,78 հա

0,02 հա / վարձ.

Կնքվել է
պայմ.

ք.Սպիտակ

2,39 հա

0,51 հա/ վարձ.

Կնքվել է
պայմ.

ք.Սպիտակ

118,84 հա

0,002հա/ վարձ.

Կնքվել է
պայմ.

ք.Սպիտակ

118,14 հա

0,03 հա/ վարձ.

ք.Սպիտակ

509,65 հա

0,30 հա/ վարձ.

ք.Սպիտակ

806,51 հա

ք.Սպիտակ

4044,86
հա

85.

86.

87.
88.
89.

90.

91.

92.

Բնակելի
կառուցապատման
հողեր
Հասարակական
կառուցապատման
հողեր
Խառը
կառուցապատման
հողեր
Ընդհանուր
օգտագործման հողեր
Այլ հողեր
Բնակավայրերի
նպատակային
նշանակության
հողամասերի օտարում
Գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի
օտարում
Վարպետաց
թաղամասի արտաքին
լուսավորության
համակարգ

ք.Սպիտակ

67 000 000
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1 հա/ աճուրդ

8 հա

լավ

համայնքի
կողմից
օգտագործման

Կնքվել է
պայմ.
Կնքվել է
պայմ.

Կնքվել է
պայմ.
Կնքվել է
պայմ.
Օտարում

Օտարում

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

Այլ աղբյուրներ

Ընդամենը

Համայնք-ՔՀՄՀ
համագործակցությու
ն

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Համայնքային ծառայությունների
արդյունավետ, թափանցիկ
1.
կառավարում,
ենթակառուցվածքների
գործունեության պահպանում

Դոնոր
կազմակերպությունն
եր

Ծրագրի անվանումը

Պետական բյուջե

Հ/հ

Ծրագրի
արժեքը
(հազ.
դրամ)

Համայնքի բյուջե

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

120 864.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120 864.3

120 864.3

120 864.3

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
Համայնքում բնակվող
զինապարտ քաղաքացիների
1
հաշվառման գրանցամատյանի
վարումը

-

-

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
Ալ.Մանուկյան փողոց, թիվ
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
Ս.Ավետիսյան փողոց, թիվ 17,
17/1,17/2, 15/1 և 15/2,
բազմաբնակարան շենքերի
341 932,0
3 225,6 31 932,022 306 774,18
1.
ջերմաարդյունավետությանն
ուղղված միջոցառումներ և
տանիքների արդիականացում,
Շահումյան փողոց, թիվ 7
հասցեում 45կՎտ/ժ հզորության
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ֆոտովոլտային կայանի
կառուցում
Մշակույթի տան վերանորոգում,
2.
գազատարի կառուցում
Ս.Ավետիսյան փողոց 17
բազմաբնակարան բնակելի
շենքի բակի ասֆալտապատում,
ջրահեռացում և լուսավորության
համակարգերի կառուցում
Ս.Ավետիսյան փողոց 19Ա և 19Բ
բազմաբնակարան բնակելի
3.
շենքերի բակի բարեկարգում,
հենապատերի կառուցում և
ասֆալտապատում,
Այգեստան 2 թաղամասի
(Վարդանանց հիմնական
դպրոցի հարևանությամբ)
փողոցի ասֆալտապատում
Մարզադպրոցի հին մասնաշենքի
4.
վերանորոգում
Քաղաքային զբոսայգու
5.
հուշարձանի և բեմի
հանդերձարանի վերանորոգում
6.
Աղբահանության աշխատանքներ
Սանիտարական մաքրման
7.
աշխատանքներ
Ձմեռային մաքրման
8.
աշխատանքներ
9.
Աղբարկղների ձեռքբերում
Քըրք Քրքորյան, Էստոնական և
10.
Այգեստան թաղամասերի
կոյուղագծերի կառուցում
Փողոցային լուսավորության
համակարգերի սպառած
11.
էլեկտրաէներգիայի
վարձավճարների վճարում
Փողոցային լուսավորության
12.
համակարգերի լամպերի
փոխարինում
Բազմաբնակարան բնակելի
13.
շենքերի սպասարկում
Թափառող կենդանիների
14.
վնասազերծում
Ընդամենը
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
Հանայքային սեփականություն
հանդիսացող բնակավայրերի և
1.
գյուղատնտեսական
նպատակային նշանակության
հողամասերի օտարում

