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Ներածություն
Տաշիր համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) մշակման
հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի
հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի,
ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:
ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում ներկայացված են` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն
զարգացման ցուցանիշները (Աղյուսակ 1), ոլորտային նպատակները (Աղյուսակ 2):
ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում բերված են համայնքի 2018 թվականի համապատասխան
ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի
տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների
(Աղյուսակ 5), ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան

ֆինանսական միջոցներով (Աղյուսակ 4):
ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է`- համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի
կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը (Աղյուսակ 6):
ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի
լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 7):
ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում(Աղյուսակ 8) ներկայացված է`- տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում
ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:
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1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Ըստ համայնքի ավագանու 2018 թվականի մարտի 30-ի թիվ ……… որոշմամբ հաստատված
ՀՀԶԾ-ի՝համայնքի տեսլականն է՝ մինչև 2022թ. Տաշիր համայնքը դարձնել զբոսաշրջության և
կաթնային անասնապահության կենտրոն, ինչպես նաև բարեփոխումներ անցկացնելու
ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական,
մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել մաքուր, բարեկարգ, գրավիչ
բնակավայր և մրցունակ մյուս համայնքների նկատմամբ:
Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի
ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի նոյեմբերի 1- ի դրությամբ
ֆիքսված արժեքին 2017 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի
ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև
նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի
պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը
հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:
ՏԱՊ-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական
ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3
– բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ
լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ:
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Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները
Ցուցանիշ
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն
ընդհանուր եկամուտների մեջ (%)
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)

Ելակետայի
ն արժեք

Թիրախային
արժեք

38,7

39,8

15865

15940

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

Ոլորտային նպատակ
Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից Տաշիր
բազմաբնակավայր համայնքում,

բնակչությանը հանրային որակյալ և
մատչելի ծառայությունների
մատուցումը:

Ոլորտ 2. Պաշտպանության
կազմակերպում
2018 թվականի ընթացքում
պաշտպանության կազմակերպման
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ
չեն նախատեսվում: Ոլորտային
նպատակ չի սահմանվել:
Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից
բնակչության պաշտպանություն և
քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ
չի սահմանվել:
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և
կոմունալ տնտեսություն

Վերջնական արդյունքի՝
Ելակետային Թիրախայի
Ցուցանիշ
արժեք
ն արժեք
Համայնքի
բնակիչների
բավարարվածությու
նը (հարցումների
հիման վրա) ՏԻՄերի,
աշխատակազմի,
ՀՈԱԿ-ների
գործունեությունից,
մատուցված
հանրային
ծառայություններից
Համայնքի բյուջեի
սեփական
եկամուտների
տեսակարար կշիռը
համայնքի բյուջեի
ընդհանուր
մուտքերի կազմում,
%

միջին՝ ոչ
լավ, ոչ վատ

Ավելի շատ
լավ, քան
վատ

38,7

39,8

-

-

-

-

-

-

6

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

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2018 թվականի ընթացքում
հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում:
Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Բարձրացնել
համայնքային
ենթակայության ճանապարհների և
ինժեներական
կառույցների
սպասարկման,
շահագործման
և
պահպանման ծառայությունների որակը
և
ապահովել
ճանապարհային
անվտանգ երթևեկությունը:

Բնակիչների
բավարարվածությու
նը համայնքում
կապիտալ
վերանորոգված
բնակելի շենքերի
շքամուտքներց
Գիշերային
լուսավորված
փողոցների թվի
տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի մեջ, %
Բնակիչների
բավարարվածությու
նը համայնքում
գիշերային
լուսավորվածություն
ից (հարցումների
հիման վրա)
Խմելու ջրի
ջրամատակարարմա
ն ծառայության
մատուցման
մատչելիությունից և
որակից բնակիչների
բավարարվածությա
ն աստիճանը
(հարցումների
հիման վրա)

-

Համայնքային
ենթակայության
ճանապարհների և
ինժեներական
կառույցների
սպասարկման,
շահագործման և
պահպանման
ծառայությունների

Ավելի շատ
վատ, քան
լավ

միջին՝ ոչ
լավ. ոչ վատ

23.8

30.1

Ավելի շատ
վատ, քան
լավ

միջին՝ ոչ
լավ. ոչ վատ

Ավելի շատ
վատ, քան
լավ

միջին՝ ոչ
լավ, ոչ վատ

-

-

Ավելի շատ
վատ, քան
լավ

միջին՝ ոչ
լավ, ոչ վատ
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որակից
բնակչության
բավարարվածությա
ն աստիճանը
(հարցումների
հիման վրա)
Ասֆալտապատված
ներհամայնքային
ճանապարհներ
(բացառությամբ՝
միջպետական,
հանրապետական,
տեղական)
ճանապարհների և
փողոցներ, կմ
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականի ընթացքում առևտրի և
ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում:
Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:
Ոլորտ 8. Կրթություն
Բարձրացնել համայնքում կրթության
որակը և մատչելիությունը:

Ոլորտ
9.
Մշակույթ
և
երիտասարդության
հետ
տարվող
աշխատանքներ
2018 թվականի ընթացքում մշակույթի և
երիտասարդության հետ տարվող
աշխատանքների ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում:
Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականի ընթացքում
առողջապահության ոլորտում ծրագրեր

17,9

18

-

-

-

ՏԻՄ-երի, կրթական
հաստատություններ
ի գործունեությունից,
մատուցված
ծառայությունների
որակից
բնակչության
բավարարվածությա
ն աստիճանը
(հարցումների
հիման վրա)

Բավականին
լավ

լավ

-

-

-

-

-
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և միջոցառումներ չեն նախատեսվում:
Ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և
սպորտ
2018 թվականի ընթացքում ֆիզիկական
կուլտուրա և սպորտի ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ
չի սահմանվել:
Ոլորտ 12. Սոցիալական
պաշտպանություն
Ապահովել սոցիալապես անապահով
ընտանիքներին տրամադրվող
սոցիալական աջակցության
հասցեականությունը և
մատչելիությունը:

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
2018 թվականի ընթացքում
գյուղատնտեսության ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ
չի սահմանվել:
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և
բուսասանիտարիա
2018 թվականի ընթացքում
անասնաբուժություն և
բուսասանիտարիայի ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում: Ոլորտային նպատակ
չի սահմանվել:
Ոլորտ
15.
Շրջակա
միջավայրի
պահպանություն
Ապահովել համայնքի բոլոր
բնակավայրերում բնակչությանը
աղբահանության և սանիտարական
մաքրման որակյալ և մատչելի
ծառայությունների մատուցումը և
շրջակա միջավայրի մաքրությունը:

-

-

-

այո

այո

Ավելի շատ
վատ, քան
լավ

միջին՝ ոչ
լավ, ոչ վատ

-

-

-

-

-

-

Համայնքի
բնակիչների
բավարարվածությու
նը մատուցված
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման

Ավելի շատ
վատ, քան
լավ

Ավելի շատ
լավ, քան
վատ

Սոցիալական
ծրագրի
առկայությունը,
այո/ոչ
Սոցիալական
ծրագրի
շահառուների
բավարարվածությու
նը իրականացվող
ծրագրից

9

ծառայություններից
(հարցումների
հիման վրա)
Տեղափոխված աղբի
ծավալը, տոննա
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում
զբոսաշրջություն ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:
Ոլորտ 17. Տեղական
ինքնակառավարմանը բնակիչների
մասնակցություն
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում, այդ պատճառով
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել

3360,0

3540,0

-

-

-

-

-

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

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
1.
Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում,
հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում
Ընդամենը
Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1.
Տաշիր քաղաքի Էրեբունի 6, Կ. Դեմիրճյան 3,Շահումյան
7, Երևանյան 9, Վ. Սարգսյան 12 բնակելի շենքերի
շքամուտքների կապիտալ վերանորոգում

2.

Համայնքի
գյուղական
բնակավայրերի
ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում
Տաշիր քաղաքի և բնակավայրերի փողոցների արտաքին
լուսավորության համակարգերի ընդլայնում,
հենասյուների տեղադրում

3.

Ընդամենը
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
1.
Տաշիր համայնքի ճանապարհների կապիտալ
վերանորոգում
Ընդամենը
Ոլորտ 8.Կրթություն
1.
Համայնքում նախադպրոցական և տարրական
ընդհանուր կրթության ծառայությունների մատուցում
3.
Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

Ծրագրի
արժեքը
(հազ.
դրամ)
109 582,70

Բնակավայր(եր)
ը

Բոլոր
բնակավայրերում

109 582,70

4300,0

ք. Տաշիր

3000,0

Բնակավայրը՝
Բլագոդարնոյե

5980,0

Տաշիր քաղաք և
Բլագոդարնոյե,
Դաշտադեմ,
Լեռնահովիտ,
Կաթնառատ,
Մեդովկա,
Մեղվահովիտ,
Նովոսելցովո,
Սարատովկա
բնակավայրեր

13280,0

2950,0

Տաշիր քաղաք,
Բլագոդարնոյե և
Լեռնահովիտ
բնակավայրեր

2950,0
46203,90
2500,00
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2.

