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Ներածություն 
 

Սարչապետ համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) 

մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված 

համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ-ով) սահմանված 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 
 

Համայնքի տեսլականը՝ 

Սարչապետ համայնքը բարեկարգ և մաքուր համայնք է` զարգացած գյուղատնտեսությամբ, 

ապահովված անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով և հանրային ծառայությունների 

մատուցման բարձր որակով: 
  

Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային 

արժեք 
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը 

համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) 
5% 4% 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

եկամուտների մեջ (%) 
32.5% 35% 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 6045 6075 
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը 

(հատ) 
0/0 1/3 

 

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

  

Ոլորտային նպատակ 

Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային 

արժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր    

Ապահովվել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի Համայնքի բնակիչների 92 95 
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բնակչությանը որակյալ և թափանցիկ 

ծառայությունների մատուցումը 

 

բավարարվածությունը 

(հարցումների հիման վրա) 

ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, 

ՀՈԱԿ-ների  

գործունեությունից, 

մատուցված հանրային 

ծառայություններից, % 

Նոր համակարգի 

ձևավորմամբ 

ծառայությունների 

որակի ու հասանելիու-

թյան ապահովում, % 

45 50 

Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանություն և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպում 

   

Բարձրացնել  արտակարգ իրավիճակներում  

բնակչության պաշտպանության և 

քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպման պատրաստականության 

մակարդակը 

Համայնքում արտակարգ 

իրավիճակներին արագ 

արձագանքելու 

պատրաստականության 

մակարդակը 

50 55 

Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 

տնտեսություն 

   

Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինության և 

կոմունալ  ենթակառուցվածքների և  

համայնքային գույքի, հանրային վայրերի 

պահպանումն ու զարգացումը,  

բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ 

ծառայության բնագավառում համայնքի 

բնակչությանը հանրային ծառայությունների 

մատուցումը և որակը 

Գիշերային լուսավորված 

փողոցների թվի 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ, % 

27 35 

Աղբահանության 

իրականացման 

կազմակերպման 

ապահովումը համայնքի 

ընդհանուր տարածքում 

40    100 

Խաղասենյակների 

հարմարավետության 

ապահավումը բոլոր 

բնակավայրերում, % 

12.5 65 

Վարչական շենքերի 

պահպանման և 

բարելավման ապահովումը, 

% 

37 45 

Բնակավայրերում 

կանաչապատ 

տարածքների առկայության 

ապահովումը, %  

10 20 

Խմելու ջրագծի  

անցկացման  և 

պահպանման 

ապահովումը, %   

60 65 

Ոլորտ 4. Տրանսպորտ    

Բարձրացնել համայնքային ենթակայության 

ճանապարհների և կամուրջների սպասարկման, 

շահագործման և պահպանման ծառայությունների 

որակը  

Բարեկարգված 

ներհամայնքային 

ճանապարհներ և 

կամուրջներ, % 

50 60 

Ոլորտ 5. Առևտուր և ծառայություններ    
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Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի 

բարելավումը ու զարգացումը 

Համայնքում 

ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվող 

սուբյեկտների 

(ձեռնարկությունների և 

անհատ ձեռներեցների) 

թիվը, հատ/աշխատող 

13/13 15/15 

Ոլորտ 6. Կրթություն    

Բարձրացնել համայնքում նախադպրոցական 

կրթության որակը 

ՏԻՄ-երի, կրթական 

հաստատությունների 

գործունեությունից, 

մատուցված 

ծառայությունների որակից 

բնակչության 

գոհունակության 

աստիճանը (հարցումների 

հիման վրա) 

լավ 
Բավականին 

լավ 

Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ 

տարվող աշխատանքներ 

   

Կազմակերպել համայնքի մշակութային 

նախաձեռնություններ, խթանել միջոցառումներին 

բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը 

Համայնքի մշակութային 

նախաձեռնություններին 

բնակիչների 

մասնակցությունը և 

գոհունակությունը, % 

50/45 60/50 

Ոլորտ 8. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ    

Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և 

սպորտի զարգացմանը 

Սպորտային պարագաների 

ապահովումը, % 
0 10 

Ոլորտ 9. Սոցիալական պաշտպանություն    

Բարելավել համայնքի կարիքավոր 

ընտանիքների սոցիալական վիճակը 

Սոցիալական 

աջակցություն ստացող 

անապահով ընտանիքների 

տեսակարար կշիռը 

համայնքում առկա 

սոցիալապես կարիքավոր 

ընտանիքներից % 

10 15     

Ոլորտ 10. Տեղական ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցություն 

   