81 784,0

2000,0

79 784,0

-

-

-

45 822,2

25 748,6

20 073,6

-

-

-

27 921,6

27 921,6

3 000,0

3 000,0

-

-

-

18 277,0

18 277,0

-

-

-

-

22 100,0

22 100,0

-

-

-

-

5 000,0

5 000,0

-

-

-

-

960,0

960,0

-

-

-

-

-

-

-

24 994,09

24 994,09

6 200,0

6 200,0

300, 0

300, 0

18 631,4

18 631,4

280,0

280,0

597 202,2

105 722,6

-

-
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156 783,7 306 774, 18

-

-

-

-

27 921,593

-

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Այգեստան թաղամասի փողոցի
1.
25 000,0
- 25 000,0
ասֆալտապատում
Բանավան թաղամասի երկու
2.
1 200,0
1 200,0
կանգառների կառուցում
Ընդամենը
26 200,0
1 200,0 25 000,0
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականին առևտրի և
ծառայությունների ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել
Ոլորտ 8. Կրթություն
Համայնքում կրթական
1.
չափորոշիչներին
համապատասխան
նախադպրոցական կրթության
61 839.7
61 839.7
ապահովում և ընդլայնում,
նախադպրոցական կրթության և
դաստիարակության
ծառայությունների մատուցում
Համայնքում կրթական
2.
չափորոշիչներին
համապատասխան
55 829,1
55 829,1
արտադպրոցական
դաստիարակության
ծառայությունների մատուցում
117 668.8
117 668.8
Ընդամենը
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Համայնքի բնակչությանը
մշակութային ծառայությունների
32 283,4
32 283,4
1.
մատուցում, երիտասարդության
ազատ ժամանցի նպատակային
և արդյունավետ կազմակերպում
32 283,4
32 283,4
Ընդամենը
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին
առողջապահության ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Համայնքի բնակչության շրջանում ֆիզկուլտուրային-առողջա1.
րարական և մարզական
միջոցառումների կազմակերպման
աջակցում
Ընդամենը

-

-

300.0

300.0

300.0

300.0

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Սոցիալական աջակցության
3 100,0
1.

3 100,0
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

կարիք ունեցող ընտանիքներին և
անձանց սոցիալական
ծառայությունների որակյալ
մատուցում
«Առաքելություն Հայաստան» 2.
ԲՀԿ--ի ռեսուրս կենտրոնի
10 800,0
աշխատանքների աջակցություն
Ընդամենը
13.900.0
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
2018 թվականին
գյուղատնտեսության ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել
Ընդամենը
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել
Ընդամենը
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
2018 թվականին ոլորտում
1.
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել
Ընդամենը
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել
Ընդամենը
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների
2018 թվականի ընթացքում ՏԻՄերի գործունեության
թափանցիկության ապահովում՝
համայնքի ավագանու նիստերի
հեռարձակում, բնակչության
մասնակցություն հանրային
լսումներին, ՏԻՄ-երի իրավական
ակտերի հրապարակում, հարկ
վճարողների համար գույքային
հարկերի (գույքահարկ, հողի
հարկ) հաշվառման համակարգի
հասանելիության ապահովում
Ընդամենը
916418,7
Ընդհանուրը

2 800,0

8 000.0

5.900.0

8000, 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

383 939,1

181 783,7

314 774, 18

մասնակցություն

4. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը
Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը
Ոլորտ 1. Ընդհանուր
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27 921,6

Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում,
ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
ն
արժեքը
Համայնքի
աշխատակազմի
50
Մուտքային
աշխատակիցների
թիվը
Աշխատակիցների
գործունեության
Ելքային
4
(քանակական)
արդյունավետության
բարձրացում, %
Աշխատակազմում
առկա տեղեկատվական
և
90
հեռահաղորդակցությա
Ելքային (որակական)
ն համակարգերի
օգտագործման
մակարդակը, %
Աշխատակազմում
Ելքային
(ժամկետայնության)

ստացված մեկ
դիմումին

5

պատասխանելու միջին
ժամանակը, օր
Բնակչությանը
մատուցվող հանրային

Վերջնական
արդյունքի

ծառայությունների
որակը՝

շատ վատ,

լավ

վատ, բավարար, լավ,
գերազանց
Ծախսեր, հազ. դրամ

104830.0

104830.0

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
Ծրագիր 1. Զինապարտ քաղաքացիների զինվորական հաշվառման աշխատանքների աջակցում

Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(ժամկետայնության)

Անվանումը
Աշխատակազմում
զորակոչի հարցերով
զբաղվող
աշխատակիցների
թիվը
2002թ.ծնված
նախազորակոչիկներ
ի կցագրման մասին
տեղեկանքի

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Շեղումը
արժեքը
արժեքը
ն

3

մինչև
2018թ.ապր
իլ ամիս:
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տրամադրում ՀՀ
Լոռու
մարզպետարան
2003թ.ծնված
նախազորակոչիկներ
ի տվյալների
հավաքագրում և
մուտքագրում

Ելքային
(որակական)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ.
դրամ

2002թ.
2003թ.ծնված
նախազորակոչիկներ
ի զինվորական
հաշվառում

մինչև
2018թ.սեպ
տեմբեր
ամիս
փաստաթղթ
ային և
էլեկտրոնայ
ին
տարբերակո
վ

Հստակեցվել է
նախազորակոչիկներ
ի, զորակոչիկների և
պահեստազորում
գտնվող
քաղաքացիների
քանակական ու
որակական կազմը

բավարար

-

-

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 1. Ալ.Մանուկյան փողոց, թիվ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Ս.Ավետիսյան փողոց, թիվ 17, 17/1,17/2, 15/1 և 15/2,
բազմաբնակարան շենքերի ջերմաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ և տանիքների
արդիականացում, Շահումյան փողոց, թիվ 7 հասցեում ֆոտովոլտային կայանի կառուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրա
Փաստ.
խ․
Տեսակը
Անվանումը
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեք
ը
ը
Աշխատանքներում ներգրավված
10
աշխատողների թիվը
Նախագծանախահաշվային
Մուտքային
փաստաթղթերի օրինակների
թիվը, յուրաքանչյուր
3
բազմաբնակարան բնակելի
շենքի համար
Բազմաբնակարան շենքերի
թիվը, որոնց իրականացվել են
ջերմաարդյունավետությանն
15
Ելքային
ուղղված միջոցառումներ և
(քանակական)
տանիքների արդիականացում
Փոխարինված և
14
ջերմամեկուսացված տանիքների
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Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

թիվը
Փոխարինված մուտքերի դռների
թիվը
Արևային էներգիայի
մարտկոցների թիվը, հատ
Բնակիչների
բավարարվածությունը ծրագրի
շրջանակներում իրականացված
միջոցառումներից, %
Էներգախնայողություն, %
CO2 արտանետումների
կրճատում, %
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը,տարի
Ջերմաարդյունավետ և
արդիական բազմաբնակարան
շենքերի տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի մեջ, %
Ֆոտովոլտային կայանի
հզորությունը, կՎտ/ժ
341932,0

