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Ներածություն
Դեբետ համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) մշակման
հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի
հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի,
ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:
ՏԱՊ – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել «Համայնքների ֆինանսիստների
միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի
տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:
ՏԱՊ-ի 1-ին 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:
1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի
ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի արժեքն է 2018 թվականի հունվարի 1- ի
դրությամբ: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող
արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը
հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:
Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները
Ցուցանիշ
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%)
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)

Ելակետային
արժեք

919

Թիրախային
արժեք

924
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Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի
լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):
Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները
Ոլորտային նպատակ

Վերջնական արդյունքի՝
Ելակետային Թիրախային
Ցուցանիշ
արժեք
արժեք

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 կմ

4 կմ

-

-

-

-

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

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից
բնակչության պաշտպանություն և
քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ
տնտեսություն
Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ
ծառայության բնագավառում համայնքի
բնակչությանը հանրային ծառայությունների
մատուցումը և որակը։

Համայնքում գիշերային
լուսավորության ցանցի
հիմնում

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

-

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:

-

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

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

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության
հետ տարվող աշխատանքներ
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Սոցիալական ծրագրի
առկայությունը, այո/ոչ
Սոցիալական ծրագրի
շահառուների
բավարարվածությունը
իրականացվող ծրագրից

այո

այո

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

Ոլորտ 11.
սպորտ

Ֆիզիկական

կուլտուրա

և

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

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

ավելի շատ

միջին՝ ոչ լավ,

վատ, քան լավ

ոչ վատ

-

-

-

-

-

-

միջին՝ ոչ լավ,

ավելի շատ

ոչ վատ

լավ, քան վատ

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

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և
բուսասանիտարիա
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:

Ոլորտ
15.
Շրջակա
պահպանություն

միջավայրի

Ապահովել համայնքի աղբահանության և
սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի
ծառայությունների մատուցումը և շրջակա
միջավայրի մաքրությունը:

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

5

Տեղափոխված աղբի
ծավալը, տոննա

0.0

12.0

-

-

-

-

-

-

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

Ոլորտ 17. Տեղական
ինքնակառավարմանը բնակիչների
մասնակցություն
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել

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
Ծրագրի
արժեքը
(հազ. դրամ)

Բնակավայր(եր)ը

Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1.
Համայնքում գիշերային լուսավորության ցանցի հիմնում

2710.5

գ. Դեբետ

2,

Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում

9100,0

գ. Դեբետ

3,

Հանդիսությունների սրահի կոսմետիկ վերանորոգում

900,0

գ. Դեբետ

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

12710,5

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

550.0
550.0

գ. Դեբետ
գ. Դեբետ

300.0

գ. Դեբետ

300.0
13560.5
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Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան
ֆինանսական միջոցներով:
Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական
միջոցներով

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի
արժեքը
(հազ. դրամ)

Բնակավայր(եր)ը

2018 թվականի ընթացքում չեն նախատեսվում այնպիսի ծրագրեր և միջոցառումներ, որոնք ապահովված չեն
համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

Ընդամենը
Ընդհանուրը

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

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշներ

Տեղեկատվության
աղբյուրներ

Պատասխա
նատու

Ժամկետ

Ռիսկեր

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. Համայնքում գիշերային լուսավորության ցանցի հիմնում
2. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում
3. Հանդիսությունների սրահի կոսմետիկ վերանորոգում

Ծրագիր 1. Դեբետ համայնքում գիշերային լուսավորության ցանցի հիմնում
Ծրագրի նպատակ.
Բարելավել Դեբետ
համայնքի
բնակչության
կենցաղային
պայմանները

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

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ .
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար

2018թ.
մայիս –
2018թ.
օգոստոս

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
անբավարարու
թյուն

Միջանկյալ արդյունք 1.
Բարելավվել է Դեբետ
համայնքի բնակչության
կենցաղային
պայմանները, համայնքը
ապահովվել է գիշերային
լուսավորությամբ

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ)
1.Համայնքը ապահովված է
գիշերային լուսավորությամբ
2.Բնակիչների կարծիքը
լուսավորության վերաբերյալ
– բավականին լավ
3. Ծրագրի իրականացման
ժամկետը - 4 ամիս

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

Համայնքի
ղեկավար

2018թ.
մայիս –
2018թ.
օգոստոս

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկա են եղել
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բնակիչներ
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. էլետրացանցի անցկացման նախագծա1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված լուսավորության ցանցի
նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և
հիմնման ծախսեր՝ 2710.5 հազ. դրամ
նախապատրաստում
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի
2. Էլեկտրասյուների և էլեկտրալարերի տեղադրման
աշխատակիցներ՝ 2
աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
3. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 1
3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
կազմում, քննարկում և հաստատում
Ծրագիր 2. Դեբետ համայնքում հանդիսությունների սրահի վերանորոգում
Ծրագրի նպատակ.
Բարելավել համայնքի
բնակչության
կենսամակարդակը