Ապահովվել ՏԻՄ գործունեությանը համայնքի 

բնակիչների մասնակցությունը և իրազեկումը  

ՏԻՄ-երի գործունեությանը 

Համայնքի բնակիչների 

մասնակցության %   

3 5 

 

2. Համայնքի 2018թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 
 

Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով  
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 

արժեքը 

(հազ. դրամ) 

ԲԲՀ-ի 

բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանություն  

 

75355.0 

 

Ընդհանուր 

համայնքային 

2. Սպասարկման որակի բարելավում Ընդհանուր 

համայնքային 

3. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների 

մասնագիտական կարողությունների զարգացում  

678.0 

 

Ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 76033.0  

Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպում 
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1. Արտակարգ իրավիճակների կանխում և հետևանքների 

նվազեցում 

500.0 

 

Ընդհանուր 

համայնքային 
 

Ընդամենը 500.0  

Ոլորտ 3.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1. Գիշերային լուսավորության ապահովում և ցանցի ընդլայնում 14070.0 Ընդհանուր 

համայնքային 

2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների մատուցում 
2600.0 Ընդհանուր 

համայնքային 

3. 

Վարչական շենքերի պահպանում և բարելավում  
 

5000.0 

 

Պրիվոլնոյե, 

Պետրովկա, 

Սարչապետ 

4. 

Խաղասենյակների վերանորոգում Նորաշեն, 

Արծնի, 

Ձորամուտ, 

Պրիվոլնոյե 

5. 
Բնակավայրերի կենտրոններում կանաչապատ տարածքների 

ընդլայնում 
1500.0 Ընդհանուր 

համայնքային 

6. 
Խմելու ջրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի 

պահպանում և սպասարկում  
2000.0 Սարչապետ, 

Պրիվոլնոյե 

Ընդամենը 25.170  

Ոլորտ 4.  Տրանսպորտ 

1. Միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների 

փոսալցում, հարթեցում և կամուրջների վերանորոգում 
5000.0 Ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 5000.0  

Ոլորտ 5. Առևտուր և ծառայություններ   

1. Հնարավորինս աջակցել սկսնակ ձեռնարկատերերին և 

անհատ ձեռներեցներին  

Իրականացմա

ն համար 

համայնքի 

բյուջեից 

միջոցներ չեն 

պահանջվում 

Ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 0  

Ոլորտ 6.Կրթություն 

1. Մանկապարտեզի գործունեության ապահովում 9026.0 Սարչապետ 

Ընդամենը 9026.0  

Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1. Համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպում և 

զարգացում 

6100.0 Ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 6100.0  

Ոլորտ 8. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

1. Սպորտային պարագաների ձեռքբերում 500.0 Ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 500.0  

Ոլորտ 9. Սոցիալական պաշտպանություն 

1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
3500.0 

Ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 3500.0  

Ոլորտ 10. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1. Ապահովվել բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը 

տեղական ինքնակառավարմանը 

Իրականացմ

ան համար 

համայնքի 

բյուջեից 

Ընդհանուր 

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

Ծրագրեր, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով 2018 թվականի 

ընթացքում  չեն նախատեսվել 

 

 

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

լիազորությունների ոլորտների 
 

Ամփոփ նկարագիր 
Արդյունքային 

ցուցանիշներ 

Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 

Պատասխ

անատու 
Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  
Ոլորտային նպատակ. 

Ապահովվել ՏԻՄ-երի 

կողմից համայնքի 

բնակչությանը որակյալ և 

թափանցիկ 

ծառայությունների 

մատուցումը 

 

 

• Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) 

ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների  գործունեությունից, մատուցված 

հանրային ծառայություններից- 95% 

• Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակի ու հասանելիության 

ապահովում- 50% 

 

Ծրագիր. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանություն, սպասարկման որակի 

բարելավում,համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների 

զարգացում 

 

Ծրագրի նպատակ. 