29
139

80
15-30
20
1

6

45
341932,0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 2. Մշակույթի տան վերանորոգում, գազատարի կառուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Անվանումը
Վերանորոգման
աշխատանքներում
ներգրաված
աշխատողների թիվը
Վերանորոգված
գրադարան,
գրապահոց,
ընթերցասրահ, քմ
Վերանորոգված
գմբեթներ թիվը
Վերանորոգված
սանհանգույցների
թիվը
Կիսանկուղային հարկի
վերանորոգված
երթիկների մակերեսը,
քմ
Փոխարինված
տանիքի մակերեսը, քմ
Տեղադրված
մետաղական

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
10

451,62

1
2

19,2

1760
4
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Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

բազրիքների թիվը
Նոր կառուցված
գազատարի
երկարությունը, գծմ
Բնակիչների
բավարարվածությունը
ծրագրից, %
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, օր
Բարելաված շենքային
պայամններ,
մշակույթի տանը
տեղակայված
կազմակերպություններ
ի կողմից մատուցվող
ծառայությունների
որակ, %
81784,0

220

60

200

60

81784,0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 3. Ս.Ավետիսյան փողոց 17 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի ասֆալտապատում, ջրահեռացում
և լուսավորության համակարգերի կառուցում Ս.Ավետիսյան փողոց 19Ա և 19Բ բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի բակի բարեկարգում, հենապատերի կառուցում և ասֆալտապատում
Այգեստան 2 թաղամասի (Վարդանանց հիմնական դպրոցի հարևանությամբ) փողոցի ասֆալտապատում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
Վերանորոգման
աշխատանքներում
10
ներգրաված
աշխատողների թիվը
Նախագծանախահաշվ
Մուտքային
ային փաստաթղթերի
օրինակների թիվը,
3
յուրաքանչյուր
բազմաբնակարան
բնակելի շենքի համար
Բարեկարգված
բազմաբնակարան
բնակելի շենքերի
2
բակային տարածքների
թիվը
Ելքային
Բակային
(քանակական)
տարածքների
2367
ասֆալտապատ
մակերեսը, քմ
Կառուցված
21,8
հենապատեր (3 հատ),
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Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական
արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

խմ
Տեղադրված
հենասյուների (89x3մմ7մ) թիվը
Տեղադրված
լուսատուների (30Վտ
LED լամպով) թիվը
Բարեկարգ
ներհամայնքային
ճանապարհների
մակերեսի տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի
կազմում, %
Բնակիչների
բավարարվածությունը
ծրագրից, %
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Բարեկարգ բակային
տարածքների
տեսակարար կշիռը
ընդհանուրի կազմում, %
45 822,2

4

4

10

80

1

70
45 822,2

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 4. Մարզադպրոցի հին մասնաշենքի վերանորոգում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային
Ելքային
(քանակական)
Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական
արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

Անվանումը
Վերանորոգման
աշխատանքներում
ներգրավված
աշխատողների թիվը
Մարզադպրոցի սաների
թվի ավելացում
Բնակիչների
բավարարվածությունը
մարզադպրոցի
ծառայություններից, %
Շինարարական
աշխատանքների
իրականացման
ժամկետը, օր
Բարելավված շենքային
պայմաններ
27921.593

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
10

70

80

1 տարի

90%
27921.59
3
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Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 5. Սպիտակ համայնքի քաղաքային զբոսայգու հուշարձանի և բեմի հանդերձարանի
վերանորոգում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
Վերանորոգման
աշխատանքներում
Մուտքային
10
ներգրավված
աշխատողներ
Զբոսայգու մատուցվող
Ելքային
ծառայությունների
20%
(քանակական)
որակի բարձրացում
Բնակիչների
բավարարվածությունը
Ելքային (որակական)
70%
զբոսայգու ծառայություններից, %
Աշխատանքների
Ելքային
իրականացման
1 ամիս
(ժամկետայնության)
ժամկետը, օր
Համայնքի
բնակչությանը
Վերջնական
մատուցվող
70%
արդյունքի
քաղաքային զբոսայգու
ծառայության որակը
Ծախսեր, հազ. դրամ
3000.0
3000.0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 6. Համայնքի տարածքում աղբահանության աշխատանքների իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

