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Ներածություն
ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ
կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական,
տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝
տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։1
Ստեփանավան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝
¾ համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
¾ սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին
ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն
ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
¾ համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները
ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
¾ շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝
կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
¾ որոշակիացնել

նախատեսվող

ծրագրերի

և

միջոցառումների

իրականացման

ֆինանսական

աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի
իրականացման ՄԳՊ-ը։
Ստեփանավան 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։

1 «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017
3

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Համայնքի տեսլականը՝
Ստեփանավան խոշորացված համայնքը բարեկարգ, մաքուր և գեղատեսիլ համայնք է՝ հագեցած
ենթակառուցվածքներով, հանգստյան տներով, առողջարաններով, որտեղ կան բոլոր հնարավոր միջոցները
համայնքը դարձնելու գրավիչ զբոսաշրջության համար ինչպես նաև հարմարավետ ու ապահով թե
քաղաքային և թե գյուղական բնակչության համար: Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են բարձրակարգ
հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր քաղաքացիական հասարակություն:
Ստեփանավան համայնքի 2018թ.-ի տարեկան աշխատանքների պլանի մշակաման հիմնական նպատակն է
ապահովել

համայնքի

ավագանու

ծրագրով(ՀՀԶԾ)սահմանված

կողմից

համայնքի

հաստատված

տեսլականի

համայնքի

ռազմավարության

5-ամյա

ոլորտային

զարգացման

նպատակների

և

ծրագրերի իրագործմանը: Համայնքի 5-ամյա զարգացման ծրագիրը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան
կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց համար ներդրվող
ռեսուրւսները և ժամկետները:
Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները
Ցուցանիշ
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%)
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր
եկամուտների մեջ (%)
Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում
Զբոսաշրջության զարգացում, ոլորտին առնչվող
ծառայությունների աստիճանական ընդլայնում(%)
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)
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Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները
Վերջնական արդյունքի՝
Ոլորտային նպատակ
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ապահովել տեղական ինքնակառավարման
իրականացումը Ստեփանավան
խոշորացված համայնքում, ունենալ
բնակչությանը համայնքային
ծառայությունների մատուցման
արդյունավետ, մասնագիտացված,

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

4

նպատակային և թափանցիկ համակարգ

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

Ոլորտ 2. Պաշտպանության
կազմակերպում
2018 թվականին պաշտպանության
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից
բնակչության պաշտպանություն և
քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում

2018 թվականին արտակարգ
իրավիճակներից բնակչության
պաշտպանության և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպման
ոլորտում առկա են ծրագրերի և
միջոցառումների իրականացման
լայնածավալ գործողությունների պլան:

-

3

5

38.1

40

-

-

Համայնքի ողջ տարածքում,
համայնքային ենթակայության
ՆՈՒՀ-երում, հանրակրթական
հաստատություններում,
միջոցառումների սրահներում անց
են կացվելու ուսումնամարզչական
վարժանքներ, սեմինար
պարապմունքներ, որոնք անց են
կացվում միջազգային
կազմակերպությունների և ԱԻՆ-ի
կողմից, ինչպես նաև ԱՌՆԱՊ-ի
շրջանակներում լայն
գործողությունների պլաններ

60

62

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

52

54

-

-

-

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ
տնտեսություն
Քաղաքաշինության և կոմունալ
տնտեսության ոլորտում ապահովել
որակյալ ծառայությունների մատուցումը
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2018 թվականին հողօգտագործման
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում, այդ պատճառով
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ

5

Բարելավել համայնքային ենթակայության
ճանապարհների և ինժեներական
կառույցների սպասարկման,
շահագործման և պահպանման
ծառայությունների որակը

Բարեկարգ ներհամայնքային
փողոցների մակերեսի
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի
կազմում, %
Զբոսաշրջությունից եկամուտ
ստացող տնային
տնտեսությունների աճը նախորդ
տարվա համեմատ, %

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 համայնքում կրթական
ծառայությունների արդյունավետ
մատուցումը

-

Համայնքի բնակիչների համար
կրթական ծառայությունների
հասանելիության մակարդակի
բարձրացում, %
Բնակիչների
բավարարվածությունը մատուցվող
նախադպրոցական կրթության
ծառայությունից, %
Մատուցվող նախադպրոցական
կրթության ծառայության
հասանելիությունը համայնքի
բնակիչներին, %
Արտադպրոցական
դաստիարակության խմբակներում
ընդգրկված երեխաների թվի
տեսակարար կշիռը դպրոցական
տարիքի երեխաների ընդհանուր
թվի մեջ, %
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Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության
հետ տարվող աշխատանքներ

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի
բնակչությանը մշակույթի և
երիտասարդության հետ տարվող որակյալ
և մատչելի ծառայությունների մատուցումը

Մատուցվող մշակութային
ծառայությունների
հասանելիությունը համայնքի
կենտրոն չհանդիսացող
բնակավայրերի բնակիչներին, %
Գրադարանից օգտվողների թվի
տարեկան աճը , %
Համայնքում մշակութային

60

65

15

18

35

36

հիմնարկ հաճախող երեխաների
տեսակարար կշիռն
դպրոցահասակ երեխաների
ընդհանուր թվի մեջ, %

6

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

Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի բնագավառում որակյալ
ծառայությունների մատուցումը

-

Մարզական խմբակներում
ընդգրկված երեխաների թվի
տեսակարար կշիռը
համապատասխան տարիքի
երեխաների թվի կազմում %
Մատուցվող մարզական
ծառայությունների
մատչելիությունը խոշորացված
համայնքի գյուղական
բնակավայրերում %

-

-

55

60

10

15

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և
զոհված ազատամարտիկների
ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց
սոցիալական վիճակը

Սոցիալական ծրագրի
շահառուների
բավարարվածությունը
իրականացվող ծրագրից %

80

85

Համայնքի քաղաքային և
գյուղացիական փոքր և միջին
տնտեսություններին ՀՀ
կառավարության կողմից
տրամադրվող վառելանյութի,
պարարտանյութերի և
սերմացուների շարունակական
աջակցության տեսակարա կշիռը
%

72

75

25

30

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն

2018 թվականի ընթացքում
գյուղատնտեսության
ոլորտում ծրագրերի և միջոցառումների
մատուցումը

Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և
բուսասանիտարիա

Նպաստել համայնքում
անասնապահության զարգացմանը

Անասնապահության
բնագավառում զբաղվածության
աճը նախորդ տարվա համեմատ
%
Անասնաբուժության մատուցվող
ծառայությունների որակական
աճի խթանում, պետական
աջակցություն:

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի
պահպանություն

7

Ապահովել համայնքի բնակիչների
առողջության և շրջակա միջավայրի վրա
աղբի բացասական ներգործության
նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել
բնակության համար հարմարավետ և
էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝
համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և
ճանաչված
Ոլորտ 17. Տեղական
ինքնակառավարմանը բնակիչների
մասնակցություն
2018 թվականի ընթացքում տեղական
ինքնակառավարմանը բնակիչների
մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել

Աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
ծառայությունների մատուցումից
բնակչության
բավարարվածության աստիճանի
բարձրացումը (հարցումների
հիման վրա), %-ով

65

70

5

8

-

-

Համայնք այցելած
զբոսաշրջիկների թվի աճը
նախորդ տարվա համեմատ, %

-

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

Ծրագրի
արժեքը (հազ.
դրամ)

Ծրագրի անվանումը

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

2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։

Ընդամենը
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության
պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում
2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության
պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության
1.
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ,
հեղեղատարերի մաքրման աշխատանքներ
Ընդամենը
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

8

133670.4

ԲԲՀ-ի
բնակավայրը

ընդհանուր
համայնքային

133670.4

-

-

-

-

-

1000.0

ընդհանուր
համայնքային

1000.0

1.