1.Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

պահպանություն 

2.Սպասարկման որակի 

բարելավում 

3.Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատակիցների 

մասնագիտական 

կարողությունների 

զարգացում 

Ապահովվել  է ՏԻՄ-

երի կողմից համայնքի 

բնակչությանը 

որակյալ և 

թափանցիկ 

ծառայությունների 

մատուցումը- 80 % 

ՏԻՄ-երի կողմից 

բնակիչների 

սպասարկման 

արագությունը և 

որակը-75%  

 

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ, 

Սարչապետի 

համայնքապետար

ան, ՏՀԶՎԿ ՀԿ, 

˂˂Վեկտոր 

պլյուս˃˃ ՍՊԸ 

Համայնքա

պետարանի 

աշխատակ

ազմ 

01.01.2018-

31.12.2018 

 

Միջոցառումներ   

1.Աշխատակազմի 

արդյունավետ 

գործունեության 

կազմակերպում 

2.Մասնագիտական 

հմտությունների 

ձեռքբերում 

3.Համայնքի հողի հարկի և 

գույքահարկի գանձման 

ավտոմատացված 

համակարգերի 

Ելքային ցուցանիշներ 

Համակարգչային ծրագրերի տեղադրումներ-2, 

Համակարգչային ծրագրերի թարմացումներ-2 

Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը-5 

Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում-50%, 

Հարկերի հաշվառման և ծանուցումների տրամադրման աշխատանքներ-90% 

Համակարգիչների թիվը-3 

Անխափան սնուցման սարքերի թիվը-2 

Վարձակալությամբ տրված համայնքային հողեր-10% աճ  

Համայնքի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը բարձրացել է 

5%-ով 

Մուտքային ցուցանիշներ  

միջոցներ չեն 

պահանջվում 

Ընդամենը 0  

Ընդհանուրը 
125829.0 
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սպասարկում 

4.Համապատասխան 

համակարգչային 

տեխնիկայի ձեռքբերում 

5.Համայնքային անշարժ 

գույքի արդյունավետ 

կառավարում  

6. Բնակչության 

սպասարկման բարելավում 

 

Համայնքապետարանի պաշտոնական կայքի և համապատասխան գույքի և 

սարքավորումների առկայություն, 

Աշխատակիցների թիվը-34   

Համակարգիչների թիվը-3 

Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը-3, 

1-համակարգիչ հողի հարկի և գույքահարկի բազայի ծրագրի առկայությամբ, 

Աշխատանքային առանձին տարածք 

Անխափան սնուցման սարք-2 

Վարձակալությամբ տրամադրվող հողատարածքներ 

Արդիական ծրագրեր և ավտոմատացված համակարգեր  

 

Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

Ոլորտային նպատակ. 

Բարձրացնել  արտակարգ 

իրավիճակներում  

բնակչության 

պաշտպանության և 

քաղաքացիական 

պաշտպանության 

կազմակերպման 

պատրաստականության 

մակարդակը 

 

• Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու 

պատրաստականության մակարդակը-55% 

Ծրագիր. Արտակարգ իրավիճակների կանխում և հետևանքների նվազեցում 

Ծրագրի նպատակ.   

Արտակարգ 

իրավիճակների 

վերաբերյալ բնակիչների 

իրազեկում  

Սելավների հետևանքների 

նվազեցում 

 

Բնակիչների արագ 

արձագանքելու 

պատրաստականությւ

ոնը-70% 

Նվազեցվել է 

արտակարգ 

իրավիճակների 

հետևանքները-50%  

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքա

պետարանի 

աշխատակ

ազմ, 

համայնքայ

ին 

արձագանք

ման թիմ 

01.01.2018-

31.12.2018 

 

Միջոցառումներ.   

1.Բնակիչներին արտակարգ 

իրավիճակների կանխման  

թեմայով դասընթացների 

անցկացում 

2.Սելավատարների 

մաքրում, կամուրջների և 

ճանապարհների 

վերականգնում,  

Ելքային ցուցանիշներ 

Վերապատրաստված բնակիչների թիվը-20 

Դասընթացներում ընդգրկված մասնակիցների թիվը-30 

Վնասված տարածքների վերականգնման աշխատանքներ- 70 % 

Մուտքային ցուցանիշներ 

Տարածքի հատկացում և համապատասխան պարագաների տրամադրում 

դասընթացների անցկացման համար 

Համայնքային արձագանքման թիմ-20 հոգի 

Աշխատակիցներ-6 

Տեխնիկա-4 

Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը` 500.0 ՀՀ դրամ 

 

 

 

Ոլորտ 3.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ոլորտային նպատակ. 