Համայնքում արտադպրոցական կրթության
ծառայության մատուցում
Ընդամենը

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
1.
Աջակցություն սոցիալապես անապահով
ընտանիքներին
Ընդամենը
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
1.
Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայությունների
մատուցում
Ընդամենը
Ընդհանուրը

41667,00
90 370,90

2050,0

Բոլոր
բնակավայրերում

2050,0

58000,0

Բոլոր
բնակավայրերում

58000,0
276233,6

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան
ֆինանսական միջոցներով:
Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական
միջոցներով

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի
արժեքը
(հազ.
դրամ)

Բնակավայր(եր)
ը

Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման
համակարգերի կառուցում
Ընդամենը
Ոլորտ 8.Կրթություն
1.
Տաշիր համայնքում երեխաների զբաղվածության
ապահովման ծրագիր
Ընդամենը
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
1.
Տաշիր խոշորացված համայնքի էկոլոգիական
միջավայրի բարելավում և տնտեսական զարգացման
հիմքերի ստեղծում՝ բնապահպանական խնդիրների
լուծման միջոցով:
Ընդամենը
Ընդհանուրը

6500,0
6500,0
20465,14

ք. Տաշիր

20465,14

209360,0

ք. Տաշիր և բոլոր
բնակավայրեր

209360,0
236325,14

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ
համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:
12

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

Արդյունքային
ցուցանիշներ

Տեղեկատվությա
ն աղբյուրներ

Պատասխ
անատու

Ժամկետ

Ռիսկեր

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ոլորտային նպատակ .
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի
բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի
ծառայությունների մատուցումը:

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը
(հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի,
ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցված հանրային
ծառայություններից – ավելի շատ լավ, քան վատ
2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների
տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր
մուտքերի կազմում՝39,8%
Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների
մատուցում
Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա,
Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր
2018թ. Համապատաս
Համայնքի
Ծրագրի նպատակ.
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Ապահովել
ղեկավար,
(վերջնական արդյունքի) գնահատման
հունվար խան
աշխատակազմի
աշխատակա – 2018թ. մարդկային,
ցուցանիշ.
համակարգ.
բնականոն
Աշխատակազմը
ՄԳ
զմի
դեկտեմբ նյութական և
գործունեությունը,
բնականոն գործել է,
կիսամյակային և քարտուղար,
եր
ֆինանսական
բարելավել
բարելավվել է
վարչական
տարեկան
ռեսուրսները
բնակչությանը
բնակչությանը
ղեկավարներ
հաշվետվությունն
առկա են
մատուցվող
մատուցված հանրային
եր
հանրային
ծառայությունների
ծառայությունների մատչելիությունը և
որակը և
որակը – ավելի շատ լավ,
մատչելիությունը:
քան վատ
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Միջանկյալ
արդյունք 1.
Ապահովվել է
աշխատակազմի
բնականոն
գործունեությունը:

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ,
ժամկետ).
1 ՏԻՄ-երի,
համայնքապետարանի
աշխատակազմի
գործունեության
վերաբերյալ բնակիչների
իրազեկվածության
աստիճանը
(հարցումների հիման
վրա) – բավականին լավ
2.ՏԻՄ-երի կողմից
մատուցված
համայնքային
(հանրային, ոչ
վարչական բնույթի)
ծառայությունների
թիվը -2
3.Անշարժ գույքի հարկի
բազայում առկա
անճշտությունների
նվազեցում - 5%-ով
4.Համայնքապետարանի
աշխատակազմի
աշխատանքային օրերի
թիվը տարվա
ընթացքում-248 օր
Միջոցառումներ (գործողություններ) .
1. Աշխատակազմի պահպանություն

Տեղեկատվական Համայնքի
ղեկավար,
աղբյուրներ.
Աշխատակազմ,
աշխատակա
ՄԳ
զմի
կիսամյակային,
քարտուղար,
տարեկան
վարչական
հաշվետվությունն ղեկավարներ
եր,
Քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպություն
ներ և խմբեր,
բնակիչներ

2018թ.
հունվար
–2018թ.
դեկտեմբ
եր

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման
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ծախսեր՝ 109582,7 հազ.դրամ
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝
60
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման
ավտոմատացված համակարգեր՝ 1
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
Ելքային ցուցանիշներ
Տեղեկատվական Ֆինանսական, 2018թ. Համապատաս
հաշվապահակ հունվար
(քանակ, որակ,
աղբյուրներ
խան
ան
Ծրագրի
–2018թ.
ժամկետ).
մարդկային,
հաշվառման,
գնահատման
դեկտեմբ
1.Համայնքի բյուջեի
եկամուտների
նյութական և
սեփական եկամուտների համակարգ,
հավաքագրման եր
ֆինանսական
ու գանձման
ՄԳ
հավաքագրման
բաժնի պետ
ռեսուրսները
փաստացի գումարների կիսամյակային,
գլխավոր
առկա են եղել
տարեկան աճ-3,5 %-ով տարեկան
հաշվապահ,
հաշվետվությունն վարչական
2.Հարկային
պարտականությունները եր
ղեկավարներ,
երկրորդ
կարգի
չկատարողների
մասնագետներ
նկատմամբ համայնքի
կողմից դատարան
ներկայացված
հայցադիմումների թիվը-7
3.Հողի հարկի բազայում
առկա անճշտությունների
նվազեցում-7 %-ով
4.Գույքահարկի բազայում
առկա անճշտությունների
նվազեցում -3%-ով
5.Համայնքի բյուջեի

2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի
գանձման ավտոմատացված համակարգերի
սպասարկում
3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում
4. Համայնքապետարանի և վարչական
ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի
ընթացիկ նորոգում
Միջանկյալ
արդյունք 2.
Բարձրացել է
համայնքի բյուջեի
սեփական
եկամուտների
հավաքագրման
մակարդակը:
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սեփական եկամուտների
գծով առկա ապառքների
նվազեցում- 5%-ով
Միջոցառումներ (գործողություններ) .
1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների
հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների
վերապատրաստումներ
2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական
տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում,
հարկատուների ծանուցում
3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ
բացատրական աշխատանքների
իրականացում, պարտականությունները
չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ
ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում
Միջանկյալ
Ելքային ցուցանիշներ
արդյունք
(քանակ, որակ,
3.Բարելավվել է
ժամկետ).
1.
բնակչությանը
Համայնքապետարանում
մատուցված
բնակիչների
հանրային
ծառայությունների սպասարկման «մեկ
մատչելիությունը և պատուհան» սկզբունքի
կիրառումը- առայժմ չի
որակը
կիրառվում
2. ՏԻՄ-երի,
համայնքապետարանի
աշխատակազմի
աշխատանքից,
մատուցված
ծառայությունների

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների
հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ՝ 15
2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և
վճարների բազաներ՝ առկա է
3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա
ապառքներ՝ 206610,1 հազ.դրամ

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳկիսամյակայի
ն, տարեկան
հաշվետվությունն
եր

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ,
աշխատակա
զմի
քարտուղար,
ՀՈԱԿ-ների
տնօրեններ,
վարչական
ղեկավարներ

2018թ.
հունվար
–2018թ.
դեկտեմբ
եր

Համապատաս
խան
ենթակառուցվ
ածքների և
մասնագետնե
րի
առկայություն
ը
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մատչելիությունից և
որակից բնակիչների
բավարարվածության
աստիճանը
(հարցումների հիման
վրա) - ավելի շատ լավ,
քան վատ
4.ՏԻՄ-երի
գործունեության
վերաբերյալ բնակիչների
կողմից ստացված
դիմում-բողոքների թվի
նվազում-5 %-ով
5. Համայնքի ղեկավարի,
ավագանու կողմից
կազմակերպվող
բնակիչների
ընդունելությունների
հաճախականությունըշաբաթը 1 անգամ
6.Աշխատակազմում
ստացված մեկ դիմումին
պատասխանելու միջին
ժամանակը – 2 օր
Միջոցառումներ (գործողություններ) .
1. Աշխատակազմի աշխատողների
արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության
ապահովում
2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և
արդյունավետ կառավարում
3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և
սարքավորումներ - 44
2.Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության
համակարգեր – առկա է
3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի)
կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ -8
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4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական 4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և
և հեռահաղորդակցության համակարգերի
հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման
գործունակ աշխատանքային վիճակի
հարցերով զբաղվող աշխատողներ -1
պահպանում և շահագործում
5.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր -1
5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և
6.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք – առկա
վարչական ղեկավարների աշխատանքային
է
պայմանների բարելավում
6. Համացանցային կայքում առկա
տեղեկատվության պարբերական թարմացում
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ոլորտային նպատակ.
Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ
ծառայության բնագավառում համայնքի
բնակչությանը հանրային ծառայությունների
մատուցումը և որակը:

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1.Բնակելի շենքերի կապիտալ վերանորոգված
շքամուտքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ-13%
2. Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ – 30,1 %
2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում
գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման
վրա) - միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ
3.Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության
մառուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների
բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման
վրա) - միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ

Ծրագիր 1.
Տաշիր քաղաքի Էրեբունի 6, Կ. Դեմիրճյան 3,Շահումյան 7, Երևանյան 9, Վ. Սարգսյան 12 բնակելի շենքերի
շքամուտքների կապիտալ վերանորոգում
Բնակավայրը՝ Տաշիր

Ծրագրի նպատակ.
Բարելավել
Տաշիր քաղաքի

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ .

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ .

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ,

2018թ. Համապատաս
հունիս – խան
2018թ.
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բնակելի շենքերի
շքամուտքերը

Տաշիր քաղաքի բնակելի
շենքերի բնակչների
շենքային պայմանները
բարելավվել են,
բարեկարգվել է բնակելի
շենքերի շքամուտքերը

Միջանկյալ
արդյունք
1. Բարելավել
Տաշիր քաղաքի
բնակելի շենքերի
շքամուտքերը

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ)
1. բարեկարգվել է
բնակելի շենքերի
շքամուտքերը,
կապիտալ
վերանորոգման
տևողությունը-3 ամիս
2. Բնակիչների կարծիքը
կապիտալ
վերանորոգված շենքերի
շքամուտքերի
վերաբերյալբավականին լավ
3. կապիտալ
վերանորոգված շենքերի

«Տաշիրի
քաղաքային
տնտեսությ
անը
սպասարկո
ղ հիմնարկ»
ՀՈԱԿ-ի
տնօրեն
Իրականաց
ումը՝
մրցույթում
հաղթող
ճանաչված
մասնակցի
միջոցով
Տեղեկատվական Համայնքի
ղեկավարի
աղբյուրներ
Ծրագրի
տեղակալ,
գնահատման
«Տաշիրի
համակարգ,
քաղաքային
աշխատակազմ, տնտեսությ
ՄԳ
անը
կիսամյակային,
սպասարկո
տարեկան
ղ հիմնարկ»
հաշվետվությունն ՀՈԱԿ-ի
եր,
տնօրեն
քաղաքացիակա
նհասարակությո
ւն, բնակիչներ
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություն
ներ

դեկտեմբ մարդկային,
եր
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
անբավարարո
ւթյուն

2018թ.
հունիս –
2018թ.
դեկտեմբ
եր

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկա են եղել
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շքամուտքերի
առկայությունը –առկա է
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված վերանորոգման
1. Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի
ծախսեր՝ 4300.0 հազ. դրամ
շքամուտքերի կապիտալ վերանորոգման
2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 2
վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերի պատվիրում և
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
նախապատրաստում
2. Տաշիր քաղաքի բնակելի շենքերի
շքամուտքերի կապիտալ վերանորոգման
աշխատանքների իրականացում և
վերահսկում
3.Ֆինանսական միջոցների հատկացում
կապալառուին
4.Աշխատանքների կատարման ավարտական
ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում
Ծրագիր 2. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում
Բնակավայրը՝ Բլագոդարնոյե
2018թ. Համապատաս
Համայնքի
Ծրագրի նպատակ. Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
հունվար
Կառուցել խմելու
ղեկավարի
(վերջնական արդյունքի) գնահատման
խան
ջրի
տեղակալ, – 2018թ. մարդկային,
ցուցանիշ.
համակարգ,
ջրամատակարարմ Բնակավայրերում
ՄԳ
վարչական դեկտեմբ
նյութական և
ան համակարգ,
խմելու ջրի
կիսամյակային,
ղեկավարներ եր
ֆինանսական
հասանելությունը,
տարեկան
,
բարելավել խմելու
ռեսուրսների
Խմելու ջրի
հաշվետվություն Իրականացո
ջրի
անբավարարո
ներ
ջրամատակարարմ ջրամատակարարման
ւմը՝
ծառայության որակից
ան ծառայության
մրցույթում
ւթյուն
բնակիչների
մատուցման
հաղթող
մատչելիությունը և բավարարվածության
ճանաչված
որակը համայնքի
մասնակցի
աստիճանը - միջին՝ ոչ
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գյուղական բոլոր
բնակավայրերում

լավ, ոչ վատ

միջոցով

2018թ. Համապատաս
Ելքային ցուցանիշներ
Տեղեկատվական Համայնքի
ղեկավարի հունվար խան
(քանակ, որակ, ժամկետ) աղբյուրներ
1. Կառուցված ջրագծերի Ծրագրի
տեղակալ, – 2018թ. մարդկային,
գնահատման
երկարությունը -4000 մ
վարչական դեկտեմբ
նյութական և
համակարգ,
2. Տարվա ընթացքում
ղեկավարներ եր
ֆինանսական
աշխատակազմ, ,
ջրագծերի կառուցում
ռեսուրսների
ՄԳ
իրականացված
Իրականացո
առկայություն
բնակավայրերի թիվը -1 կիսամյակային,
ւմը՝
3. Բնակիչների կարծիքը տարեկան
մրցույթում
ը
հաշվետվությունն հաղթող
խմելու ջրի
եր,
ջրամատակարարման
ճանաչված
քաղաքացիակա մասնակցի
մատչելիությունից նհասարակությո միջոցով
վատ
ւն, բնակիչներ
5. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը - 1 տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ջրագծի կառուցման
1.Ջրագծերի կառուցման աշխատանքների
ծախսեր՝ 9500.0 հազ. դրամ
նախահաշվային փաստաթղթերի
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող
նախապատրաստում
2. Ջրամատակարարման ներբնակավայրային աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 5
3. Ջրագծի կառուցման համար անհրաժեշտ
համակարգերի կառուցման աշխատանքների
իրականացում և վերահսկում
խողովակների և այլ նյութեր
3. Վերանորոգման աշխատանքների
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
կատարման ավարտական ակտի կազմում,
քննարկում և հաստատում
Ծրագիր 3. Տաշիր քաղաքի և բնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի

Միջանկյալ
արդյունք 1.
Բնակավայրն
ապահովվել է
խմելու ջրով,
բարելավվել է
խմելու ջրի
ջրամատակարարմ
ան ծառայության
մատուցման
մատչելիությունը և
որակը համայնքի
գյուղական բոլոր
բնակավայրերում
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ընդլայնում, հենասյուների տեղադրում
Բնակավայրերը՝ Տաշիր քաղաք և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա,
Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր
Համայնքիղ 2018թ. Համապատաս
Ծրագրի նպատակ. Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
հունիս – խան
Բարձրացնել
եկավարի
(վերջնական արդյունքի) գնահատման
Տաշիր քաղաքի և
տեղակալ, 2018թ.
ցուցանիշ.
համակարգ,
մարդկային,
1. Տաշիր քաղաքի և
ՄԳ
Բլագոդարնոյե,
բնակավայր դեկտեմբ
նյութական և
Բլագոդարնոյե,
կիսամյակային,
Դաշտադեմ,
երի
եր
ֆինանսական
Դաշտադեմ,
տարեկան
Լեռնահովիտ,
վարչական
ռեսուրսներ
Լեռնահովիտ,
հաշվետվություն ղեկավար,
Կաթնառատ,
առկա են
Կաթնառատ, Մեդովկա, ներ
Մեդովկա,
<<Տաշիրի
Մեղվահովիտ,
Մեղվահովիտ,
քաղաքային
Նովոսելցովո,
Նովոսելցովո,
տնտեսությա
Սարատովկա
Սարատովկա
նը
բնակավայրերի
բնակավայրերի
սպասարկող
փողոցները դարձելեն
փողոցներով
հիմնարկ>>լուսավոր, գեղեցիկ ու
երթևեկության
ՀՈԱԿ-ի
հարմարավետ
անվտանգության
տնօրեն,
համայնքի բնակիչների,
մակարդակը,
Իրականացո
հյուրերի,
փողոցները
ւմը՝
դարձնել լուսավոր, տրանսպորտային
մրցույթում
միջոցների և
գեղեցիկ ու
հաղթող
զբոսաշրջիկների համար
հարմարավետ
ճանաչված
- 75%-ով
համայնքի
մասնակցի
2. Գիշերային
բնակիչների,
միջոցով
լուսավորություն
հյուրերի,
ունեցող փողոցների
տրանսպորտային
տեսակարար կշիռն
միջոցների և
ընդհանուրի մեջ – 30,1%
զբոսաշրջիկների
համար:
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Միջանկյալ
արդյունք 1.
Տաշիր քաղաքի և
Բլագոդարնոյե,
Դաշտադեմ,
Լեռնահովիտ,
Կաթնառատ,
Մեդովկա,
Մեղվահովիտ,
Նովոսելցովո,
Սարատովկա
բնակավայրերի
փողոցները դարձել
են լուսավոր,
գեղեցիկ և
բարեկարգ

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ,
ժամկետ).
1. Փողոցներում
տեղադրված
լուսատուների և
հենասյուների քանակը 102
2. Բնակիչների
բավարարվածությունը
համայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից –
ավելի շատ լավ, քան
վատ
4. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը – 3 ամիս
Միջոցառումներ (գործողություններ)
1. Տաշիր քաղաքի և Բլագոդարնոյե,
Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ,
Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո,
Սարատովկա բնակավայրերի փողոցների
արտաքին լուսավորության համակարգերի
ընդլայնման, հենասյուների տեղադրման
աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերի պատվիրում
2.Փողոցների արտաքին լուսավորության
համակարգերի ընդլայնման, հենասյուների
տեղադրման աշխատանքների իրականացում
և վերահսկում

Տեղեկատվական
աղբյուրներ.
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
աշխատակազմ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվությունն
եր, համայնքի
բնակիչներ

Համայնքիղ
եկավարի
տեղակալ,
բնակավայր
երի
վարչական
ղեկավարնե
ր,
<<Տաշիրի
քաղաքային
տնտեսությ
անը
սպասարկո
ղ
հիմնարկ>>ՀՈԱԿ-ի
տնօրեն,

2018թ.
հունիս –
2018թ.
դեկտեմբ
եր

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկա են

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքի բյուջով նախատեսված ծախսեր՝ 5980.0 հազ.
դրամ
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող
աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 10
3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի և
տեխնիկայի օգտագործում
4. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 2
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
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3.Աշխատանքների կատարման ավարտական
ակտերի կազմում,քննարկում և հաստատում
4. Ֆինանսական միջոցների հատկացում
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ոլորտային նպատակ .
Բարձրացնել համայնքային ենթակայության
ճանապարհների և ինժեներական
կառույցների սպասարկման, շահագործման և
պահպանման ծառայությունների որակը և
ապահովել ճանապարհային անվտանգ
երթևեկությունը:

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1.Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և
ինժեներական կառույցների սպասարկման,
շահագործման և պահպանման ծառայությունների
որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը
(հարցումների հիման վրա) - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ
2.Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհների
և փողոցների երկարությունը՝ 18 կմ

Ծրագիր 1. Տաշիր համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում
Բնակավայրերը՝ Տաշիր քաղաք, Բլագոդարնոյե և Լեռնահովիտ բնակավայրեր
2018թ.
Համայնքի
Ծրագրի նպատակ. Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
1. Վերանորոգել
ղեկավարի հունվար
(վերջնական արդյունքի) գնահատման
Տաշիր քաղաքի
տեղակալ, – 2018թ.
ցուցանիշ.
համակարգ,
Ապահովվել
ՄԳ
Դպրոցականներ
Բլագոդարն դեկտեմբ
բնակչությանը
կիսամյակային,
փողոցում՝ 300քմ,
ոյե և
եր
տարեկան
Բլագոդարնոյե ՝ 30 բարեկարգ,
Լեռնահովի
հաշվետվություն տ գյուղերի
քմ և Լեռնահովիտ ՝ ասֆալտապատ
ճանապարհներով
ներ
20 քմ
վարչական
երթևեկելու
բնակավայրերի
ղեկավարնե
ծառայության
ճանապարհները,
ր,
մատուցումը - 100 %-ով
վերացնել
Իրականացո
փողոցների
ւմը՝
ջրափոսերը և
մրցույթում
դրանք դարձնել
հաղթող
անցանելի ու
ճանաչված
հարմարավետ
մասնակցի

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսներ
առկա են
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հետիոտների և
տրանսպորտային
միջոցների
երթևեկության
համար տարվա
բոլոր
եղանակներին:
Միջանկյալ
արդյունքներ.
1. Տաշիր քաղաքի,
Բլագոդարնոյե և
Լեռնահովիտ
բնակավայրերի
բնակիչներն
ունենում
բարեկարգ
ճանապարհներ:
2. Բնակիչները չեն
կատարում
մեքենաների և
տեխնիկայի
անսարքություններ
ի վերացման
ավելորդ ծախսեր:

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ,
ժամկետ).
1.Վերանորոգված
ճանապարհը- Տաշիր
քաղաքում-300քմ է,
Բլագոդարնոյե և
Լեռնահովիտ
բնակավայրերում
համապատասխանաբա
ր 30 և 20քմ:
2. Բնակիչների
բավարարվածությունը
վերանորոգված
ճանապարհների
վիճակից – բավականին
լավ
4. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը -1 ամիս
Միջոցառումներ (գործողություններ)
1.Կազմել ճանապարհների վերանորոգման
նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:

միջոցով

Տեղեկատվական
աղբյուրներ.
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
աշխատակազմ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվությունն
եր, Տաշիր
քաղաքի,
Բլագոդարնոյե և
Լեռնահովիտ
բնակավայրերի
բնակիչներ

Համայնքիղ
եկավարի
տեղակալ,
Բլագոդարն
ոյե և
Լեռնահովի
տ
բնակավայր
երի
վարչական
ղեկավարնե
ր,
մրցույթում
հաղթող
ճանաչված
մասնակցի
միջոցով

2018թ.
հունվար
– 2018թ.
դեկտեմբ
եր

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսներ
առկա են:

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման
ծախսեր՝ 2950,0հազ. դրամ
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2.Վերահսկել ճանապարհների նորոգման
աշխատանքները:
3.Աշխատանքների կատարման ավարտական
ակտերի կազմում,քննարկում և հաստատում:

Ոլորտ 8.Կրթություն
Ոլորտային նպատակ.
Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և
մատչելիությունը:

2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող
աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 5
3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի և
տեխնիկայի օգտագործում
4. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 2
ֆինանսավորմանաղբյուրը՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների
գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների
որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը
(հարցումների հիման վրա) - լավ

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ.
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ -այո
Ապահովելսոցիալապես անապահով
2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների
ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական
բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից - միջին՝
աջակցության հասցեականությունը և
մատչելիությունը:
ոչ լավ, ոչվատ
Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
Բնակավայրերը՝ Տաշիր քաղաք և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա,
Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր
Համապատաս
Համայնքի 2018թ.
Ծրագրի նպատակ. Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Բարելավել
ղեկավար,
հունվար խան
(վերջնական արդյունքի) գնահատման
անապահով
աշխատակա – 2018թ. ֆինանսական
ցուցանիշ.
համակարգ.
դեկտեմբ ռեսուրսներ
ընտանիքների հետ Բարելավվելէ
ՄԳ
զմի
առկա են
տարվող
սոցիալապես
կիսամյակային,
քարտուղար, եր
աշխատանքների
աշխատակա
անապահով
տարեկան
որակը և
ընտանիքներին
հաշվետվություն զմի
հասցեականությու տրամադրվող
սոցիալական
ներ
նը
սոցիալական
հարցերով
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Միջանկյալ
արդյունք 1.
Բարելավվել է
սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականությու
նը

աջակցության
հասցեականությունը և
ծառայության
մատչելիությունը(հարցո
ւմների հիման վրա) բավականինլավ
Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ)
1.Սոցիալական
աջակցություն ստացած
սոցիալապես խոցելի
ընտանիքների թիվը -95
2. Սոցիալական
աջակցություն
ստանալու դիմումների
քանակը
ներկայացրածների թիվը
-120
3.Սոցիալական
աջակցություն ստացած
հաշմանդամների թիվը 15
4. Սոցիալական
աջակցություն ստացած
ուսանողների թիվը -1
5.Բնակչության կարծիքը
սոցիալական
աջակցության
ծառայության
մատուցման
հասցեականության

զբաղվող
մասնագետ,
վարչական
ղեկավարնե
ր
Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Համայնքի
ղեկավար,
վարչական
ղեկավարներ,
աշխատակազմի
սոցիալակն
հարցերով
զբաղվող
մասնագետ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվությունն
եր, շահառուներ

Համայնքի 2018թ.
ղեկավար, հունվար
աշխատակա – 2018թ.
դեկտեմբ
զմի
քարտուղար, եր
աշխատակա
զմի
սոցիալական
հարցերով
զբաղվող
մասնագետ,
վարչական
ղեկավարնե
ր

Համապատաս
խան
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են
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մասին - միջին՝ոչ լավ,
ոչվատ
6. Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը - 1 տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման 1.
կարգի ընդունում ավագանու կողմից
2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 2.
ընտանիքների հայտնաբերում
3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու
դիմումների քննարկում և աջակցության
տրամադրում
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ոլորտային նպատակ.
Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում
բնակչությանը աղբահանության և
սանիտարական մաքրման որակյալ և
մատչելի ծառայությունների մատուցումըև
շրջակա միջավայրի մաքրությունը:

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական
աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ 2050.0 հազ. դրամ,
2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող
աշխատակիցներ՝1
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը
մատուցված աղբահանության և սանիտարական
մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա)
– ավելի շատ լավ, քան վատ
2. Տեղափոխված աղբի ծավալը՝ 3540 տոննա

Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման
ծառայությունների մատուցում
Բնակավայրերը՝ Տաշիր քաղաք և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա,
Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր
Համայնքի
2018թ. Համապատաս
Ծրագրի նպատակ. Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Կազմակերպել
ղեկավար, հունվար խան
(վերջնական արդյունքի) գնահատման
– 2018թ. մարդկային,
համակարգ.
համայնքի
«Տաշիրի
ցուցանիշ.
դեկտեմբ նյութական և
ՄԳ
Ապահովվել է համայնքի
բնակչությանը
քաղաքային
ֆինանսական
կիսամյակային,
եր
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աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայությունների
մատուցումը
համայնքի բոլոր
բնակավայրերում

բնակչությանը
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայությունների
մատուցումը համայնքի
բոլոր բնակավայրերում
- 100 %-ով

Միջանկյալ
արդյունք 1.
Կազմակերպվել է
համայնքի բոլոր
բնակավայրերի
բնակչությանը
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայությունների
մատուցումը,
ապահովվել է

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ,
ժամկետ).
1.Աղբահանություն և
սանիտարական
մաքրում իրականացնող
աշխատակիցների թիվը
-8
2.Աղբատար
մեքենաների թիվը - 3
3.Աղբահանության
համար գանձվող վճարի
չափը -150 դրամ

տարեկան
տնտեսությա
հաշվետվություն նը
ներ
սպասարկող
հիմնարկ»
ՀՈԱԿ-ի
տնօրեն,
վարչական
ղեկավարներ
Իրականաց
ումը՝
մրցույթում
հաղթող
ճանաչված
մասնակցի
միջոցով
Տեղեկատվական Համայնքի
ղեկավար,
աղբյուրներ
«Տաշիրի
Համայնքի
քաղաքային
ղեկավար,
տնտեսությ
«Տաշիրի
անը
քաղաքային
սպասարկո
տնտեսությանը
ղ հիմնարկ»
սպասարկող
ՀՈԱԿ -ի
հիմնարկ» ՀՈԱԿ- տնօրեն,
վարչական
ի տնօրեն,
ղեկավարնե
վարչական
ղեկավարներ, ՄԳ ր

ռեսուրսներ
առկա են

2018թ.
հունվար
– 2018թ.
դեկտեմբ
եր

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
անբավարարո
ւթյուն
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շրջակա
միջավայրի
մաքրությունը

4.Համայնքում
իրականացված
աղբահանության
ծավալը` տարեկան
կտրվածքով, տոննա 3360
5.Բնակիչների կարծիքը
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման ծառայության
վերաբերյալ –
բավականին լավ
6.Աղբահանության
ծառայության
մատուցման
հաճախականությունը՝
(ամսվա կտրվածքով) –
գյուղերում՝ 8 անգամ,
Տաշիր քաղաքում՝ 16
անգամ
7.Սանիտարական
մաքրման ծառայության
մատուցման
հաճախականությունը՝
(ամսվա կտրվածքով) –
ըստ գրաֆիկ ժամանակացույցի
Միջոցառումներ (գործողություններ).
1.Աղբահանության և սանիտարական
մաքրման սխեմայի, ժամանակացույցի

կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվությունն
եր, բնակիչներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման
ծառայություններ մատուցող օպերատորի
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կազմում և հաստատում
2.Համայնքում արտադրված աղբը Տաշիր
համայնքի աղբավայր
3.Աղբի կոնսերվացման աշխատանքների
իրականացում

աշխատակազմ՝ 12
2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման
ծառայություններ մատուցող օպերատորի գույք և
մեքենա-սարքավորումներ
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված «ծառայություններ
մատուցող օպերատորի վճարումներ 57670,0 հազ. դրամ,
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
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3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը

2.