Ստեփանավան համայնքի փողոցներին հարակից
ցանկապատների կառուցում

2.

Ստեփանավան համայնքի ձախափնյա օղակաձև պուրակի
հիմնանորոգում

3.

Ստեփանավան համայնքի զբոսայգու հիմնանորոգում

4.

Ստեփանավան համայնքի գերեզմանտների պահպանում

3200.0

5.

Փողոցային լուսավորության իրականացում

15163.0

Ընդամենը
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում,
ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության
պահպանություն
Ընդամենը
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։
Ընդամենը
Ոլորտ 8.Կրթություն
Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության
1.
կազմակերպում
Ընդամենը
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող
աշխատանքներ
1.

32200.0

Քաղաք
Ստեփանավան

1000.0

Քաղաք
Ստեփանավան

25000.0

Քաղաք
Ստեփանավան

76620.0

9

-

-

334000.0

ընդհանուր
համայնքային

334000.0

-

-

-

-

-

174315.0
174315.0

Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում

Ընդամենը
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Ստեփանավան համայնքիի «Մանկապատանեկան
մարզադպրոց» բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող
1.
ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
Ընդամենը
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով
1.
բնակիչներին
Ընդամենը
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն

ընդհանուր
համայնքային
ընդհանուր
համայնքային

51600.0
51600.0

ընդհանուր
համայնքային
-

ընդհանուր
համայնքային
-

-

-

-

-

18500.0

Քաղաք
Ստեփանավան

18500.0

-

5400.0
5400.0

ընդհանուր
համայնքային
-

Աջակցություն փոքր և միջին բիզնեսին

ընդհանուր
համայնքային

2000.0

Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
1.

Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում

2095.0

Ընդամենը
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական
1.
մաքրման աշխատանքների իրականացում
Համայնքի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ
տարածքների պահպանման մշակման ծառատնկման և
2.
ծառերի խնամքի աշխատանքների իրականացում
Ընդամենը
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
1.
Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում
Ընդամենը
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը
1.
բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
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2095.0
52379.0

ընդհանուր
համայնքային
ընդհանուր
համայնքային

7000.0
59000.0

-

-

-

-

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

Ծրագրի
արժեքը (հազ.
դրամ)

Ծրագրի անվանումը

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության
խթանում՝ Ուրասար և Կաթնաղբյուր գյուղական
1.
համայնքներում գյուղմթերքի պահպանման և արտահանման
համար սառնարանային տնտեսությունների ստեղծում
Ընդամենը

ԲԲՀ-ի
բնակավայրը

Ուրասար,

8230.0

Կաթնաղբյուր

8230.0

-

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1
2
3

Համայնքի Ուրասար և Կաթնաղբյուր գյուղերում՝
գազաֆիկացման աշխատանքներ

75000.0

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

110000.0

Փողոցային լուսավորության իրականացում

5040.3

Ընդամենը
Ոլորտ 3. Հողօգտագործում

Ուրասար,
Կաթնաղբյուր
Ուրասար,
Կաթնաղբյուր
Ուրասար,
Կաթնաղբյուր

190000.3
-

Ոլորտ 4. Տրանսպորտ
Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում,
ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության
պահպանություն
Ընդամենը
Ոլորտ 5.Առևտուր և ծառայություններ

367000.0

Ընդամենը
Ոլորտ 6.Կրթություն
2.
Ընդամենը
Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող
աշխատանքներ
2.

Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում

ընդհանուր
համայնքային

367000.0

-

-

-

-

-

115000.0

ընդհանուր
համայնքային

115000.0

Ընդամենը
Ոլորտ 8. Առողջապահություն
Ընդամենը
Ոլորտ 9. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
2.
Ընդամենը
Ոլորտ 10.Սոցիալական պաշտպանություն
2.

-

-

-

-

11

-

Ընդամենը
Ոլորտ 11. Գյուղատնտեսություն

-

Ոլորտ 12.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2.
Ընդամենը
Ոլորտ 13.Շրջակա միջավայրի պահպանություն

-

-

3.
Ընդամենը
Ոլորտ 14. Զբոսաշրջություն
2.
Ընդամենը
Ոլորտ 15. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2.
Ընդհանուրը
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-

-

-

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

Արդյունքային ցուցանիշներ

Տեղեկատվության
աղբյուրներ

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

Պատասխանատո
ւ

Ժամկետ

Ռիսկեր

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
9 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա)
ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից,
92%
9 Համայնքի
բնակիչների
մասնակցությամբ
ՏԻՄ-երի
(համայնքի
ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի
տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 8 %
9 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը
համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 38.1%
Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում
Ծրագրի
Համայնքի
2018թ.
Համապատասխա
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Բարելավել
արդյունքի) ցուցանիշ
ղեկավար,
ընթացքում ն մարդկային,
գնահատման
բնակչությանը մատուցվող Բնակչությանը մատուցվող հանրային
համակարգ,
աշխատակազմի
նյութական և
ծառայությունների որակը՝ լավ
հանրային
ՄԳ կիսամյակային,
քարտուղար,
ֆինանսական
ծառայությունների որակը
ռեսուրսների
տարեկան
բնակավայրերի
հաշվետվություններ վարչական
առկայություն
ղեկավարներ
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Աշխատակազմ, ՄԳ Համայնքի
2018թ.
Համապատասխան
Ապահովվել է
ժամկետ)
կիսամյակային,
ղեկավար,
ընթացքում մարդկային և
1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների
աշխատակազմի
տարեկան
աշխատակազմի
ֆինանսական
թիվը 62
բնականոն
հաշվետվություններ, քարտուղար,
ռեսուրսների
2.Աշխատակիցների գործունեության
գործունեությունը
Քաղաքացիական
վարչական
առկայություն
արդյունավետության բարձրացում, 4%
հասարակության
ղեկավարներ
3.Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային կազմակերպությունն
օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր
եր և խմբեր,
4.Համայնքի պաշտոնական համացանցային
բնակիչներ
կայքի առկայությունը` այո
5.ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության
վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող
դիմում-բողոքների թվի նվազում, 8%
6.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և
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հեռահաղորդակցության համակարգերի
օգտագործման մակարդակը, 80%
7.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին
պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր
Միջոցառումներ
1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ
3. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում
4. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝
133670.4հազ. դրամ
Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 62
Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված
համակարգեր՝ 1
Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և
սարքավորումների թիվը 31
Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք
http://www.stepanavan.am/