Կազմակերպել համայնքի 

քաղաքաշինության և 

կոմունալ  

ենթակառուցվածքների և  

համայնքային գույքի, 

հանրային վայրերի 

պահպանումն ու 

զարգացումը,  

• Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի 

մեջ-35% 

• Աղբահանության իրականացման կազմակերպման ապահովումը համայնքի 

ընդհանուր տարածքում-100% 

• Խաղասենյակների հարմարավետության ապահավումը բոլոր 

բնակավայրերում-65% 

• Վարչական շենքերի պահպանման և բարելավման ապահովումը-45 % 

• Բնակավայրերում կանաչապատ տարածքների առկայության ապահովումը-20 

% 
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բարելավել 

քաղաքաշինության և 

կոմունալ ծառայության 

բնագավառում համայնքի 

բնակչությանը հանրային 

ծառայությունների 

մատուցումը և որակը 

 

• Խմելու ջրագծի  անցկացման  և պահպանման ապահովումը-65%   

Ծրագիր.1 Գիշերային լուսավորության ապահովում և ցանցի ընդլայնում 

Ծրագրի նպատակ.   

Սարչապետ  համայնքի 

փողոցները դարձնել 

լուսավոր, հարմարավետ և 

ապահով բնակիչների և 

հյուրերի համար  

Սարչապետ 

համայնքի փողոցները 

դարձել են ապահով և 

հարմարավետ 

համայնքի 

բնակիչների համար-

80% 

Գիշերային 

լուսավորված 

փողոցները-35% 

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքապ

ետարանի 

աշխատակա

զմի ծրագրի 

իրականացմ

ան 

պատասխան

ատու 

աշխատակի

ցներ 

01.01.2018-

31.12.2018 

 

Միջոցառումներ. 

1.Սարչապետ համայնքի 

փողոցների գիշերային 

լուսավորության 

համակարգերի ընդլայնում 

և պահպանում 

Ելքային ցուցանիշներ. 

Փողոցներում տեղադրված նոր լուսատուների քանակը-25 

Համակարգի պահպանում-100% 

Ծրագրի իրականացման ժամկետ-3 ամիս 

Մուտքային ցուցանիշներ. 

Լուսավորության աշխատանքները իրականացնող աշխատակազմի աշխատակիցներ 

-3 

Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ տեխնիկա-2 

Ծրագրի իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-1407.0 ՀՀ 

դրամ 

 

 

 

Ծրագիր.2 Աղբահանության իրականացման կազմակերպման ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում 

Ծրագրի նպատակ. 

Ստեղծել մաքուր և 

առողջարար շրջակա 

միջավայր համայնքի 

բնակիչների համար   

 

Սարչապետ 

համայնքի 

տարածքում 

աղբահանության 

աշխատանքների 

իրականացում-100%-

ով 

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքա

պետարանի 

աշխատակ

ազմի 

ծրագրի 

իրականաց

ման 

պատասխա

նատու 

աշխատակ

իցներ 

01.01.2018-

31.12.2018 

 

Միջոցառումներ. 

1.Աղբահանության 

իրականացման 

ժամանակացույցի կազմում, 

2.Սարչապետ համայնքի 8 

բնակավայրերում  

աղբահանության 

աշխատանքների 

իրականացում 

3.Շաբաթօրյակների 

կազմակերպում 

 

Ելքային ցուցանիշներ. 

Աղբահանություն իրականացվող բնակավայրերի թիվը-8 

Փակված անօրինական աղբավայրեր-100% 

Մուտքային ցուցանիշներ. 

Միջոցառումներին ընդգրկված աշխատակիցների թիվը-2 

Տեխնիկական միջոցներ-3 

Շաբաթօրյակներին ընդհանուր մասնակիցների թիվը-300 

Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը-2600.0 ՀՀ դրամ 

  

Ծրագիր.3 Վարչական շենքերի պահպանում և բարելավում, խաղասենյակների վերանորոգում 
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Ծրագրի նպատակ. 