ավտոտնակ շինություն,

3.

վարչական շենք (նախկին
գործադիր կոմիտեի շենք) ,

4.

քաղ.խոր.նախ. վարչական
շենք
քաղ.խոր.նախ. վարչական
շենքի ավտոտնակ

5.
6.

պարետատան շենք ,

7.

/պարետատան
պահակարան շնություոն ,
պարետատան պահեստ
շինություն ,

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

պարետատան ճաշարան ,
Նախ. ջրային
տնտեսության վարչական
շենք ,
Նախ.ջրային
տնտեսության պահեստ
շինություն ,
Նախ.ջրային
տնտեսուսյան պահեստ
շինություն ,
մանկապարտեզ թիվ-2
շենք,
թիվ-2 էլեկտրա
ենթակայան շինություն,
թիվ-2 շինություն
պարիսպ,
Խանջյան փողոց թաղ.5,թիվ -3 <<Ա>> Հյուրանոցի
շենք,
նախկին մանկապարտեզ
շենք ,
նախկին մանկապարտեզի
Էլեկրական ենթակայան

Վ. Սարգսյան փող.,
թաղ- 5 թիվ 94
Վ. Սարգսյան փող.,
թաղ- 5 թիվ 94
Վ. Սարգսյան
փող., թաղ-5 թիվ
95 ,
Էրեբունի փող.,
թաղ.-6 շենք 12 Ա
Էրեբունի փող.,
թաղ.-6 շենք 12 Ա
Գորկու փող.,
թաղ-3 թիվ 10,
Գորկու փող.,
թաղ-3 թիվ 10,
Գորկու փող.,
թաղ-3 թիվ 10,
Գորկու փող.,
թաղ-3 թիվ 10,
Խանջյան փող.,
թիվ-41
Խանջյան փող.,
թիվ-41
Խանջյան փող.,
թիվ-41
Կիրովի փող., թաղ14,
Կիրովի փող., թաղ14,
Կիրովի փող., թաղ14,

Խանջյան փող.,
թաղ.-5,թիվ -3 Ա
Պուշկինի փող.,
թաղ-2,
Պուշկինի փող.,
թաղ-2,

Այլ բնութագրիչներ

վարչական շենք,

Գույքի
կառավարման
գործառույթը

1.

Վիճակի
գնահատումը

Գույքի անվանումը

Զբաղեցրած
տարածքը/
մակերեսը(մ2)

Հ/հ

Հասցեն կամ
ծածկագիրը

Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

799.0 ք/մ
69.6 ք/մ
1434.24
ք/մ
318.2 ք/մ
49,5 ք/մ
97.7 ք/մ
3.1 ք/մ
41.3 ք/մ
162.0 ք/մ
449.52
ք/մ
437.13
ք/մ
200.55
ք/մ
1235 ք/մ
16.7 ք/մ
18.3 ք/մ
2112,9
ք/մ
1211,6
ք/մ
11.7 ք/մ
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

շինություն ,
նախկին մանկապարտեզ
տնակ ,
նախկին մանկապարտեզ
տնակ ,
նախկին մանկապարտեզ
տնակ շինություն
նախկին մանկապարտեզ
տնակ շինություն
նախկին մանկապարտեզ
կաթսայատուն շինություն
Երևանյան փողոց թաղ14,375/1 պահեստի շենք,

25.

օժանդակ շինություն,

26.

ծածկ,

27.

պահակատուն,

28.

պահեստ,

29.

ենթակայան,

30.

Մաքրման կայանի շենք,

31.
32.
33.

կաթսայատուն թիվ-N1,
140 տեղանոց
մանկապարտեզկիսակառույց հողամաս,
Արտադպրոցական
կենտրոնի շենք

34.

Մշակույթի տուն

35.

Արվեստի դպրոց շենք,

36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

Արվեստի դպրոց
կաթսյատուն շինություն,
ԹԻՎ-1 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի
շենք,
ԹԻՎ-1 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի
դահլիճի շենք
ԹԻՎ-1 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի
ճաշարանի շենք
Համար-3 ՆՈՒՀ-ՀՈԱԿ-ի
շենք,
ՀԱՄԱՐ-4 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի
շենք
ՀԱՄԱՐ-4 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի
պարիսպ,

Պուշկինի փող.,
թաղ-2,
Պուշկինի փող.,
թաղ-2,
Պուշկինի փող.,
թաղ-2,
Պուշկինի փող.,
թաղ-2,
Պուշկինի փող.,
թաղ-2,
Երևանյան փող.,
թաղ-14,3751
Երևանյան փող.,
թաղ-14, թիվ-381/2

74 ք/մ
74 ք/մ
74 ք/մ
74 ք/մ
91.2 ք/մ
187.2 ք/մ
9.6 ք/մ

Երևանյան փող.,
թաղ-14, թիվ-381/2
Երևանյան փող.,
թաղ-14, թիվ-381/2,
Երևանյան փող.,
թաղ-14, թիվ-381/2
Երևանյան փող.,
թաղ-14, թիվ-381/2

219.48
ք/մ
13.4 ք/մ

Բաղրամյան փող.,
թաղ.-14, 12 ,
Շահումյան փող.
թաղ. 7 շենք-7 Ա

459.16
ք/մ
259,9 ք/մ

48.51 ք/մ
10.24 ք/մ

<<Անի>>
թաղամաս.

փող. Էրեբունի
թաղ-7, շենք 6
<<Բ>>
Լենինի փողոց
թաղ-6,
փող. Էրեբունի
թաղ-7, շենք
փող. Էրեբունի
թաղ-7, շենք 8
Շահումյան
փող., թաղ-5,
Շահումյան
փող., թաղ-5,
Շահումյան
փող., թաղ-5,
Դպրոցականնե
րի փող. թաղ-9,
21/1
Կարեն
Դեմիրճյան
փողոց թաղ-4
թիվ 66
Կարեն
Դեմիրճյան
փողոց թաղ-4

252,8ք/մ,

2796.3 ք/մ
334.3 ք/մ
2.1 ք/մ,
338.4 ք/մ,
100.5 ք/մ,
76.2 ք/մ
2444.2 ք/մ

1031.28
ք/մ,

106.08
խ/մ,
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

Գրադարանի շենք

Մարզադպրոցի շենք
Մարզաառողջարարական
համալիրի շենք,
Մարզաառողջարարական
համալիրի ջրավազան
շինություն,
վարչական շենք,

ավերված շենք,

վարչական շենք,

վարչական շենք ,

51.
վարչական շենք,

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

վարչական շենք,
գյուղապետարանի շենք,
կենցաղի տուն
խանութի շենք
ծածկի
Գետավանի ակումբ

թիվ 66
փող.
Գագարինի
թաղ-8,
փող.
Շահումյան
թաղ-7,
Սայաթ Նովա
փող., թաղ-5,

825.8ք/մ

319.5 ք/մ,

1073.6 ք/մ
275 ք/մ,

Սայաթ Նովա
փող., թաղ-5,
գ.
Բլագոդարնոյե
փողոց 1-ին N34
գ.
Բլագոդարնոյե
փողոց 1-ին N34
գ.Լեռնահովիտ
գյուղական
հրպարակ , թիվ
-N2
գ. Կաթնառատ
գյուղական
հրպարակ , N6
գ. Կաթնառատ
գյուղական
հրպարակ
դպրոց, N1

606.67
ք/մ,
67.02 ք/մ,

312.1 ք/մ,

329.7 ք/մ,

գ. Նովոսելցովո 663,8 ք/մ,
գ. Սարատվկա 276.3 ք/մ,
գ. Սարատվկա 90.1 ք/մ
գ. Սարատվկա 118.0ք/մ
գ. Սարատվկա
60.3ք/մ,