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում
2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության
Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը և վերջնական արդյունքների
պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման
ցուցանիշը 60%
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ, հեղեղատարերի մաքրման
աշխատանքներ։
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել
Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և
որակյալ ծառայությունների մատուցումը
կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 55%
Ծրագիր 1. Ստեփանավան համայնքի փողոցներին հարակից ցանկապատների կառուցում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի
2018թ.
Համապատասխա
Համայնքի
Ստեփանավան
արդյունքի) ցուցանիշներ
գնահատման
ընթացքում ն մարդկային,
ղեկավար,
9 Վերանորոգված ցանկապատների
համայնքում Միլիոնի
համակարգ,
տեխնիկական և
աշխատակազմի
տեսակարար կշիռը ընդհանուրի 18%
փողոցի հիմնանորոգման
ՄԳ կիսամյակային,
ֆինանսական
քարտուղար,
աշխատանքներին
տարեկան
ռեսուրսների
քաղաքաշինությա
զուգահեռ իրականացնել
հաշվետվություններ
առկայություն
ն բաժին
ցանկապատների
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վերանորոգում
Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
Համապատասխան
տարեկան
մարդկային,
հաշվետվություններ,
2018թ.
տեխնիկական և
Քաղաքացիական
ընթացքում
ֆինանսական
հասարակության
ռեսուրսների
կազմակերպությունն
առկայություն
եր և խմբեր,
բնակիչներ
Միջոցառումներ
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Ստեփանավան համայնքում բարեկարգ փողոցների
9 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 32200.0հազար դրամ
կառուցապատում
9 Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը
18
Ծրագիր 2 Ստեփանավան համայնքի ձախափնյա օղակաձև պուրակի հիմնանորոգում
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի
Քաղաքաշինությա 2018թ. II- Համայնքի
Ծրագրի նպատակ
Ստեփանավան քաղաքում արդյունքի) ցուցանիշ
ն բաժին
րդ
բյուջեից
գնահատման
Ստեփանավան համայնքի բնակչությանը
միջպետական Մ3
համակարգ,
եռամսյակ
անհրաժեշտ
մատուցվող՝ ծառայության որակը՝ լավ
միջպետական
ՄԳ կիսամյակային,
ֆինանսական
ճանապարհին հարակից
տարեկան
միջոցները
օղակաձև պուրակի
հաշվետվություններ
ժամանակին
հիմնանորոգում
հատկացվել են
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Աշխատակազմ, ՄԳ
Համապատասխա
Միջանկյալ արդյունք 1
ժամկետ)
Բարելավվել է
կիսամյակային,
ն
9 Կբարեկարգվի 400 քմ տարածք
Ստեփանավան համայնքի
տարեկան
ֆինանսական
բարեկարգ տարածքները
հաշվետվություններ,
ռեսուրսները
առկա են եղել
Միջոցառումներ
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
9 Օղակաձև պուրակի բարեկարգում սալապատումով
9 Բարեկարգման աշխատանքների նախահաշվային արժեքը 1000.0
հազ. դրամ
Միջանկյալ արդյունք 1
Փողոցի արտաքին տեսքը
դառնում է գրավիչ
տեղաբնակների և
զբոսաշրջիկների
շրջանում

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
9 Հիմնանորոգված փողոցների
ցանկապատերի թիվը 2
9 Բնակիչների բավարարվածությունը
փողոցների բարեկարգման և մատուցվող
ծառայություններից 75%
9 Շինարարական աշխատանքների
իրականացման ժամկետը, 360 օր
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Ծրագիր 3. Փողոցային լուսավորության իրականացում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Բարձրացնել
արդյունքի) ցուցանիշներ
9 Փողոցների երթևեկության
Ստեփանավան և
անվտանգության մակարդակը
գյուղական համայնքների
տրանսպորտային միջոցների և
փողոցների երթևեկության
հետիոտների համար՝ բավարար
անվտանգության
մակարդակը և դրանք
դարձնել հարմարավետ
տրանսպորտային
միջոցների և հետիոտների
համար
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Ստեփանավան և
ժամկետ)
9 Փողոցների արտաքին լուսավորության
գյուղական համայնքների
համակարգի երկարությունը, 11 կմ
բնակավայրերի փողոցները
9 Գիշերային լուսավորված փողոցների
դարձել են հարմարավետ
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 8%
և անվտանգ
9 Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը
տրանսպորտային
օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ
միջոցների և հետիոտների
9 Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը
համար
օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ
9 Բնակիչների բավարարվածությունը
համայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից, 72%
Միջոցառումներ
9 Ստեփանավան քաղաքի լուսավորության ցանցի սպասարկում
9 Ուրասար գյուղի լուսավորության ցանցի կառուցապատում
9 Կաթնաղբյուր գյուղի լուսավորության ցանցի սպասարկում

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիականհա
սարակության
կազմակերպությունն
եր և խմբեր,
բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ,
քաղաքաշինությա
ն բաժին

2018թ.
ընթացքում

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համապատասխա
ն
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
9 Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 15163.0
հազ. դրամ
9 Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության
աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակից. թիվը 4

Ծրագիր 4. Ստեփանավան համայնքի գերեզմանտների պահպանում
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Ծրագրի նպատակ
Բարելավել
Ստեփանավան
համայնքի
գերեզմանատների
պահպանման
ծառայության որակը
Միջանկյալ արդյունք 1
Բարելավվել է
Ստեփանավան համայնքի
բնակչությանը
մատուցվող՝
գերեզմանատների
պահպանման
ծառայության որակը

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշ
Ստեփանավան համայնքի բնակչությանը
մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման
ծառայության որակը՝ բավարար

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
9 Գերեզմանատների վիճակը, լավ

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիականհա
սարակության
կազմակերպությունն
եր և խմբեր,
բնակիչներ
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
9 Ստեփանավան համայնքի գերեզմանատների ծառայությունների
մատուցման ծախսեր՝ 3200.0 հազ. դրամ

Միջոցառումներ
9 Ստեփանավան համայնքի գերեզմանատների պահպանում
Ծրագիր 5. Ստեփանավան
Ծրագրի նպատակ
Բարելավել
Ստեփանավան համայնքի
քաղաքային զբոսայգու
տարածքը