Անվանումը
Աղբահանություն
իրականացնող
աշխատողների թիվը
Ծառայության մատուցման
հաճախականությունը
շաբաթվա կտրվածքով
Բնակիչների
բավարարվածությունը %
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, օր
Համայնքի տարածքի
մաքրություն,
աղբահանության
պատշաճ իրականացում
17900.0

Թիրախ․
արժեքը
4

6
80
1 տարի

90%
17900.0
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2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 7. Համայնքի տարածքում սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)
Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական
արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

Անվանումը
Սանիտարական մաքրում
իրականացնող
աշխատողների թիվը
Ծառայության
մատուցման
հաճախականությունը
շաբաթվա կտրվածքով
Բնակիչների
բավարարվածությունը %
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Համայնքի տարածքի
մաքրություն,
սանիտարահիգենիկ
պայմաններ
22100.0

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
9

6

80
1 տարի

90%
22100.0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 8. Համայնքի տարածքում ձյան մաքրման աշխատանքների իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային
Ելքային
(քանակական)
Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական
արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

Անվանումը
Ձյան մաքրում
իրականացնող
աշխատողների թիվը
Ձյան մաքրման
տարածքներ
Բնակիչների
բավարարվածությունը %
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, օր
Երթևեկության
անվտանգ
կազմակերպում և
մարդկանց անվտանգ
անցուդարձ
5000.0

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
10
139810քմ
80
1 տարի

90%

5000.0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 9. Համայնքում նոր աղբարկղների ձեռքբերում և հների փոխարինում
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Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը

Մուտքային
Ելքային
(քանակական)
Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական
արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

Նոր աղբարկղներ
Բնակիչների
բավարարվածությունը %
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, օր
Տարածքների
աղտոտման և
աղբակույտերի
վերացում
960.0

20
90
1 տարի

80%
960.0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 10. Համայնքի Քըրք-Քըրքորյան փողոցի, Էստոնական և Այգեստան-2 թաղամասերի կոյուղագծերի
կառուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ
Թիրախ․
.
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժե
արժեքը
քը
Մուտքային
Ելքային
(քանակական)
Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական
արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

Նոր դիտահորեր
Նոր կոյուղագծի
երկարություն
Բնակիչների
բավարարվածությունը %
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Սանիտարահիգենիկ
պայմանների
ապահովում
24994.09

50
1696գծմ
90
1 տարի
80%
24994.09

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 11. Փողոցային լուսավորության համակարգերի սպառած էլեկտրաէներգիայի վարձավճարների
վճարում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
արժեքը

60

Փաստ
.

Շեղումը

Մեկնաբանություն

արժե
քը
Համայնքապետարանից
Մուտքային

2

ներգրավված
աշխատողների թիվը
Փողոցային
լուսավորության
համակարգերով

25

ապահոված փողոցների
թիվը
Ելքային
(քանակական)

Էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվիչների

21

թիվը
Փողոցային
լուսավորության
համակարգի

ամռանը 4,
ձմռանը 6

աշխատանքի ժամերի
թիվը օրվա կտրվածքով
Փողոցային
լուսավորության
Ելքային (որակական)

համակարգերի սպառած

100

էլեկտրաէներգիայի
վարձավճարների
վճարում, %
Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի

1

Փողոցային
լուսավորության
Վերջնական
արդյունքի

համակարգերի սպառած

100

էլեկտրաէներգիայի
վարձավճարների
վճարում, %

Ծախսեր, հազ. դրամ

6 200,0

6 200,0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 12. Փողոցային լուսավորության համակարգերի լամպերի փոխարինում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
արժեքը

61

Փաստ
.
արժե

Շեղումը

Մեկնաբանություն

քը
Լամպերի փոխարինման
Մուտքային

աշխատանքներում

2

ներգրված
աշխատողների թիվը
Ելքային
(քանակական)