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
Բարելավվել է համայնքի
բնակչության
կենսամակարդակը

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար

2018թ.
հուլիս –
2018թ.
սեպտեմբե
ր

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
անբավարարու
թյուն

Միջանկյալ արդյունք 1. Ելքային ցուցանիշներ
Բարելավվել է համայնքի (քանակ, որակ, ժամկետ)
1. Վերանորոգված
բնակչության
հանդիսությունների
կենսամակարդակը,
ժամանակակից սրահ
համայնքի
2. Բնակիչների կարծիքը
բնակչությունը
հանդիսությունների սրահի
ապահովվել է
վերաբերյալ – լավ
ժամանակակից
3. Ծրագրի իրականացման
հանդիսությունների
ժամկետը – 3 ամիս
սրահով
Միջոցառումներ (գործողություններ)
1. Հանդիսությունների սրահի վերանորոգման
աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի
կազմում, քննարկում և հաստատում

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

Համայնքի
ղեկավար

2018թ.
հուլիս –
2018թ.
սեպտեմբե
ր

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայությունը

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված կառուցման ծախսեր՝ 900.0
հազ. դրամ
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ՝ 2
3. ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ծրագիր 3. Դեբետ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում
Ծրագրի նպատակ.
Բարելավել համայնքի
բնակչության
կենսամակարդակը

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
Բարելավվել է համայնքի
բնակչության
կենսամակարդակը

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար

2018թ.
հուլիս –
2018թ.
նոյեմբեր

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
անբավարարու
թյուն

Միջանկյալ արդյունք 1.
Բարելավվել է համայնքի
բնակչության
կենսամակարդակը,
համայնքը ապահովվել
բարեկարգ

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ, որակ, ժամկետ)
1. Բարեկարգված
ճանապարհներ
2. Բնակիչների կարծիքը
ճանապարհների վերաբերյալ
– լավ

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,

Համայնքի
ղեկավար

2018թ.
հուլիս –
2018թ.
նոյեմբեր

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
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ճանապարհներով

3. Ծրագրի իրականացման
ժամկետը – 5 ամիս

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1. Ճանապրհների բարեկարգման աշխատանքների
իրականացում և վերահսկում
3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի
կազմում, քննարկում և հաստատում

առկայությունը
տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված կառուցման ծախսեր՝9100.0
հազ. դրամ
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ՝ 3
3. ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ 2.Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ.
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ -այո
տրամադրվող սոցիալական աջակցության
2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը
հասցեականությունը և մատչելիությունը:
իրականացվող ծրագրից - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ
Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
Համայնքի
2018թ.
Համապատաս
Ծրագրի նպատակ.
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
ղեկավար,
հունվար
–
խան
Բարելավել
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
աշխատակազմի
2018թ.
ֆինանսական
ցուցանիշ.
համակարգ.
անապահով
քարտուղար
դեկտեմբեր ռեսուրսների
Բարելավվել է սոցիալապես
ՄԳ կիսամյակային,
ընտանիքների հետ
անբավարարությ
անապահով ընտանիքներին
տարեկան
տարվող
ուն
տրամադրվող սոցիալական
հաշվետվություններ
աշխատանքների
աջակցության
որակը և
հասցեականությունը և
հասցեականությունը
ծառայության
մատչելիությունը բավականին լավ
Համայնքի
2018թ.
Համապատաս
Ելքային ցուցանիշներ
Տեղեկատվական
Միջանկյալ արդյունք
ղեկավար,
հունվար
–
խան
1.
(քանակ, որակ, ժամկետ)
աղբյուրներ
աշխատակազմի
2018թ.
ֆինանսական
Բարելավվել է
1.Սոցիալական աջակցություն Համայնքի ղեկավար,
քարտուղար
դեկտեմբեր ռեսուրսները
սոցիալապես
ստացած սոցիալապես
ՄԳ կիսամյակային,
առկա են
անապահով
խոցելի ընտանիքների թիվը - տարեկան
ընտանիքներին
30
հաշվետվություններ,
2. Սոցիալական
շահառուներ
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցություն ստանալու
դիմումների քանակը
աջակցության
հասցեականությունը
ներկայացրածների թիվը -15
3,Ընտանիքի անդամի
հուղարկավորության
ծախսերի աջակցություն-14
4.Սոցիալական
աջակցություն ստացած
հաշմանդամների թիվը -4
5.Բնակչության կարծիքը
սոցիալական աջակցության
ծառայության մատուցման
հասցեականության մասին միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ
6. Ծրագրի իրականացման
ժամկետը - 1 տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի
1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական
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ընդունում ավագանու կողմից
աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ 550.0 հազ. դրամ,
2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող
2. 2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող
ընտանիքների հայտնաբերում
աշխատակիցներ - 1
3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների
3.ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
քննարկում և աջակցության տրամադրում
Ոլորտ 3.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ոլորտային նպատակ.
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
Ապահովել համայնքի բնակչության աղբահանության և