Միջանկյալ արդյունք 1
Կբարելավվի
Ստեփանավան համայնքի
բնակչությանը հանգստի և
ժամանցի
կազմակերպման
ծառայության որակը

համայնքի զբոսայգու հիմնանորոգում
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշ
Ստեփանավան համայնքի բնակչության
հանգստի կազմակերպման մատուցված՝
ծառայության որակը՝ բավարար

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
9 Մանկական զբոսայգին կբարեկարգվի,
կստեղծվեն նոր անցուղիներ,
կտեղադրվեն խաղային ատրակցիոններ
9 Կառուցապատման մակերեսը 2800 քմ

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիականհա
սարակության
կազմակերպությունն
եր և խմբեր,
բնակիչներ
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Համայնքի
ղեկավարի,
քաղաքաշինությա
ն բաժին

Համայնքի
ղեկավարի,
քաղաքաշինությա
ն բաժին

2018թ.ըն
թացքում

2018թ.
ընթացքո
ւմ

Համայնքի
բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսական
միջոցները
ժամանակին
հատկացվում են
Համապատասխ
ան
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Համայնքի
բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսական
միջոցները
ժամանակին
հատկացվում են
Համապատասխ
ան
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Միջոցառումներ
9 Ստեփանավան համայնքի զբոսայգու նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերի կազմում, շինարարական աշխատանքների
իրականացում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
9 Ստեփանավան համայնքում կառուցապատվող մանկական
զբոսայգու ծախսերը կազմում են 25000.0 դրամ

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
Ոլորտային նպատակ
9 Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի
Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 24%
ճանապարհային տնտեսության պահպանություն

Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի
Ծրագրի նպատակ
արդյունքի) ցուցանիշ
Ապահովել համայնքային
գնահատման
9
Համայնքի
ենթակայության
տակ
գտնվող
ենթակայության
համակարգ,
ճանապարհների և ինժեներական
ճանապարհների և
ՄԳ կիսամյակային,
կառույցների սպասարկման,
ինժեներական
տարեկան
2018թ.
տեղադրման, շահագործման և
կառույցների
հաշվետվություններ
ընթացքում
պահպանման ծառայությունների
սպասարկման,
մատուցման որակը՝ բավարար
տեղադրման,
շահագործման և
Համայնքի
պահպանման
ղեկավար,
ծառայությունների
բնակավայրերի
մատուցումը
վարչական
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Աշխատակազմ, ՄԳ
ղեկավարներ,
Ապահովվել է
ժամկետ)
կիսամյակային,
քաղաքաշինությա
9 Աշխատանքների իրականացման
համայնքային
տարեկան
ն բաժին
ժամկետը, 12 ամիս
ենթակայության
հաշվետվություններ,
9 Բարեկարգ միջհամայնքային և
ճանապարհների և
քաղաքացիականհա
ներհամայնքային ճանապարհների
ինժեներական
սարակության
մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմակերպությունն
կառույցների
կազմում, 14 %
սպասարկման,
եր և խմբեր,
տեղադրման,
բնակիչներ
շահագործման և
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Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

պահպանման
ծառայությունների
մատուցումը

Միջոցառումներ
1.

Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
9 Համայնքի բյուջեի և պետական ֆինանսավորման միջոցներ՝
334000.0 հազար դրամ
9 Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները
իրականացվում են համաձայն նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերի հիման վրա

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) ցուցանիշներ
Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում
9 Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների
հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 6%
9 Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական
կրթության ծառայությունից, 95%
9 Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության
հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 92%
9 Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված
երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի
երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 52%
Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի
Համապատասխա
Բարձրացնել
արդյունքի) ցուցանիշներ
գնահատման
ն մարդկային,
9 Ծնողների կարծիքը մատուցվող
նախադպրոցական
համակարգ,
Համայնքի
տեխնիկական և
նախադպրոցական կրթության
կրթության և
ՄԳ կիսամյակային,
ղեկավար,
ֆինանսական
ծառայության վերաբերյալ՝ լավ
արտադպրոցական
տարեկան
աշխատակազմի
2018թ.
ռեսուրսների
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դաստիարակության
ոլորտում մատուցվող
ծառայությունների որակը
Միջանկյալ արդյունք 1
Ժամանակի
մարտահրավերներին
պատրաստ, կիրթ և
բազմակողմանի
զարգացած երեխաներ

9

Ծնողների կարծիքը մատուցվող
արտադպրոցական դաստիարակության
ծառայության վերաբերյալ, լավ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
9 ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների
ընդհանուր թիվը 416
9 Մանկապարտեզների խմբերի թիվը 16
9 ՆՈՒՀ-ներում աշխատող
աշխատակիցների թիվը 74
9 Մանկապարտեզներում օրվա ընթացքում
սննդի տրամադրման թիվը 3
9 Նախադպրոցական կրթության
ծառայության մատուցման ժամաքանակը
օրվա ընթացքում, 8 ժամ
9 Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների
թիվը 324
9 Բնակիչների բավարարվածությունը
մատուցվող արտադպրոցական
դաստիարակության ծառայությունից, լավ

Միջոցառումներ
9 Ստեփանավան համայնքում նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ
մակարդակի պահպանում
9 Ստեփանավանի արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող
ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
9 Ստեփանավանի Ա.Մարգարյանի անվան «Մշակույթի պալատ»
կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի
պահպանում
9 Ստեփանավանի մանկապատանեական մարզադպրոցի կողմից
մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
9 Ստեփանավանի կենտրոնական գրադարանի կողմից մատուցվող
ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում

հաշվետվություններ

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիականհա
սարակության
կազմակերպությունն
եր և խմբեր,
բնակիչներ

քարտուղար,
բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ,
ՆՈՒՀ-երի
տնօրեններ

ընթացքում

առկայություն

Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
9 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 174315.0 հազար դրամ
9 Ստեփանավան համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ 5 շենք
9 Ստեփանավանի արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի, Ա.Մարգարյանի անվան
«Մշակույթի պալատ» շենք 1
9 Ստեփանավանի մանկապատանեական մարզադպրոց շենք 1
9 Ստեփանավանի կենտրոնական գրադարանի շենք 1
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Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ոլորտային նպատակ
Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում

Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի նպատակ
արդյունքի) ցուցանիշներ
Ակտիվացնել համայնքի
9 Մատուցվող մարզական և մշակութային
մշակութային կյանքը
ծառայությունների հասանելիությունը
համայնքի բնակավայրի բնակիչներին՝
այո
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Ակտիվացել է համայնքի
ժամկետ)
9 Տարվա ընթացքում կազմակերպված
մշակութային կյանքը
մարզական մրցաշարերի թիվը 37
9 Տարվա ընթացքում կազմակերպված
մշակութային միջոցառումների թիվը 38
9 Բնակիչների բավարարվածությունը
մատուցվող մշակութային
ծառայություններից, 95%
9 Համայնքի երիտասարդության
խնդիրների լուծմանն ուղղված՝
իրականացված ծրագրերի և
միջոցառումների թիվը 4
Միջոցառումներ (գործողություններ)
9 Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
9 Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը
համայնքի բնակավայրերի բնակիչներին, այո
Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների
տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ,
36%
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ
Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունն
եր և խմբեր,
բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,
բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ

2018թ.
ընթացքում

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
9 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 115000.0 հազար դրամ

Ոլորտ 10.Առողջապահություն
2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
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Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
9 Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար
Ստեփանավան համայնքիի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց»
կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 60%
բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ
9 Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի
մակարդակի պահպանում
կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 85%
Ծրագիր 1. Ստեփանավան համայնքի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների
ընթացիկ մակարդակի պահպանում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի
Համապատասխա
«Մանկապատանեկան
արդյունքի) ցուցանիշներ
գնահատման
ն մարդկային,
9 Մատուցվող մարզական ծառայությունների համակարգ,
մարզադպրոց»
տեխնիկական և
մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին,
բյուջետային հիմնարկի
ՄԳ կիսամյակային,
ֆինանսական
այո,
կողմից որակյալ
տարեկան
2018թ.
ռեսուրսների
ծառայությունների
հաշվետվություններ
ընթացքում առկայություն
մատուցում
Աշխատակազմ, ՄԳ Համայնքի
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Ժամանակի
ժամկետ)
կիսամյակային,
ղեկավար,
9 Գործող խմբակների թիվը`15
մարտահրավերներին
տարեկան
աշխատակազմի
9 Մարզադպրոց հաճախող երեխաների
պատրաստ, կիրթ և
հաշվետվություններ, քարտուղար,
Համապատասխան
թիվը` 218
բազմակողմանի
քաղաքացիականհա բնակավայրերի
մարդկային,
9 Տարվա ընթացքում հանրապետական և
զարգացած երեխաներ
սարակության
վարչական
տեխնիկական և
միջազգային մրցաշարերին համայնքից
կազմակերպությունն ղեկավարներ
ֆինանսական
մասնակցած մարզիկների թիվը 124
եր և խմբեր,
ռեսուրսների
9 Մարզադպրոցի գույքի և
բնակիչներ
առկայություն
սարքավորումների վիճակը, բավարար

Միջոցառումներ
9 Ստեփանավան համայնքիի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց»
բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ
մակարդակի պահպանում
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
9 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 18500.0հազար դրամ
9 Մարզադպրոցի շենք 2

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
9 Շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 85%

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի
Բարձրացնել սոցիալապես արդյունքի) ցուցանիշներ
գնահատման
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Համապատասխա
ն մարդկային,

անապահով
9 Սոցիալապես անապահով
ընտանիքներին
ընտանիքներին տրամադրվող
տրամադրվող
սոցիալական աջակցության
սոցիալական
հասցեականության վերաբերյալ
աջակցության
բնակիչների կարծիքը, լավ
հասցեականությունը
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Բարձրացել է սոցիալապես ժամկետ)
9 Սոցիալական աջակցություն ստանալու
անապահով
նպատակով դիմումներ
ընտանիքներին
ներկայացնողների թիվը 211
տրամադրվող
9 Սոցիալական աջակցություն ստացող
սոցիալական
հաշմանդամների թիվը 46
աջակցության
9 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1
հասցեականությունը
տարի
9 Սոցիալական ծրագրի շահառուների
բավարարվածությունը իրականացվող
ծրագրից, 60%
Միջոցառումներ
9 Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին

համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիականհա
սարակության
կազմակերպությունն
եր և խմբեր,
բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,
բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ

2018թ.
ընթացքում

տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
9 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 5400.0 հազ.
դրամ

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվելու է պետական աջակցություն փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը նրանց տրամադրելով
վառելանյութ, սերմացուներ, պարարտանյութեր:
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ
Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում
9 Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ
տարվա համեմատ, 3%
Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում
Համապատասխա
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի
Անասնաբուժական
արդյունքի) ցուցանիշներ
ն մարդկային,
գնահատման
9 Մթերվող մսի որակի
ծառայությունների
տեխնիկական և
համակարգ,
Համայնքի
համապատասխանությունը սահմանված
մատուցում
ֆինանսական
ՄԳ կիսամյակային,
ղեկավար,
նորմերին՝ այո
2018թ.
ռեսուրսների
տարեկան
աշխատակազմի
հունվարառկայություն
հաշվետվություններ քարտուղար,
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Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Անասնապահության
ժամկետ)
զարգացման համար առկա 9 Խորհրդատվություն ստացած
ֆերմերների թիվը 120
են բավարար պայմաններ
9 Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների
թվի տեսակարար կշիռը համայնքի
բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 40%
9 Գյուղատնտեսության բնագավառում
զբաղվածության աճը նախորդ տարվա
համեմատ, 1%

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիականհա
սարակության
կազմակերպությունն
եր և խմբեր,
բնակիչներ

Միջոցառումներ
9 Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
9 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 2095.0 հազ.
դրամ
9 Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող
աշխատակիցների թիվը 1

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ոլորտային նպատակ
Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա
աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել
բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ

բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ

դեկտեմբե
ր
Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
9 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ
ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության
աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 20%-ով

Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում
Ծրագրի
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Համայնքը դարձնել մաքուր արդյունքի) ցուցանիշ
գնահատման
Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ
և հրապուրիչ
համակարգ,
բավարար պայմանների առկայություն, այո
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
Համայնքի
հաշվետվություններ
ղեկավար,
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Աշխատակազմ, ՄԳ
Միջանկյալ արդյունք 1
աշխատակազմի
ժամկետ)
Մաքուր բնակավայրեր,
կիսամյակային,
քարտուղար,
9 Աղբահանություն և սանիտարական
սանիտարահիգիենիկ
տարեկան
բնակավայրերի
մաքրում իրականացնող
բավարար պայմանների
հաշվետվություններ,
վարչական
աշխատակիցների թիվը 26
առկայություն
քաղաքացիականհա
ղեկավարներ
9 Աղբահանության ծառայության
սարակության
մատուցման հաճախականությունը
կազմակերպությունն
(շաբաթվա կտրվածքով), 6 օր
եր և խմբեր,
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2018թ.
ընթացքում

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

9

Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1
տարի
9 Սանիտարական մաքրման ենթարկված
տարածքների մակերեսը, 51000քմ
9 Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը աղբահանություն
և սանիտարական մաքրման
ծառայությունից, 80%
Միջոցառումներ (գործողություններ)
9 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների
մատուցում

բնակիչներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
9 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 52379.0հազ.
դրամ
9 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող
աշխատակիցների թիվը 26
9 Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 2
9 Աղբատար մեքենաների թիվը 5
9 Աղբամանների թիվը 342
Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում
Ծրագիր 2. Համայնքի տարածքում կանաչապատման աշխատանքների համար նախատեսված է 2018թվականին իրականացնել 7000.0 հազ. Դրամ
ներդրումային աշխատանքներ, որը կատարում է մրցույթում շահած հատուկ կազմակերպության կողմից: Շահառուները համայնքի ամբողջ
բնակչությունն է, նպատակը մեկ անձին հասնող կանաչապատ տարածքը հասցնել 6 քմ մետրի:
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։
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4.Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը
Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների
ոլորտների

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Համայնքային ծառայությունների
արդյունավետ, թափանցիկ
1.
կառավարում,
133670.4
13370.4
ենթակառուցվածքների
գործունեության պահպանում
Ընդամենը
133670.4
133670.
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
2018 թվականին
պաշտպանության
կազմակերպման ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպում
2018 թվականին արտակարգ
իրավիճակներից բնակչության
պաշտպանության և
քաղաքացիական
1000.0
1000.0
պաշտպանության
կազմակերպման ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ,
հեղեղատարերի մաքրման
աշխատանքներ։
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ստեփանավան համայնքի
1.
փողոցներին հարակից
32200.0
32200.0
ցանկապատների կառուցում
Ստեփանավան համայնքի
2.
ձախափնյա օղակաձև պուրակի
1000.0
1000.0
հիմնանորոգում
Ստեփանավան համայնքի
3.
զբոսայգու հիմնանորոգում
25000.0
10000.0 15000.0
իրականացում
4.
Ստեփանավան համայնքի
3200.0
3200.0
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Այլ աղբյուրներ

Համայնք-ՔՀՄՀ
համագործակցությու
ն

Դոնոր
կազմակերպությունն
եր

Ծրագրի անվանումը

Համայնքի բյուջե

Հ/հ

Ծրագրի
արժեքը
(հազ.
դրամ)

Պետական բյուջե

Ծրագրի ֆինանսավորմանաղբյուրները

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

գերեզմանատների պահպանում
Փողոցային լուսավորության
5.
15163.0
5000.0 10163.0
իրականացում
Ընդամենը
76620.0
51457 25163.0
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2018 թվականին
հողօգտագործման ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Տրանսպորտային
ծառայությունների մատուցում,
1.
ներհամայնքային
4000.0
330000.0
ճանապարհային տնտեսության
պահպանություն
Ընդամենը
4000.0
330000.0
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականին առևտրի և
ծառայությունների ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել
Ոլորտ 8. Կրթություն
Նախադպրոցական և
1.
արտադպրոցական կրթության
174315.0
174315.0
կազմակերպում
174315.0
174315.0
Ընդամենը
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Մշակութային, մարզական և
51600
51600
1.
հոգևոր կյանքի բարելավում
51600
51600
Ընդամենը
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին
առողջապահության ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Ստեփանավան համայնքի
«Մանկապատանեկան
մարզադպրոց» բյուջետային
1.
18500.0
18500.0
հիմնարկի կողմից մատուցվող
ծառայությունների ընթացիկ
մակարդակի պահպանում
18500.0
18500.0
Ընդամենը
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն համայնքի
1.
սոցիալապես անապահով
5400.0
5400.0
բնակիչներին
5400.0
5400.0
Ընդամենը
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Աջակցություն փոքր և միջին
2000.0
2000.0
բիզնեսին
2000.0
2000.0
Ընդամենը
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Անասնաբուժական
2095.0
2095.0
ծառայությունների մատուցում
2095.0
2095.0
Ընդամենը
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Համայնքի տարածքում
աղբահանության և
1.
52379.0
52379.0
սանիտարական մաքրման
աշխատանքների իրականացում
Համայնքի ընդհանուր
օգտագործման կանաչապատ
տարածքների պահպանման,
2.
7000.0
7000.0
մշակման, ծառատնկման և
ծառերի խնամքի
աշխատանքների իրականացում
Ընդամենը
59379.0
59379.0
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
Տուրիստական և գովազդային
նյութերի ձեռք բերում
Ընդամենը
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2018 թվականին տեղական
ինքնակառավարմանը
բնակիչների մասնակցության
ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն
նախատեսվել

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Վիճակի
գնահատումը

Քաղաքային հրապարակ Ս. Շահումյանի
հուշահամալիրով և շատրվաններով

կոմպլեքս

1

բավ.

Անհայտ զինվորի հուշահամալիր

հատ

1

լավ

Զոհվածների հուշաղբյուր

հատ

1

լավ

Խաչքար

հատ

4

լավ

Խաչպար արձաններ

հատ

1

լավ

Սոս Սարգսյանի արձան

հատ

1

լավ

Զոհված պիոներների հիշատակի հուշարձան

հատ

1

բավ.

Մանկական զբոսայգի

հատ

1

վատ

Կահավորված ավտոկանգառ

հատ

2

վատ

Հայտարարությունների ստենդ

հատ

3

բավ.

28

Այլ
բնութագրեր

Չ/մ

Գոյքի
կառավարման
գործառույթը

Գոյքի անվանումը

Հասցեն կամ
ծածկագիրը

Հ/Հ

Զբաղեցրած
տարածքը/
մակերեսը (քմ)

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

Կամուրջներ

հատ

7

բավ.

Աղբավայր

հատ

1

վատ

Սպորտ հրապարակ մինի ֆւտբոլի

հատ

2

վատ

Խաղահրապարակ պարզ տիպի

հատ

4

բավ.

Նստարաններ մեջքով

հատ

47

բավ.

Նստարաններ առանց մեջքի

հատ

63

բավ.

Կաթնաղբյուր
Ամբուլատորյա

հատ

1

բավ.

Բաղնիք

հատ

1

վատ

Անասնաշենք

հատ

1

վատ

Ուրասար
Գյուղապետարան

հատ

1

վատ

Ակումբ

հատ

1

վատ

Փոստի շենք

հատ

1

վատ

Բազմահարկ շենքեր

հատ

146

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ թիվ 1

հատ

1

բավ.

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ թիվ 2

հատ

1

վատ

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ թիվ 3

հատ

1

բավ.

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ թիվ 4

հատ

1

լավ

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ թիվ 5

հատ

1

գերազ

Սպորտ դպրոց

հատ

1

բավ.

Մարզադահլիճ

հատ

1

լավ

Մշակույթի տուն

հատ

1

լավ

Կենտրոնական գրադարան

հատ

1

լավ

Քաղաքապետարան

հատ

1

լավ

Գերեզմանատուն N 1

հա

3,48

բավ.

Գերեզմանատուն N 2

հա

2,0

բավ.

Գերեզմանատուն N 3

հա

4,66

բավ.

Գերեզմանատան բետոնե դեկորատիվ
ցանկապատ

քմ

576

լավ

Գերեզմանատան մետաղական ցանկապատ

քմ

1530

բավ.

Գերեզմանատան քարե ցանկապատ

քմ

156

բավ.