Պահպանել վարչական 

շենքերը և հարմարավետ 

պայմաններ ստեղծել 

համայնքապետարանի 

աշխատակիցների և ՏԻՄ 

ոլորտի ծառայություններից 

օգտվող բնակիչների 

համար  

Ստեղծել  պայմաններ 

բնակիչների ազատ 

ժամանակի անցկացման 

համար 

 

Վարչական շենքերը 

դարձել են 

հարմարավետ և 

արդիական-45% 

ընդհանուրից 

Հարմարեցված 

խաղասենյակների 

թիվը-4 

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքա

պետարանի 

աշխատակ

ազմի 

ծրագրի 

իրականաց

ման 

պատասխա

նատու 

աշխատակ

իցներ 

01.01.2018-

31.12.2018 

 

Միջոցառումներ. 

1.Սարչապետ, Պրիվոլնոյե 

Պետրովկա բնակավայրերի 

վարչական շենքերի 

վերանորոգման 

աշխատանքների 

պլանավորում և 

իրականացում, 

2.Նորաշեն, Արծնի, 

Ձորամուտ, Պրիվոլնոյե 

բնակավայրերում 

խաղասենյակենրի 

հարմարեցում, 

վերանորոգում  

3.Ազատ ժամանցի համար 

համապատասխան 

պարագաների ձեռքբերում  

Ելքային ցուցանիշներ. 

Վարչական ղեկավարների վերանորոգված  նստավայրերի թիվը-3 

Հարմարեցված խաղասենյակների թիվը-4 

Շահառու բնակիչների թիվը-3672 

Մուտքային ցուցանիշներ. 

Ծրագրի իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը-5000.0 

ՀՀ դրամ 

 Խաղասենյակների համար համապատասխան տարածքների տրամադրում-100%  

Ծրագիր.4 Բնակավայրերի կենտրոններում կանաչապատ տարածքների ընդլայնում 

Ծրագրի նպատակ. 

Պահպանել, բարեկարգել և 

ընդլայնել համայնքի 

կենտրոններում 

կանաչապատ տարածքները 

Բարեկարգ և 

կանաչապատ 

հանրային 

հատվածների 

ընդլայնում-10% 

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքա

պետարանի 

աշխատակ

ազմի 

ծրագրի 

իրականաց

ման 

պատասխա

նատու 

աշխատակ

իցներ 

01.01.2018-

31.12.2018 

 

Միջոցառումներ. 

Տարածքների ընդլայնում, 

բարեկարգում, 

Համայնքի կենտրոններում 

դեկորատիվ ծառերի և 

ծաղիկների տնկում 

Ելքային ցուցանիշներ. 

Բնակավայրերի կենտրոններում տնկված դեկորատիվ ծառերի թիվը-20 հատ 

Ծաղկի սածիլների թիվը-3566 հատ 

Մուտքային ցուցանիշներ. 

Տնկիներ և սածիլներ-3586 

Աշխատանքներին ընդգրկված աշխատակիցների թիվը-10 

Ծրագրի իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը-1500.0 

ՀՀ դրամ 

Ծրագիր.5 Խմելու ջրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի պահպանում և սպասարկում 

Ծրագրի նպատակ. 

Ապահովվել Սարչապետ, 

Պրիվոլնոյե 

բնակավայրերում 

համայնքային 

Համայնքային ներքին 

ցանցի 

ջրամատակարարման 

համակարգից օգտվող 

բնակչությունը 

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքա

պետարանի 

աշխատակ

ազմի 

ծրագրի 

01.01.2018-

31.12.2018 
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սեփականության խմելու 

ջրի ներքին ցանցի  

անխափան աշխատանքը  

ապահովված է 

որակյալ խմելու ջրով-

90% 

իրականաց

ման 

պատասխա

նատու 

աշխատակ

իցներ 

Միջոցառումներ. 

1.Ներքին ջրագծերի 

ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների 

իրականացում և 

սպասարկում  

 

Ելքային ցուցանիշներ. 

Սպասարկվող ջրագծի երկարությունը-18.8 կմ 

Շահառու բնակիչների թիվը-1222 

Մուտքային ցուցանիշներ. 

Միջոցառումներին ընդգրկված աշխատակիցների թիվը-1 

Ծրագրի իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը-2000.0 

ՀՀ դրամ 

Ոլորտ 4.Տրանսպորտ 

Ոլորտային նպատակ. 

Բարձրացնել համայնքային 

ենթակայության 

ճանապարհների և 

կամուրջների 

սպասարկման, 

շահագործման և 

պահպանման 

ծառայությունների որակը 

• Բարեկարգված ներհամայնքային ճանապարհներ և կամուրջներ-60 % 

Ծրագիր. Միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների փոսալցում, հարթեցում և կամուրջների 

վերանորոգում 

Ծրագրի նպատակ. 