1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված

սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի

աղբահանության և սանիտարական մաքրման

ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի

ծառայություններից – ավելի շատ լավ, քան վատ

մաքրությունը:

2.Տեղափոխված աղբի ծավալը՝ 12 տոննա

Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում
Ծրագրի նպատակ.

Ծրագրի ազդեցության

Կազմակերպել

(վերջնական արդյունքի)

համայնքի

ցուցանիշ.

բնակչության

Ապահովվել է համայնքի

աղբահանության և

բնակչության

սանիտարական

աղբահանության և

մաքրման

սանիտարական մաքրման

ծառայությունների

ծառայությունների

մատուցումը

մատուցումը

Միջանկյալ արդյունք

Ելքային ցուցանիշներ

1.

(քանակ, որակ, ժամկետ).

Կազմակերպվել է

1.Աղբահանություն և
սանիտարական մաքրում
իրականացնող
աշխատակիցների թիվը - 1
2.Աղբամանների թիվը - 5
3.Աղբահանության համար
գանձվող վճարի չափը - 30
դրամ
4.Համայնքում
իրականացված
աղբահանության ծավալը`
տարեկան կտրվածքով,
տոննա - 12
5.Բնակիչների կարծիքը
աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
ծառայության վերաբերյալ միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ
6.Աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
ծառայության
համապատասխանությունը
օրենսդրական
պահանջներին, սահմանված
նորմատիվներին, կարգերին
և չափորոշիչներին -

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

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ.
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի

Տեղեկատվական
աղբյուրներ
Համայնքի

Համայնքի
ղեկավար,

ղեկավար,
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ,

ղեկավար,
աշխատակազմ
ի քարտուղար

2018թ.
հունվար –
2018թ.
դեկտեմբեր

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
անբավարարու
թյուն

2018թ.
հունվար –
2018թ.
դեկտեմբեր

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
անբավարարու
թյուն

բնակիչներ
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մասնակի
7.Աղբահանության
ծառայության մատուցման
հաճախականությունը՝
(ամսվա կտրվածքով) – 2
անգամ,
8.Սանիտարական մաքրման
ծառայության մատուցման
հաճախականությունը՝
(ամսվա կտրվածքով) – ըստ
գրաֆիկ - ժամանակացույցի
Միջոցառումներ (գործողություններ).
1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման
սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում
2.Աղբի տեղափոխում համայնքի աղբավայր

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 300.0 հազ. դրամ,
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը

Վիճակի
գնահատումը

համայնքի կողմից
օգտագործման

12կմ

վատ

համայնքի կողմից
օգտագործման

Աղբավայր

300 քմ

վատ

Գերեզմանատներ

4 հատ

լավ

Վարելահող

37,99հա

-

-

Խոտհարքներ

16.32հա

-

-

Արոտներ

40,05հա

-

-

Այլ հողատեսքեր

272,80հա

-

-

-

-

1.

Համայնքապետարանի
շենք և գույք
Ներհամայնքային
նշանակության փողոցներ
և ճանապարհներ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Այլ բնութագրիչներ

Զբաղեցրած
տարածքը/
մակերեսը (մ2)

լավ

Գույքի անվանումը

Հասցեն կամ
ծածկագիրը

569,84քմ

Հ/հ

2.

Գույքի կառավարման
գործառույթը

Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

համայնքի կողմից
օգտագործման
համայնքի կողմից
օգտագործման
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4.

Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

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

Դոնոր
կազմակերպություններ

Համայնք-ՔՀ-ՄՀ
համագործակցություն

Այլ աղբյուրներ

Ծրագրի անվանումը

Պետական բյուջե

Հ/հ

Ծրագրի
արժեքը
(հազ. դրամ)

Համայնքի բյուջե

Ծրագրի ֆինանսավորման
աղբյուրները

-

-

-

-

-

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվել։

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
Դեբետ համայնքում գիշերային
2710,5
1.
լուսավորության ցանցի հիմնում
Դեբետ համայնքում
հանդիսությունների սրահի
900,0
2.
կոսմետիկ վերանորոգում
Դեբետ համայնքի
ներհամայնքային ճանապարհների
9100,0
3,
բարեկարգում