Մետաղական հենասյուներ

հատ

426

լավ

29

Լուսատուներ

հատ

1314

լավ

ԼԷԴ

հատ

127

գերազ

Հաղորդալար

գ/մ

118000

լավ

Երթևեկելի մաս
Ասֆալտ

քմ

176900

լավ

Խիճ ‐ քայքայված ասֆալտ

քմ

314280

բավ.

Գրունտ

քմ

122220

Բետոնե սալ

քմ

11640

բավ.

Մայթեր
Ասֆալտ

քմ

26100

լավ

Խիճ

քմ

168880

բավ.

Բետոն, բազալտ սալ

քմ

22180

բավ.

Բազալտե եզրաքար

գ/մ

129700

բավ.

Բետոնե եզրաքար

գ/մ

230

բավ.

Անցուղիներ
Ասֆալտ

քմ

15400

լավ

Սալապատ

քմ

21850

բավ.

Կուվեյտներ

գ/մ

124

բավ.

Փակ կանավներ

գ/մ

1360

վատ

Բազալտե հենապատ բազալտե գլխադիրով

քմ

430

լավ

Ծառեր փշատերև

հատ

618

լավ

Ծառեր տերևավոր

հատ

2840

լավ

Թփեր

հատ

14200

լավ

Սիզամարգեր

հա

31,2

լավ

Ցայտաղբյուր

հատ

7

լավ

30

6. 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
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
62
Մուտքային
աշխատակիցների
թիվը
Աշխատակիցների
գործունեության
Ելքային
4
(քանակական)
արդյունավետության
բարձրացում, %
Աշխատակազմում
առկա տեղեկատվական
և
հեռահաղորդակցությա
92
Ելքային (որակական)
ն համակարգերի
օգտագործման
մակարդակը, %
Աշխատակազմում
Ելքային
(ժամկետայնության)

ստացված մեկ
դիմումին

4

պատասխանելու միջին
ժամանակը, օր
Բնակչությանը
մատուցվող հանրային

Վերջնական
արդյունքի

ծառայությունների
որակը՝ շատ վատ,

լավ

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

133670.0

133670.0

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպում
Ծրագիր 1. Ստեփանավան համայնքի տարածքում սելավատարերի և վտանգավոր գոտիների մաքրման
աշխատանքներ, սեմինար պարապմունքներ
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
Մաքրման
աշխատանքներում
5
Մուտքային
ներգրավված

31

աշխատողների թիվը
Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Սելավատարերի
երկարությունը
Բնակիչների
բավարարվածությունը
մաքրման
աշխատանքների
մատուցվող
ծառայություններից, %
Շինարարական
աշխատանքների
իրականացման
ժամկետը, օր
Մաքրված
սելավատարերի կշիռն
ընդհանուրի մեջ, %
Մաքրված սելավատարեր
%

4

80

26

60

80

Ծախսեր, հազ. դրամ

1000.0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 1. Ստեփանավան համայնքի փողոցներին հարակից ցանկապատների կառուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային
Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Անվանումը
Վերանորոգման
աշխատանքներում
ներգրավված
աշխատողների թիվը
Վերանորոգվող
ցանկապատների թիվը
Բնակիչների
բավարարվածությունը
ցանկապատների
շինարարության
ոլորտում մատուցվող
ծառայություններից, %
Շինարարական
աշխատանքների
իրականացման
ժամկետը, օր
Նորոգված
ցանկապատների
տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի մեջ, %

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
12

2

90

180

16

Ծախսեր, հազ. դրամ

32200.0

32

Ծրագիր 2. Ստեփանավան համայնքի ձախափնյա օղակաձև պուրակի հիմնանորոգում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային
Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Անվանումը
Հիմնանորոգվող
տարածքի մակերեսը
հա
Կառուցապատվող
տարածքի մակերեսը
քմ
Օղակաձև պուրակի
վիճակը շատ վատ /
վատ / բավարար / լավ
/ գերազանց
Աշխատանքների
իրականացման
ժամկետը, օր
Օղակաձև պուրակի
պահպանման
ծառայության որակը՝
շատ վատ, վատ,
բավարար, լավ,
գերազանց

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
1.2

260

լավ

12

լավ

Ծախսեր, հազ. դրամ

1000.0

Ծրագիր 3. Ստեփանավան համայնքի զբոսայգու հիմնանորոգում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային
Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Անվանումը
Հիմնանորոգվող
տարածքի մակերեսը
հա
Կառուցապատվող
տարածքի մակերեսը
քմ
Զբոսայգու վիճակը
շատ վատ / վատ /
բավարար / լավ /
գերազանց
Աշխատանքների
իրականացման
ժամկետը, օր
Զբոսյագու
հիմնանորոգման
ծառայության որակը՝
շատ վատ, վատ,
բավարար, լավ,
գերազանց

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
0.76

3460.0

վատ

120

բավարար

25000.
0

Ծախսեր, հազ. դրամ

33

Ծրագիր 4. Ստեփանավան համայնքի գերեզմանատների պահպանում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային
Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Անվանումը
Պահպանվող
տարածքների
մակերեսը հա
Պահպանվող
տարածքի մակերեսը
քմ
Գերեզմանատների
վիճակը շատ վատ /
վատ / բավարար / լավ
/ գերազանց
Աշխատանքների
իրականացման
ժամկետը,
Գերեզմանատների
պահպանման
ծառայության որակը՝
շատ վատ, վատ,
բավարար, լավ,
գերազանց

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
7.8

7.8

բավարար

12ամիս

բավարար

Ծախսեր, հազ. դրամ

3200.0

Ծրագիր 5. Փողոցային լուսավորության իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Անվանումը
Առկա լուսավորության
համակարգի
երկարությունը՝ կմ
Գիշերային
լուսավորված
փողոցների
տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի մեջ, %
Բնակիչների
բավարարվածությունը
համայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից,
%
Գիշերային
լուսավորության
ժամերի միջին թիվը

Փողոցների
երթևեկության
անվտանգության
մակարդակը

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
57

82

85

3

լավ

34

տրանսպորտային
միջոցների և
հետիոտների համար՝
շատ վատ, վատ,
բավարար, լավ,
գերազանց
Ծախսեր, հազ. դրամ

15163.0

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային
տնտեսության պահպանություն
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
Փաստ.
Մեկնաբանությ
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
ուն
արժեքը
Հիմնանորոգման և
վերանորոգման
աշխատանքներում
2
Մուտքային
ներգրավված
փողոցների քանակը

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Հիմնանորոգման
ենթակա փողոցնեի
մակերեսը քմ
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
հիմնանորոգման

24600.0

22

աշխատանքներից, %
Հիմնանորոգվող
Ելքային
(ժամկետայնության)

փողոցների
աշխատանքների

150

իրականացման ժամկետը
օր
Համայնքի
ենթակայության տակ
գտնվող ճանապարհների
և ինժեներական
կառույցների