Կարեն Դեմիրճյան փող .
թաղ. 6 բն/շենք-1 բնակելի
շենք
Կարեն Դեմիրճյան փող.
թաղ. 6 բն/շենք -2
Կարեն Դեմիրճյան փող.
թաղ. 6 բն/շենք-3
տարեթիվը,
Էրեբունի փող. թաղ. 6
բն/շենք -4 ,
Շահումյան փող.թաղ. 7
բն/շենք -5
Էրեբունի փող. թաղ. 7
բն/շենք -6 բնակելի շենք
Շահումյան փող. թաղ. 7
բն/շենք-7 բնակելի շենք
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Գետափնյա փող. թաղ 6
բն/շենք -8 բնակելի շենք
Երևանյան փող, թաղ 6
բն/շենք-9
Դպրոցակաների փող,
թաղ 9 բն/շենք -10
Դպրոցակաների փող,
թաղ 9 բն/շենք -11
Վազգեն Սարգսյան փող.
թաղ.7 բն/շենք -12
Գետափնյա փող, թաղ 9
բն/շենք -13 Դպրոցականների փող,
թաղ 9 բն/շենք-13ա
Դպրոցականների փող,
թաղ 9 բն/շենք-13բ
Երևանյան փող, թաղ 5
բն/շենք -14
Ջահուկյան փող, թաղ 5
բն/շենք -15
Էրեբունի փող, թաղ 6
բն/շենք -17ա
Երևանյան փող, թաղ 6
բն/շենք-17բբ
Ջահուկյան փող, թաղ 5
բն/շենք -18
Վազգեն Սարգսյան փող,
թաղ 7 բն/շենք -19
Դպրոցականների փող,
թաղ 9 բն/շենք -20
Դպրոցականների փող,
թաղ 9 բն/շենք -21
Դպրոցականների փող,
թաղ 9 բն/շենք -26
Դպրոցականների փող,
թաղ 9 բն/շենք-27
Անի թաղ. բն/շենք -1

Անի թաղ. բն/շենք - 2
Անի թաղ. բն/շենք - 3
Անի թաղ. բն/շենք - 4
Անի թաղ. բն/շենք - 5
Անի թաղ. բն/շենք - 6
Անի թաղ. բն/շենք - 7
Անի թաղ. բն/շենք - 8
Անի թաղ. բն/շենք - 9
Անի թաղ. բն/շենք - 10
Անի թաղ. բն/շենք - 11
Անի թաղ. բն/շենք - 12
Անի թաղ. բն/շենք - 13
Անի թաղ. բն/շենք - 14
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97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

կիսակառույց
Անի թաղ. բն/շենք - 15
Անի թաղ. բն/շենք- 16
Անի թաղ. որպես բն/շենք 17 կիսակառույց
Անի թաղ. որպես բն/շենք 18 մենակ հիմք,
կիսակառույց
Անի թաղ. որպես բն/շենք 19 մենակ հիմք,
կիսակառույց
Անի թաղ. որպես բն/շենք 20 կիսակառույց
Անի թաղ. որպես բն/շենք 21 կիսակառույց
Անի թաղ. որպես բն/շենք 22 մենակ հիմք,
կիսակառույց
Անի թաղ. որպես բն/շենք 23 մենակ հիմք,
կիսակառույց
Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝
2604.50
ք. Տաշիր
հա
Վարելահող
1571.74
ք. Տաշիր
Խոտհարկ
հա
1403.94
ք. Տաշիր
հա
Արոտավայր

Այլ հողեր

ք. Տաշիր

125.72 հա

Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝

Բնակելի

ք. Տաշիր

9.18 հա

Հասարակ

ք. Տաշիր

20.90 հա

Խառը

ք. Տաշիր

4.96 հա

Ընդհանուր

ք. Տաշիր

74.87 հա

Այլ հողեր

ք. Տաշիր

80.90 հա

Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝

Գյուղատնտեսական

ք. Տաշիր

62.33 հա

Պահեստարանների

ք. Տաշիր

6.93 հա

Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր

Կապի

ք. Տաշիր

0.59հա

Տրանսպորտի

ք. Տաշիր

4.14հա

Կոմուն

ք. Տաշիր

6.10հա

Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝

Առողջարարական

ք. Տաշիր

3.73

Պատմական

ք. Տաշիր

9.09

Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝
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127.

Լճեր

ք. Տաշիր

9.76

128. Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝
գ. Բլագոդարնոյե
89.74 հա
129.
Վարելահող
գ. Բլագոդարնոյե
285.73 հա
130.
Խոտհարկ
գ. Բլագոդարնոյե
349.70 հա
131.
Արոտավայր
գ. Բլագոդարնոյե
38.27 հա
132.
Այլ հողեր
133. Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝
գ. Բլագոդարնոյե
134.
Բնակելի
24,83 հա
գ. Բլագոդարնոյե
0.06 հա
135.
Հասարակ
գ. Բլագոդարնոյե
2,39 հա
136.
Ընդհանուր
գ. Բլագոդարնոյե
2,01 հա
137.
Այլ հողեր
138. Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ թվում՝
գ. Բլագոդարնոյե
Գյուղատնտեսական
139.
10,31 հա
140. Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր
գ. Բլագոդարնոյե
Էներգետիակայի
141.
գ. Բլագոդարնոյե
142.
Կապի
գ. Բլագոդարնոյե
143.
Տրանսպորտի
գ. Բլագոդարնոյե
144.
Կոմուն
145.
Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր, այդ թվում՝
գ. Բլագոդարնոյե
146.
Պատմական
0,80 հա
147. Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝
գ. Բլագոդարնոյե
148.
Լճեր
2,75 հա
149. Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝
գ. Դաշտադեմ 251,88 հա
150.
Վարելահող
գ. Դաշտադեմ 851,96 հա
151.
Խոտհարկ
գ. Դաշտադեմ 344,94հա
152.
Արոտավայր
գ. Դաշտադեմ
36,40 հա
153.
Այլ հողեր
154.
Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝
գ. Դաշտադեմ
0,58 հա
155.
Հասարակ
գ.
Դաշտադեմ
9,58 հա
156.
Ընդհանուր
գ.
Դաշտադեմ
12.17 հա
157.
Այլ հողեր
158. Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ
թվում՝
գ. Դաշտադեմ
Գյուղատնտեսական
159.
18,60 հա
գ. Դաշտադեմ
160.
Պահեստարանների
0,03հա
161.
Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր
գ. Դաշտադեմ
1,05 հա
162.
Կոմուն
163.
Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝
գ. Դաշտադեմ
164.
Պատմական
0,46 հա
165. Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝
գ. Դաշտադեմ
166.
Ջրանցքներ
0,66 հա
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167. Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝
գ. Լեռնահովիտ 91,92 հա
168.
Վարելահող
գ. Լեռնահովիտ
33,61 հա
169.
Խոտհարկ
գ. Լեռնահովիտ
783,9 հա
170.
Արոտավայր
գ. Լեռնահովիտ
48,52 հա
171.
Այլ հողեր
172.
Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝
գ. Լեռնահովիտ
1,56 հա
173.
Բնակելի
գ.
Լեռնահովիտ
0,71 հա
174.
Հասարակ
գ.
Լեռնահովիտ
14,57հա
175.
Ընդհանուր
գ.
Լեռնահովիտ
5,55 հա
176.
Այլ հողեր
177. Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ
թվում՝
գ.
Լեռնահովիտ
Գյուղատնտեսական
178.
11,13 հա
179.
Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր
գ. Լեռնահովիտ
Էներգետիակայի
0,02 հա
180.
գ. Լեռնահովիտ
0.01 հա
181.
Կոմուն
182.
Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝
գ. Լեռնահովիտ
183.
Պատմական
1,92 հա
184.
Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝
գ.
Լեռնահովիտ
185.
Ջրանցքներ
10,54 հա
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝
Վարելահող
Խոտհարկ
Արոտավայր

գ.Կաթնառատ 491.69 հա
գ.Կաթնառատ 772.16 հա
1994.11
գ.Կաթնառատ
գ.Կաթնառատ

Այլ հողեր

հա
498.48 հա

Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝
Բնակելի

գ.Կաթնառատ

36.66 հա

Հասարակ

գ.Կաթնառատ

0.21 հա

Ընդհանուր

գ.Կաթնառատ

8.10 հա

Այլ հողեր

գ.Կաթնառատ

27.17 հա

Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ
թվում՝
Գյուղատնտեսական

գ.Կաթնառատ

1.25 հա

Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր
Էներգետիակայի

գ.Կաթնառատ

7.11 հա

Կապի

գ.Կաթնառատ

0.02 հա

Կոմունալ

գ.Կաթնառատ

0.70 հա

Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝
Պատմական

գ.Կաթնառատ

Լճեր

գ.Կաթնառատ

7.96 հա

Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝
1.10 հա
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206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝
Վարելահող

գ.Մեդովկա

Բազմ. տնկ.

գ.Մեդովկա
գ. Մեդովկա

48,94 հա

Արոտավայր

գ. Մեդովկա

258,20 հա

Այլ հողեր

գ. Մեդովկա

57,28 հա

Խոտհարկ

378,00 հա
5,10հա

Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝
Հասարակ

գ. Մեդովկա

0,48 հա

Ընդհանուր

գ. Մեդովկա

10,42 հա

Այլ հողեր

գ. Մեդովկա

3,41 հա

Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ
թվում՝
Գյուղատնտեսական

գ. Մեդովկա

11,29 հա

Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր
Էներգետիակայի

գ. Մեդովկա

0,05 հա

Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝
Պատմական

գ. Մեդովկա

1,62 հա

222.
Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝
գ.Մեղվահովիտ 243,10 հա
223.
Խոտհարկ
գ.Մեղվահովիտ 673,92 հա
224.
Արոտավայր
գ.Մեղվահովիտ 74,29 հա
225.
Այլ հողեր
226.
Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝
գ.Մեղվահովիտ 0,55 հա
227.
Հասարակ
գ.Մեղվահովիտ 6,58 հա
228.
Ընդհանուր
գ.Մեղվահովիտ 30,86 հա
229.
Այլ հողեր
230. Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ
թվում՝
գ.Մեղվահովիտ 4,75 հա
Գյուղատնտեսական
231.
232.
Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր
գ.Մեղվահովիտ
Էներգետիակայի
233.
234.
Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝
գ.Մեղվահովիտ 2,78 հա
235.
Պատմական
236.
Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝
գ.Մեղվահովիտ
237.
Ջրանցքներ
0,41 հա
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝
Վարելահող
Խոտհարկ
Արոտավայր
Այլ հողեր

գ.Նովոսելցովո
գ.Նովոսելցովո

22,26 հա
90,30 հա

գ.Նովոսելցովո 258,59 հա
գ.Նովոսելցովո 129,07 հա

Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝
Հասարակ

գ.Նովոսելցովո

0.35 հա
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245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.