Փոխարինված լամպերի
թիվը

60

Փոխարինված լամպերի
Ելքային (որակական)

տեսակարա կշիռ

15

ընդհանուրի մեջ, %
Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի

Վերջնական
արդյունքի

Փոխարինված լամպերի
տեսակարա կշիռ

1

15

ընդհանուրի մեջ, %
Ծախսեր, հազ. դրամ

3 00,0

3 00,0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 13. Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
արժեքը

Բազմաբնակարան
բնակելի շենքերի
Մուտքային

սպասարկման

6

աշխատանքներում
ներգրավված
աշխատողների թիվը
Բազմաբնակարան
Ելքային
(քանակական)

շենքերի թիվը, որոնցում
իրականացվել են

102

պարտադիր նորմերի
պահպանում
Բնակիչների
Ելքային (որակական)

բավարարվածությունը

60

մատուցվող
ծառայություններից, %
Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի

1

62

Փաստ.
արժեքը

Շեղում
ը

Մեկնաբանություն

Պարտադիր նորմերի
կատարումն
Վերջնական
արդյունքի

ապահովված

90

բազմաբնակարան
շենքերի տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի մեջ, %

Ծախսեր, հազ. դրամ

18 631,4

18 631,4

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 14. Թափառող կենդանիների վնասազերծում
Արդյունքային ցուցանիշները

Տեսակը

Անվանումը

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
արժեքը

Փաստ
արժե
քը

Շեղումը

Մեկնաբանություն

Կենդանիների
Մուտքային

վնասազերծում

2

ներգրավված
աշխատողների թիվը
Ելքային
(քանակական)

Վնասազերծված
կենդանիների թիվը

170

Բնակիչների
Ելքային (որակական)

բավարարվածությունը

50

մատուցվող
ծառայություններից, %
Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի

1

Բնակիչների
Վերջնական
արդյունքի

բավարարվածությունը

50

մատուցվող
ծառայություններից, %

Ծախսեր, հազ. դրամ

280,0

280,0

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
Ծրագիր 1. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի և գյուղատնտեսական
նպատակային նշանակության հողամասերի օտարում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը

63

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Աշխատակազմի
քաղաքաշինության,
հողօգտագործման,
կոմունալ սպասարկման
և տրանսպորտի բաժնի
աշխատակիցների թիվը
Համայնքի
սեփականություն
հանդիսացող
բնակավայրերի
նպատակային
նշանակության
հողամասեր, հա
Համայնքի
սեփականություն
հանդիսացող
բնակավայրերի
նպատակային
նշանակության
հողամասեր, հա
Աճուրդների և

7

0,7

8

մրցույթների
Ելքային (որակական)

անցկացման

100

թափանցիկության
ապահովում, %
Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, ամիս

11

Սպիտակ համայնքի
բնակիչների բնակելի
կառուցապատման,
կազմակերպությունների
Վերջնական
արդյունքի

և անհատ
ձեռնարկատերերի

80

հասարակական
կառուցապատման
հողամասերով
ապահովածություն, %
Ծախսեր, հազ. դրամ

-

-

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ծրագիր 2.Բանավան թաղամասի կանգառների կառուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը

64

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Շինարարական
աշխատանքներում
ներգրավված
աշխատողների, թիվը
Նախագծանախահաշվ
ային փաստաթղթերի
օրինակների թիվը
Նոր կառուցված
կանգառների թիվը

3

3

2

Բնակիչների
Ելքային (որակական)

բավարարվածությունը
իրականացված

80

ծրագրից, %
Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

Ծրագրի
իրականացման

1

ժամկետը, տարի
Ներհամայնքային
տրանսպորտի
կազմակերպված
աշխատանքի որակը, %

70

1200,0

1200,0

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 1.Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում

Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Անվանումը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
աշխատակազմեր
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
շենքեր և գույք
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
աշխատակիցների
թիվը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
դաստիարակների
թիվը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
խմբերի թիվը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ
հաճախող
երեխաների թիվը
Մեկ երեխայի
հաշվով սննդի
օրական ծախսերը,

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Շեղումը
արժեքը
արժեքը
ն
41
ըստ
գույքագրմա
ն ցուցակի
41
16
8
260

400
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դրամ

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ.
դրամ

Մատուցվող
ծառայության
համապատասխանու
թյունը օրենսդրական
պահանջներին,
սահմանված
նորմատիվներին,
կարգերին և
կրթական
չափորոշիչներին
Նախադպրոցական
կրթության
ծառայության
մատուցման օրերի
թիվը տարվա
ընթացքում
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
տարեկան ջեռուցման
օրերի թիվը
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Ապահովվել է
համայնքի
բնակչությանը
նախադպրոցական
կրթության
ծառայությունների
մատուցումը և
հասանելիությունը
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

լիովին

223

160

1

լավ

61839.7

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր
2.
Համայնքում
կրթական
դաստիարակության ծառայության մատուցում:

Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

Սպիտակի
երաժշտական
դպրոց>>,
<<Սպիտակի թիվ 1
մանկապատանեկան
մարզադպրոց>>,
«Սպիտակի

չափորոշիչներին

համապատասխան

արտադպրոցական

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Շեղումը
արժեքը
արժեքը
ն

50
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գեղարվեստի
դպրոց>> ՀՈԱԿ-ների
աշխատակազմերի
աշխատակիցներ
Սպիտակի
երաժշտական
դպրոց>>,
<<Սպիտակի թիվ 1
մանկապատանեկան
մարզադպրոց>>,
«Սպիտակի
գեղարվեստի
դպրոց>> շենքեր և
գույք
ՀՈԱԿ-ի
աշխատակիցների

ըստ
գույքագրման
ցուցակի

50

թիվը

Ելքային
(քանակական)

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

ՀՈԱԿ-ի խմբերի
թիվը
ՀՈԱԿ- ներ հաճախող
երեխաների թիվը
Երաժշտական և
գեղարվեստական,
գեղագիտական
կրթություն
ստացողների թիվը
Ֆիզիկական
կրթություն
ստացողների թիվը
Ծնողների կարծիքը
մատուցվող
ծառայության
վերաբերյալ
Ծառայության
մատուցման օրերի
թիվը տարվա
ընթացքում
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Արտադպրոցական
դաստիարակության
ՀՈԱԿ–ների
գործունեությամբ
ապահովվել է
համայնքի
բնակչությանը
մատուցվող
արտադպրոցական

29
355

193

162

բավարար

269

1

լավ

67

Ծախսեր, հազ.
դրամ

դաստիարակության
ծառայության
մատուցումը և
հասանելիությունը
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

55829.1

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ծրագիր 1. Համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության
ազատ ժամանցի կազմակերպում

Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Անվանումը
«Սպիտակի
քաղաքային
գրադարան» և
«Սպիտակի
մշակույթի տուն»
ՀՈԱԿ-ների
աշխատակիցների
թիվը
«Սպիտակի
քաղաքային
գրադարան» և
«Սպիտակի
մշակույթի տուն»
ՀՈԱԿ-ների շենք և
գույք
Գրքային հավաքածու
թերթեր և ամսագրեր
թանգարանային
ցուցանմուշներ
ՀՈԱԿ-ների
աշխատակիցների

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Շեղումը
արժեքը
արժեքը
ն

26

ըստ
գույքագրման
ցուցակի

29 494 օր.
1054 օրինակ
200 օրինակ
26

թիվը

Ելքային
(քանակական)

Ելքային

«Սպիտակի
մշակույթի տուն»
ՀՈԱԿ-ի 3
խմբակներում
ներգրավված սաների
թիվը
Կազմակերպված
մշակութային
միջոցառումների
թիվը
Բնակչության
կարծիքը մատուցված