Վերջնական
արդյունքի

սպասարկման,
տեղադրման,

լավ

շահագործման և
պահպանման
ծառայությունների
մատուցման որակը՝ շատ
վատ, վատ, բավարար,
լավ, գերազանց
334000.0

Ծախսեր, հազ. դրամ

35

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
Ստեփանավան
համայնքի ՆՈՒՀ
ՀՈԱԿ-երի թիվը
5
Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Արտադպրոցական
ՀՈԱԿ-ի թիվը

3

ՆՈՒՀ-եր հաճախող
երեխաների
ընդհանուր թիվը

416

Արտադպրոցական
ՀՈԱԿ-ներ հաճախող
երեխաների թիվը
Բնակիչների

542

բավարարվածությունը
մատուցվող
Ելքային (որակական)

նախադպրոցական և

80%

արտադպրոցական
դաստիարակության
ծառայությունից,
Նախադպրոցական
կրթության
Ելքային
(ժամկետայնության)

ծառայության
մատուցման

8

ժամաքանակը օրվա
ընթացքում, ժամ

Վերջնական
արդյունքի

Ծնողների կարծիքը
մատուցվող
նախադպրոցական
կրթության
ծառայության
վերաբերյալ՝ շատ
վատ, վատ, բավարար,
լավ, գերազանց
Ծնողների կարծիքը
մատուցվող
արտադպրոցական
դաստիարակության
ծառայության
վերաբերյալ՝ շատ

գերազանց

լավ

36

վատ, վատ, բավարար,
լավ, գերազանց
174315.0

Ծախսեր, հազ. դրամ

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Անվանումը
Մշակութային,
մարզական
հաստատությունների
թիվը հատ
Տարվա ընթացքում
կազմակերպված
մարզական
մրցաշարերի թիվը
Տարվա ընթացքում
կազմակերպված
մշակութային
միջոցառումների թիվը
Բնակիչների
բավարարվածությունը
մատուցվող
մշակութային
ծառայություններից, %
Գրադարանային
ծառայությունների
մատուցման օրերի թիվը
տարվա ընթացքում, օր
Մատուցվող մարզական
և մշակութային
ծառայությունների
հասանելիությունը
համայնքի կենտրոն
չհանդիսացող
բնակավայրի
բնակիչներին՝ այո, ոչ

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
3

37

38

95

273

ոչ

Ծախսեր, հազ. դրամ

51600.0

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Ծրագիր 1. Ստեփանավան համայնքի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» բյուջետային հիմնարկի
կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
արժեք
Շեղումը
ն
արժեքը
ը
Մարզադպրոցի գույքի
2
Մուտքային
միավորների թիվը

37

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Մարզադպրոց
հաճախող երեխաների
թիվը`
Մարզադպրոցի գույքի և
սարքավորումների
վիճակը՝ շատ վատ ,
վատ, բավարար, լավ,
գերազանց
Մարզադպրոցների
կողմից
ծառայությունների
մատուցման օրերի թիվը
շաբաթվա ընթացքում,
օր
Մատուցվող մարզական
ծառայությունների
մատչելիությունը
համայնքի բնակիչներին՝
այո, ոչ

218

բավարար

5

այո

18500.0

Ծախսեր, հազ. դրամ

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

Անվանումը
-

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

-

Սոցիալական
Ելքային
(քանակական)

աջակցություն ստացած
սոցիալապես խոցելի

211

ընտանիքների թիվը

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Սոցիալական ծրագրի
շահառուների
բավարարվածությունը
իրականացվող
ծրագրից, %
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականության
վերաբերյալ բնակիչների
կարծիքը, շատ վատ ,
վատ, բավարար, լավ,
գերազանց

60

1

լավ

Ծախսեր, հազ. դրամ

5400.0

38

-

-

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Ծրագիր 1. Աջակցություն փոքր և միջին բիզնեսին
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Անվանումը

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

Գյուղացիական
համայնքների թիվը

3

Գյուղատնտեսությամբ
Ելքային
(քանակական)

զբաղվածների թվի
տեսակարար կշիռը

40

համայնքի բնակչության
ընդհանուր թվի մեջ, %
Գյուղատնտեսության
բնագավառում

Ելքային (որակական)

զբաղվածության աճը

1

նախորդ տարվա
համեմատ, %
Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

-

-

Տրամադրվող
սերմացուների,
պարարտանյութերի և
դիզելային վառելիքի
հասանելիությունը
գյուղական
տնտեսություններին՝ %

-

-

-

30
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2000.0

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Անվանումը
Աշխատակազմում
գյուղատնտեսության
հարցերով զբաղվող
աշխատակիցների թիվը
Անասնապահությամբ

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

4

զբաղվածների
տեսակարար կշիռը

35

համայնքի բնակչության
ընդհանուր թվի մեջ, %

39

Անասնապահության
բնագավառում
Ելքային (որակական)

զբաղվածության աճը

1

նախորդ տարվա
համեմատ, %
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական
արդյունքի

-

-

Մթերվող մսի որակի
համապատասխանությու
նը սահմանված
նորմերին՝ այո, ոչ

այո

-
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-

-

2095.0

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ծրագիր 1. Ստեփանավան համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման
աշխատանքների իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
ն
արժեքը
Աղբամանների թիվը
342
Մուտքային
Սանիտարական
մաքրման ենթարկված
Ելքային
51000
տարածքների մակերեսը,
(քանակական)
քմ
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
Ելքային (որակական)

աղբահանություն և

լավ

սանիտարական
մաքրման
ծառայությունից,
Աղբահանության

Ելքային
(ժամկետայնության)

ծառայության մատուցման
հաճախականությունը

5

(շաբաթվա կտրվածքով),
օր
Մաքուր բնակավայրեր,

Վերջնական
արդյունքի

սանիտարահիգիենիկ

այո

բավարար պայմանների
առկայություն՝ այո,ոչ

Ծախսեր, հազ. դրամ
52379.0
Ծրագիր 2. Ստեփանավան համայնքի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքների
պահպանման, մշակման, ծառատնկման և ծառերի խնամքի աշխատանքների իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
ն
արժեքը

40

Կանաչապատ և
ծառատնկված
Մուտքային

տարածքների մակերեսը

48

համայնքի կառուցապատ
տարածքում %
Ելքային
(քանակական)

Կանաչապատվող և
ծառատնկվող
մակերեսներում
տնկիների քանակը, հատ

2400

Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
Ելքային (որակական)

ընդհանուր

լավ

օգտագործման
կանաչապատ
տարածքներից

Ելքային
(ժամկետայնության)

-

-

Մաքուր բնակավայրեր,
Վերջնական
արդյունքի

սանիտարահիգիենիկ

այո

բավարար պայմանների
առկայություն՝ այո,ոչ

Ծախսեր, հազ. դրամ

7000.0
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