Ընդհանուր

գ.Նովոսելցովո

3,78 հա

Այլ հողեր

գ.Նովոսելցովո

5,55 հա

Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ
թվում՝
Արդյունաբերական

գ.Նովոսելցովո

0,48 հա

Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր
Էներգետիակայի

գ.Նովոսելցովո

2,15 հա

Կոմուն

գ.Նովոսելցովո

1,29 հա

Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝
Պատմական

գ.Նովոսելցովո

Լճեր

գ.Նովոսելցովո

14,13 հա

Ջրանցքներ

գ.Նովոսելցովո

0,69 հա

Հդտ. և ջր. այլ

գ.Նովոսելցովո

7,62

0,56 հա

Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝

Արոտավայր

գ.Սարատովկա 118,44 հա
գ.Սարատովկա 295,40 հա
գ.Սարատովկա 671,43 հա

Այլ հողեր

գ.Սարատովկա 153,84 հա

Վարելահող
Խոտհարկ

Բնակավայրերի նշանակության հողեր,այդ թվում՝
Հասարակ

գ.Սարատովկա

1,84 հա

Ընդհանուր

գ.Սարատովկա

6,08 հա

Այլ հողեր

գ.Սարատովկա

3,29 հա

Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,այդ
թվում՝
Գյուղատնտեսական

գ.Սարատովկա

6,86 հա

Ընդերք

գ.Սարատովկա

6,20 հա

Էներգետիակայի, տրանսպորտի կապի նշանակության հողեր
Կապի

գ.Սարատովկա

0.10 հա

Կոմուն

գ.Սարատովկա

0,01 հա

Հատուկ պահպանվող տարածքի նշանակության հողեր ,այդ թվում՝
Պատմական

գ.Սարատովկա

Լճեր

գ.Սարատովկա

99,58 հա

Ջրանցքներ

գ.Սարատովկա

0,30հա

1,71 հա

Ջրային նշանակության հողեր,այդ թվում՝
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4.

Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

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

1.

2.

3.

Տաշիր քաղաքի Էրեբունի 6, Կ.
Դեմիրճյան 3,Շահումյան 7,
Երևանյան 9, Վ. Սարգսյան 12
բնակելի շենքերի շքամուտքների
կապիտալ վերանորոգում

Համայնքի
գյուղական
բնակավայրերի
ջրամատակարարման
համակարգերի կառուցում
Տաշիր քաղաքի և բնակավայրերի
փողոցների արտաքին
լուսավորության համակարգերի

4300,0

4300,0

9500.0

3000.0

5980,0

5980,0

Այլ աղբյուրներ

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
1.
Համայնքապետարանի
աշխատակազմի պահպանում,
109582,70
109582,70
հանրային որակյալ
ծառայությունների մատուցում
109582,70
109582,70
Ընդամենը
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և
քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

Համայնք-ՔՀ-ՄՀ
համագործակցություն

Դոնոր
կազմակերպություննե
ր

Ծրագրի անվանումը

Պետական բյուջե

Հ/հ

Ծրագրի
արժեքը
(հազ.
դրամ)

Համայնքի բյուջե

Ծրագրի ֆինանսավորման
աղբյուրները

-

-

-

-

6500,0
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ընդլայնում, հենասյուների
տեղադրում

Ընդամենը
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ

19780,0

-

13280
-

6500
-

-

-

-

Տաշիր համայնքի

1.

ճանապարհների կապիտալ

2950,0

վերանորոգում

Ընդամենը

2950,0

2950,0
2950,0

Ոլորտ 8. Կրթություն

1.

2.
3.

4.

Համայնքում
նախադպրոցական և
տարրական ընդհանուր
կրթության ծառայությունների
մատուցում
Միջնակարգ ընդհանուր
կրթություն
Համայնքում
արտադպրոցական կրթության
ծառայության մատուցում

Տաշիր
համայնքում
երեխաների զբաղվածության
ապահովման ծրագիր
Ընդամենը

46203,90

46203,90

2500,00

2500,00

41667,00

41667,00

20465,14

110836,04

20465
,14
20465
,14

90370,9

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն սոցիալապես
2050,0
2050,0

-

-

-

-

-

-
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անապահով ընտանիքներին
Ընդամենը
2050,0
2050,0
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
1.
Համայնքի բոլոր
բնակավայրերում
աղբահանության և
58000,0
58000,0
սանիտարական մաքրման
ծառայությունների մատուցում
2.
Տաշիր խոշորացված
համայնքի էկոլոգիական
միջավայրի բարելավում և
տնտեսական զարգացման
209360,0
հիմքերի ստեղծում՝
բնապահպանական
խնդիրների լուծման միջոցով
Ընդամենը

267360,0

-

-

-

-

-

-

-

-

20936
0,0

20936
0,0

58000,0

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ընդհանուրը

512558,74 276233,6

6500,0

-

-

-

-

-

22982
5,14
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5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը
Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման
արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։
Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային
ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ
Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ
ծառայությունների մատուցում
Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ,
Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Շեղում Մեկնաբանությո
Տեսակը
Անվանումը
արժեքը
արժեքը
ը
ւն
Համայնքապետար
անի
60
աշխատակազմի
աշխատողներ
Համայնքի հողի
հարկի և
գույքահարկի
1
գանձման
ավտոմատացված
համակարգեր
Համայնքապետար
ըստ
անի վարչական
գույքագրմ
շենք և գույք
ան
ցուցակի
Մուտքային
ըստ
Վարչական
գույքագրմ
ղեկավարների
ան
նստավայրերի
ցուցակի
շենքեր և գույք
Տեղական
հարկերի,
տուրքերի և
15
վճարների
հավաքագրմամբ
զբաղվող
աշխատակիցներ
Հողի հարկի,
առկա է
գույքահարկի,
44

տեղական
տուրքերի և
վճարներիբազանե
ր
Համայնքի բյուջեի
սեփական
եկամուտների
գծով առկա
ապառքներ,
հազ.դրամ
Աշխատակազմում
առկա
համակարգչային
սարքեր և
սարքավորումներ
Տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցո
ւթյան
համակարգեր
Աշխատակազմում
ֆինանսական (այդ
թվում՝ գույքի)
կառավարման
հարցերով
զբաղվող
աշխատողներ
Աշխատակազմում
տեղեկատվական
և
հեռահաղորդակցո
ւթյան
համակարգերի
կառավարման
հարցերով
զբաղվող
աշխատողներ
ՏԻ-անը
բնակիչների
մասնակցության
կարգեր
Համայնքի
Պաշտոնական
Համացանցային
կայքի

206610,1

44

առկա է

8

1

1

առկա է
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Ելքային
(քանակական)

առկայություն
ՏԻՄ-երի կողմից
մատուցված
համայնքային
(հանրային, ոչ
վարչական
բնույթի)
ծառայությունների
թիվը
Անշարժ գույքի
հարկի բազայում
առկա
անճշտություններ
ի նվազեցում, %
Համայնքի բյուջեի
սեփական
եկամուտների
հավաքագրման
փաստացի
գումարների
տարեկան աճ,
%-ով
Հարկային
պարտականությու
նները
չկատարողների
նկատմամբ
համայնքի կողմից
դատարան
ներկայացված
հայցադիմումների
թիվը
Հողի հարկի
բազայում առկա
անճշտությունների
նվազեցում, %-ով
Գույքահարկի
բազայում առկա
անճշտությունների
նվազեցում, %-ով
Համայնքի բյուջեի
սեփական
եկամուտների
գծով առկա

7

3,5

7

7

5

5
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Ելքային
(որակական)

ապառքների
նվազեցում, %-ով
Համայնքապետա
րանում
բնակիչների
Առայժմ չի
սպասարկման
կիրառվում
«մեկ պատուհան»
սկզբունքի
կիրառումը
ՏԻՄ-երի,
համայնքապետա
րանի
աշխատակազմի
գործունեության
Բավական
վերաբերյալ
ին լավ
բնակիչների
իրազեկվածությա
ն աստիճանը
(հարցումների
հիման վրա)
ՏԻՄ-երի,
համայնքապետա
րանի
աշխատակազմի
աշխատանքից,
մատուցված
ավելիշա
ծառայություններ
տլավ,
ի
քանվատ
մատչելիությունից
և որակից
բնակիչների
բավարարվածությ
ան աստիճանը
(հարցումների
հիման վրա)
ՏԻՄ-երի,
աշխատակազմի
գործունեության
վերաբերյալ
5
բնակիչների
կողմից ստացվող
դիմումբողոքների թվի
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նվազում, %-ով
Համայնքապետար
անի
աշխատակազմի
248
աշխատանքային
օրերի թիվը
տարվա
ընթացքում, օր
Աշխատակազմում
ստացված մեկ
դիմումին
2
Ելքային
պատասխանելու
(ժամկետայնության
միջին ժամանակը,
)
օր
Համայնքի
ղեկավարի,
ավագանու կողմից
կազմակերպվող
շաբաթը
բնակիչների
1անգամ
ընդունելություննե
րի
հաճախականությո
ւնը
Աշխատակազմը
բնականոն գործել
է, բարելավվել է
բնակչությանը
Ավելի
մատուցված
Վերջնական
շատ լավ,
հանրային
արդյունքի
քան վատ
ծառայություններ
ի
մատչելիությունը
և որակը
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
Ծախսեր, հազ.
109582,70
համայնքի բյուջեի
դրամ
միջոցներ
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Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 1. Տաշիր քաղաքի Էրեբունի 6, Կ. Դեմիրճյան 3,Շահումյան 7, Երևանյան 9, Վ.
Սարգսյան 12 բնակելի շենքերի շքամուտքների կապիտալ վերանորոգում
Բնակավայրը՝ ք. Տաշիր

Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը
Տաշիր համայնքի
տեխնիկա և գույք

Մուտքային
Նախագծանախահաշվային
փաստաթղթեր
Կապիտալ
վերանորոգված
Ելքային
շենքերի
(քանակական)
շքամուտքերի
առկայությունը
Բնակիչների
կարծիքը
Կապիտալ
Ելքային
վերանորոգված
(որակական)
շենքերի
շքամուտքերի
վերաբերյալ
Շենքերի
շքամուտքերի
Ելքային
կապիտալ
(ժամկետայնության
վերանորոգման
)
տևողությունը,
ամիս
Տաշիր քաղաքի
շենքերի
բնակչության
շենքային
Վերջնական
պայմանները
արդյունքի
բարելավվել են,
բարեկարգվել է և
շենքերի

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Շեղում Մեկնաբանությո
արժեքը
արժեքը
ը
ւն
ըստ
գույքագրմ
ան
ցուցակի
2

առկա է

Բավական
ին լավ

2

առկա է

49

Ծախսեր, հազ.
դրամ

շքամուտքերը
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

4300,0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 2. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի
ընթացիկ նորոգում
Բնակավայրերը՝ Բլագոդարնոյե
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Շեղում Մեկնաբանությո
Տեսակը
Անվանումը
արժեքը
արժեքը
ը
ւն
Ծրագրի
իրականացման
հարցերով
5
զբաղվողաշխատ
ակազմի
աշխատակիցներ
Տաշիր համայնքի
ըստ
տեխնիկա և գույք
գույքագրմ
Մուտքային
ան
ցուցակի
Վերանորոգված
ջրագծերի
4000
երկարությունը,
մետր
Տարվա
ընթացքում
ջրագծերի
ընթացիկ
Ելքային
1
նորոգում
(քանակական)
իրականացված
բնակավայրերի
թիվը
Խմելու ջրով
ապահովված
60
ընտանիքների
թիվը
Բնակիչների
Ավելի
կարծիքը խմելու
շատ լավ,
Ելքային
ջրի
քան վատ
(որակական)
ջրամատակարար
ման
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մատչելիությունից
Ծրագրի
Ելքային
(ժամկետայնության իրականացման
ժամկետը, տարի
)
Խմելու ջրի
ջրամատակարար
ման ծառայության
Վերջնական
որակից
արդյունքի
բնակիչների
բավարարվածությ
ան աստիճանը
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
Ծախսեր, հազ.
համայնքի բյուջեի
դրամ
միջոցներ
Այլ աղբյուրներ

1

Ավելի
շատ լավ,
քան վատ

3000.0

6500.0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 3. Տաշիր քաղաքի և բնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորության
համակարգերի ընդլայնում, հենասյուների տեղադրում
Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր, գ. Բլագոդարնոյե, գ. Դաշտադեմ, գ. Լեռնահովիտ, գ. Կաթնառատ, գ.
Մեդովկա, գ. Մեղվահովիտ, գ. Նովոսելցովո, գ. Սարատովկա
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Շեղում Մեկնաբանությո
Տեսակը
Անվանումը
արժեքը
արժեքը
ը
ւն
Ծրագրի
իրականացման
հարցերով
10
զբաղվողաշխատ
ակազմի
աշխատակիցներ
Տաշիր համայնքի
ըստ
Մուտքային
տեխնիկա և գույք
գույքագրմ
ան
ցուցակի
Նախագծանախահաշվային
2
փաստաթղթեր
Փողոցներում
տեղադրված
Ելքային
լուսատուների և
102
(քանակական)
հենասյուների
քանակը
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Գիշերային
լուսավորության
6,3
ցանցի ընդլայնում
%
Բնակիչների
բավարարվածությու
Ավելիշա
նը համայնքում
Ելքային
տ լավ,
գիշերային
(որակական)
քան վատ
լուսավորվածությու
նից
Ծրագրի
Ելքային
3
(ժամկետայնության իրականացման
ժամկետը, ամիս
)
Տաշիր քաղաքի և
Բլագոդարնոյե,
Դաշտադեմ,
Լեռնահովիտ,
Կաթնառատ,
Մեդովկա,
Մեղվահովիտ,
Նովոսելցովո,
Սարատովկա
բնակավայրերի
փողոցները
75
դարձելեն
լուսավոր,
գեղեցիկ ու
Վերջնական
հարմարավետ
արդյունքի
համայնքի
բնակիչների,
հյուրերի,
տրանսպորտային
միջոցների և
զբոսաշրջիկներիհ
ամար, %
Գիշերային
լուսավորված
փողոցների թվի
30,1
տեսակարարկշիռ
ն ընդհանուրի
մեջ, %
ֆինանսավորման
5980.0
Ծախսեր, հազ.
աղբյուրը՝
դրամ
համայնքի բյուջեի
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միջոցներ
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ծրագիր 1. Տաշիր համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում
Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր, գ. Բլագոդարնոյե, գ. Լեռնահովիտ
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Շեղում Մեկնաբանությո
Տեսակը
Անվանումը
արժեքը
արժեքը
ը
ւն
Ծրագրի
իրականացման
հարցերով
5
զբաղվող
աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Տաշիր համայնքի
ըստ
Մուտքային
տեխնիկա և գույք
գույքագրմ
ան
ցուցակի
Նախագծանախահաշվային
2
փաստաթղթեր
Տաշիր քաղաքի
ասֆալտապատվ
300
ած
ճանապարհների
մակերեսը, քմ
Լեռնահովիտ
գյուղի
ասֆալտապատվ
Ելքային
20
ած
(քանակական)
ճանապարհների
մակերեսը, քմ
Բլագոդարնոյե
գյուղի
ասֆալտապատվ
30
ած
ճանապարհների
մակերեսը, քմ
Բնակիչների
բավարարվածությ
Ավելի
ունը կապիտալ
Ելքային
շատ լավ,
(որակական)
վերանորոգված
քան վատ
ճանապարհների
վիճակից
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Ծրագրի
Ելքային
(ժամկետայնության իրականացման
)
ժամկետը, ամիս
Ավելացել Տաշիր
քաղաքի,
Բլագոդարնոյե և
Լեռնահովիտ
Վերջնական
գյուղերի
արդյունքի
ասֆալտապատ
ճանապարհները
քմ
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
Ծախսեր, հազ.
համայնքի բյուջեի
դրամ
միջոցներ

2

350

2950,0

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման
ծառայությունների մատուցում
Բնակավայրերը՝ ք. Տաշիր և Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ,
Մեդովկա, Մեղվահովիտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա բնակավայրեր
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Շեղում Մեկնաբանությո
Տեսակը
Անվանումը
արժեքը
արժեքը
ը
ւն
«Տաշիրի
քաղաքային
տնտեսությանը
5
սպասարկող
հիմնարկ» ՀՈԱԿի աշխատակազմ
Մրցույթում
հաղթող
Մուտքային
ճանաչված
10
օպերատորի
աշխատակազմ
Տաշիր համայնքի
ըստ
գույք և մեքենագույքագրմ
սարքավորումներ
ան
ցուցակի
Մրցույթում
հաղթող
ճանաչված
6
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օպերատորի գույք
և մեքենասարքավորումներ
Աղբահանություն
և սանիտարական
մաքրում
8
իրականացնող
աշխատակիցների
թիվը
Աղբատար
3
մեքենաների թիվը
Աղբահանության
Ելքային
համար գանձվող
150
(քանակական)
վճարի
չափը,դրամ
Համայնքում
իրականացված
աղբահանության
3540
ծավալը՝
տարեկան
կտրվածքով,
տոննա
Բնակիչների
կարծիքը
աղբահանության
և սանիտարական Բավական
մաքրման
ին լավ
ծառայության
վերաբերյալ
Աղբահանության
և սանիտարական
Ելքային
մաքրման
(որակական)
ծառայության
համապատասխա
նությունը
մասնակի
օրենսդրական
պահանջներին,
սահմանված
նորմատիվներին,
կարգերին և
չափորոշիչներին
Աղբահանության
Ելքային
(ժամկետայնության ծառայության
մատուցման
)
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հաճախականությ
ունը՝ (ամսվա
կտրվածքով)
- գյուղերում
-Տաշիր քաղաքում

3 անգամ
16 անգամ

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ.
դրամ

Սանիտարական
մաքրման
ըստ
ծառայության
գրաֆիկմատուցման
ժամանակ
հաճախականությո ացույցի
ւնը՝ (ամսվա
կտրվածքով)
Ապահովվել է
համայնքի
բնակչությանը
աղբահանության
և սանիտարական
100%
մաքրման
ծառայություններ
ի մատուցումը
համայնքի բոլոր
բնակավայրերում,
%
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
58000.0
համայնքի բյուջեի
միջոցներ
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