Ընդամենը

12710,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2710,5
900,0

9100,0
12710,5

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

-

-

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

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվել։

Ոլորտ 8. Կրթություն
2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվել։

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

-

-

Ոլորտ 10. Առողջապահություն
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2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվել։

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվել։

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն սոցիալապես
անապահով ընտանիքներին

Ընդամենը

-

550.0

550.0

550.0

550.0

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
Համայնքի բոլոր բնակավայրերում
1.
աղբահանության և սանիտարական
300.0
մաքրման ծառայությունների
մատուցում

Ընդամենը

300.0

300.0
300.0

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

-

-

13560,5

-

13560,5

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 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 1. Դեբետ համայնքում գիշերային լուսավորության ցանցի հիմնում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Անվանումը
Դեբետ համայնքում
գիշերային
լուսավորության
ցանցի հիմնում
Նախագծանախահաշվային
փաստաթղթեր

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

1

13

Ելքային
(որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ.
դրամ

Բնակիչների
կարծիքը գիշերային
լուսավորության
վերաբերյալ
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, ամիս
Բարելավվել է Դեբետ
համայնքի
բնակչության
կենցաղային
պայմանները,
համայնքը
ապահովվել է
գիշերային
լուսավորությամբ:
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

բավականին
լավ

4 ամիս

առկա է

2710,5

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 2. Համայնքում հանդիսությունների սրահի կոսմետիկ վերանորոգում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
արժեքը
ն

Մուտքային

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

Համայնքում
հանդիսությունների
սրահի կոսմետիկ
վերանորոգում
Ծրագրի
իրականացման
հարցերով զբաղվող
աշխատակազմի
աշխատակիցներ

Կառուցված
հանդիսությունների
ժամանակակից սրահ
Բնակիչների
կարծիքը
հանդիսությունների
սրահի վերաբերյալ
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը,
Կառուցված
հանդիսությունների
ժամանակակից սրահ
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի

1

2

1

լավ

3 ամիս

1
900.0
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բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 3. Դեբետ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
արժեքը
ն

Մուտքային

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

Դեբետ համայնքի
ներհամայնքային
ճանապարհների
բարեկարգում
Ծրագրի
իրականացման
հարցերով զբաղվող
աշխատակազմի
աշխատակիցներ

բարեկարգված
ներհամայնքային
ճանապարհներ
Բնակիչների
կարծիքը
ճանապարհների
վերաբերյալ
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը,
բարեկարգված
ներհամայնքային
ճանապարհներ
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

1

3

1

լավ

5 ամիս

1
9100.0

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
արժեքը
ն
Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Սոցիալական
աջակցության
հարցերով զբաղվող
աշխատակիցներ
Սոցիալական
աջակցություն
ստացած
սոցիալապես խոցելի
ընտանիքների թիվը

1

30

15

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ.
դրամ

Սոցիալական
աջակցություն
ստանալու
դիմումների քանակը
ներկայացրածների
թիվը
Սոցիալական
աջակցություն
ստացած
հաշմանդամների
թիվը
Բնակչության
կարծիքը
սոցիալական
աջակցության
ծառայության
մատուցման
հասցեականության
մասին
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Բարելավվել է
սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականությունը
և ծառայության
մատչելիությունը
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

15

4

միջին՝ ոչ
լավ, ոչ վատ

1

բավականին
լավ

550.0

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ծրագիր 1. Համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների
մատուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
արժեքը
ն

Մուտքային

Կազմակերպել
համայնքի
բնակչության
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայությունների
մատուցումը
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Ելքային
(քանակական)

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Աղբահանություն և
սանիտարական
մաքրում
իրականացնող
աշխատակիցների
թիվը

1

Աղբամանների թիվը

5

Աղբահանության
համար գանձվող
վճարի չափը, դրամ
Համայնքում
իրականացված
աղբահանության
ծավալը՝ տարեկան
կտրվածքով, տոննա
Բնակիչների
կարծիքը
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայության
վերաբերյալ
Աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայության
համապատասխանու
թյունը օրենսդրական
պահանջներին,
սահմանված
նորմատիվներին,
կարգերին և
չափորոշիչներին
Աղբահանության
ծառայության
մատուցման
հաճախականություն
ը՝ (ամսվա
կտրվածքով)
Սանիտարական
մաքրման
ծառայության
մատուցման
հաճախականությունը՝
(ամսվա կտրվածքով)
Համայնքի
բնակիչների
բավարարվածություն
ը մատուցված
աղբահանության և

30

12

միջին՝ ոչ
լավ, ոչ վատ

մասնակի

2 անգամ

ըստ
գրաֆիկժամանակա
ցույցի

ավելի շատ
լավ, քան
վատ

17

Ծախսեր, հազ.
դրամ

սանիտարական
մաքրման
ծառայությունից
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

300.0
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