45

81

բավարար

68

(որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ.
դրամ

ծառայությունների
վերաբերյալ
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Ապահովվել է
համայնքի
բնակչությանը
մշակութային բնույթի
ծառայությունների
մատուցումը,
երիտասարդության
ազատ ժամանցի
նպատակային և
արդյունավետ
կազմակերպումը
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

1

լավ

32283,4

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Ծրագիր 1. Համայնքի բնակչության շրջանում ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և մարզական միջոցառումների կազմակերպման աջակցում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
արժեքը
ն

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Ելքային
(որակական)

Աշխատակազմում
ծրագրի
իրականացման
հարցերով զբաղվող
մասնագետներ
Համայնքում
խաղահրապարակնե
րի թիվը
Համայնքում
կազմակերպվող
պետական
ծրագրերով
նախատեսված և
ներհամայնքային
մարզական
միջոցառումների
թիվը
ՆՈՒՀ-երի ավագ
խմբերի երեխաներ
Հաշմանդամություն
ունեցող անձիք
Անցկացվող
մարզական

4

13

15

36
3
բավականին
լավ

69

միջոցառումներից
բնակչության
կարծիքը և
բավարարվածություն
ը

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ.
դրամ

Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Ապահովվել է
համայնքի
բնակչության
մասնակցությունը
մարզական
միջոցառումներին,ազ
ատ ժամանցի
կազմակերպումը
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

1

բավարար

300.0

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին և անձանց սոցիալական աջակցության
տրամադրում

Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Շեղումը
արժեքը
արժեքը
ն

Սոցիալական
աջակցության
հարցերով զբաղվող

Մուտքային

4

աշխատակիցներ
«Ակտիվ ծերացում»
ծրագրի
նախաձեռնող խմբի

46

անդամներ

Ելքային
(քանակական)

Ելքային
(որակական)

Սոցիալական
աջակցություն
ստացած
սոցիալապես խոցելի
ընտանիքների թիվը
Սոցիալական
աջակցություն
ստանալու դիմումներ
ներկայացրածների
թիվը
Բնակչության
կարծիքը
սոցիալական

84

110

ավելի շատ
լավ, քան
վատ

70

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ.
դրամ

աջակցության
ծառայության
մատուցման
հասցեականության
մասին
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Հստակեցվել է
սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականությունը
և բարելավվել
ծառայության
մատչելիությունը,
սոցիալական
ռիսկերի
աստիճանական
կրճատում %
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

1

70

3.100.0

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
Ծրագիր 1. ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության ապահովում՝ համայնքի ավագանու նիստերի
հեռարձակում, բնակչության մասնակցություն հանրային լսումներին, ՏԻՄ-երի իրավական ակտերի
հրապարակում, հարկ վճարողների գույքային հարկերի (գույքահարկ, հողի հարկ) հաշվառման
համակարգի հասանելիության ապահովում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
ն
արժեքը
Համայնքի տարեկան
բյուջեով նախատեսված
252.0
ծախսեր
Համայնքային շենքեր և
Ըստ
գույք
գույքագր
ման
ցուցակի
Մուտքային
Համայնքապետարանի
աշխատակազմի
աշխատակիցներ

15

71

1. Հանրային լսումներին
ներկա բնակիչների
քանակը
Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

2. Համայնքի
պաշտոնական
ինտերնետային կայքից
օգտվողների թիվը
1. Ավագանու նիստերի
առցանց հեռարձակում

126

1300

100%

2. Բնակիչների
մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի
(համայնքի ղեկավարի,
համայնքի ավագանու)
կողմից կայացված
որոշումների թվի
տեսակարար կշիռը
կայացված որոշումների
ընդհանուր թվի մեջ

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը

5%

1 տարի

ՏԻՄ-երի գործունեության

լավ

թափանցիկության որակը
Ներառված է ընդհանուր
ոլորտի ծախսերի մեջ
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-

-

-