Սարչապետ համայնքի 

ներհամայնքային և 

դաշտամիջյան 

ճանապարհները դարձնել 

անցանելի  

Պահպանել և բարելավվել 

կամուրջների վիճակը 

Ապահովվել է 

ներհամայնքային և 

դաշտամիջյան 

ճանապարհների և 

կամուրջների 

անցանելիությունը-

100%-ով  

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքա

պետարանի 

աշխատակ

ազմի 

ծրագրի 

իրականաց

ման 

պատասխա

նատու 

աշխատակ

իցներ 

01.01.2018-

31.12.2018 

 

Միջոցառումներ. 

1.Հարթեցնել դաշտամիջյան 

ճանապարհները մինչև 

խոտհունձի սկսվելը 

2.Կատարել փոսալցման 

աշխատանքներ 

ներհամայնքային 

ճանապարհներին 

3.Վերանորոգել վնասված 

կամուրջները 

 

Ելքային ցուցանիշներ. 

Ճանապարհների և կամուրջների անցանելությունը-90% 

Բնակիչների գոհունակությունը-լավ 

Մուտքային ցուցանիշներ. 

Միջոցառումներին ընդգրկված աշխատակիցների թիվը-2 

Տեխնիկական միջոցներ-2 

Ծրագրի իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը-5000.0 

ՀՀ դրամ 

 

Ոլորտ 5.Առևտուր և ծառայություններ 

Ոլորտային նպատակ. 

Խթանել համայնքում 

գործարար միջավայրի 

բարելավումը ու 

զարգացումը 

• Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների 

(ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թիվը- 15/15 հատ/աշխատող 

Ծրագիր. Հնարավորինս աջակցել սկսնակ ձեռնարկատերերին և անհատ ձեռներեցներին 

Ծրագրի նպատակ. 

Ավելացնել համայնքում 

գործող տնտեսվարող 

Համայնքի 

բնակչությանը 

ընձեռնվել է 

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքա

պետարանի 

աշխատակ

01.01.2018-

31.12.2018 

 



12 
 

սուբյեկտների թիվը հնարավորություն 

անհարժեշտ 

գնումները համայնքից 

կատարելու համար 

ազմ 

Միջոցառումներ. 

1.Սահմանել հնարավորինս 

ցածր տեղական տուրքեր և 

վճարներ 

Ելքային ցուցանիշներ. 

Համայնքում Ա/Ձ-ների թիվը-15 

Շահառուների թիվը-համայնքի բնակիչներ և հյուրեր 

Բնակիչների գոհունակությունը-լավ 

Մուտքային ցուցանիշներ. 

Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը-2 

Ոլորտ 6.Կրթություն 

Ոլորտային նպատակ. 

Բարձրացնել համայնքում 

նախադպրոցական 

կրթության որակը 

• ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված 

ծառայությունների որակից բնակչության գոհունակության աստիճանը 

(հարցումների հիման վրա)- բավականին լավ 

Ծրագիր. Մանկապարտեզի գործունեության ապահովում 

Ծրագրի նպատակ. 

Սարչապետ բնակավայրի 

մանկապարտեզի 

անխափան և որակյալ  

գործունեության 

կազմակերպում 

Մանկապարտեզից 

բնակչության 

գոհունակությունը-

բավականին լավ 

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքա

պետարանի 

աշխատակ

ազմի 

ծրագրի 

իրականաց

ման 

պատասխա

նատու 

աշխատակ

իցներ 

01.01.2018-

31.12.2018 

 

Միջոցառումներ. 

1.Մանկապարտեզի 

աշխատակազմի 

պահպանում 

2.Մանկապարտեզի գույքի 

ընթացիկ նորոգում և նորի 

ձեռքբերում 

Ելքային ցուցանիշներ. 

Մանկապարտեզի թիվը-1 

Աշխատակիցների թիվը-6 

Հաճախող երեխաների թիվը-32 

Մուտքային ցուցանիշներ. 

Աշխատակիցների թիվը-6 

Ծրագրի իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը-9026.0 

ՀՀ դրամ 

 

Ոլորտ 7.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ոլորտային նպատակ. 

Կազմակերպել համայնքի 

մշակութային 

նախաձեռնություններ, 

խթանել միջոցառումներին 

բնակիչների ակտիվ 

մասնակցությունը 

• Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների 

մասնակցությունը և գոհունակությունը-60/50% 

Ծրագիր. Համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպում և զարգացում 

Ծրագրի նպատակ. 

Համայնքի մշակությանին 

կյանքի ակտիվացում 

Բնակիչների 

գնահատականը 

կազմակերպված 

միջոցառումներից-

բավականին լավ 

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքա

պետարանի 

աշխատակ

ազմի 

ծրագրի 

իրականաց

ման 

պատասխա

նատու 

աշխատակ

իցներ 

01.01.2018-

31.12.2018 

 

Միջոցառումներ. Ելքային ցուցանիշներ. 
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1.Տոն և հիշատակի օրերին 

նվիրված միջոցառումների 

կազմակերպում և 

անցկացում 

2.Առավել թվով բնակիչների 

մասնակցության 

ապահովում 

Մշակութային միջոցառումների թիվը-6 

Միջոցառումների մասնակիցների թիվը-2000 

Մշակությանին կյանքի ակտիվացում-10% 

Սպորտով զբաղվողների գնահատականը կազմակերպված միջոցառումներից-

բավականին լավ 

Մուտքային ցուցանիշներ. 

Միջոցառումների կազմակերպման համար համապատասխան սարքավորումների 

առկայություն-80% 

Բացօթյա տարածքի առկայություն-100% 

Ծրագրի իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը-6100.0 

ՀՀ դրամ 

 

Ոլորտ 8.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Ոլորտային նպատակ. 

Նպաստել համայնքում 

ֆիզիկական կուլտուրայի և 

սպորտի զարգացմանը 

• Սպորտային պարագաների ապահովումը-10% 

Ծրագիր. Սպորտային պարագաների ձեռքբերում 

Ծրագրի նպատակ. 

Խրախուսել և աջակցել 

սպորտով զբաղվողներին  

Անհրաժեշտ 

սպորտային 

պարագաների 

առկայությունը-առկա 

է 

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքա

պետարանի 

աշխատակ

ազմի 

ծրագրի 

իրականաց

ման 

պատասխա

նատու 

աշխատակ

իցներ 

01.01.2018-

31.12.2018 

 

Միջոցառումներ. 

1.Անհրաժեշտ սպորտային 

պարագաների ձեռքբերում 

2.Սպորտային 

միջոցառումների 

կազմակերպում 

 

Ելքային ցուցանիշներ. 

Սպորտով զբաղվողների թվի աճ-10%-ով 

Կազմակերպված սպորտային միջոցառումների թիվը-2 

Մուտքային ցուցանիշներ. 

Միջոցառումների կազմակերպման հնարավորություն-80% 

Համապատասխան տարածքի առկայության ապահովում-100% 

Ծրագրի իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը-500.0 ՀՀ 

դրամ 

 

Ոլորտ 9.Սոցիալական պաշտպանություն 

Ոլորտային նպատակ. 

Բարելավել համայնքի 

կարիքավոր ընտանիքների 

սոցիալական վիճակը 

• Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների 

տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր 

ընտանիքներից-15% 

Ծրագիր. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

Ծրագրի նպատակ. 

Նպաստել համայնքի 

կարիքավոր ընտանիքների 

սոցիալական վիճակի 

բարելավմանը 

Համայնքում 

սոցիալապես 

անապահով խմբերի, 

կարիքավոր 

ընտանիքների 

վիճակի բարելավում- 

5% 

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքա

պետարանի 

աշխատակ

ազմի 

ծրագրի 

իրականաց

ման 

պատասխա

նատու 

աշխատակ

իցներ 

01.01.2018-

31.12.2018 

 

Միջոցառումներ. 

1.Սոցիալական 

Ելքային ցուցանիշներ. 

Սոցիալական աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը-20 
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աջակցության 

տրամադրման կարգի 

ընդունում 

2.Կարիքավոր 

ընտանիքների 

հայտնաբերում և կարիքի 

գնահատում 

3.Դրամական օգնության 

տրամադրում 

Սոցիալական աջակցություն  ստացած պատերազմի մասնակիցների և նրանց 

ընտանիքների  թիվը-40 

Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քննարկման և պատասխանի 

ժամկետը-3 օր 

Սոցիալական ծրագրերից բնակչության բավարարվածությունը -70% 

Մուտքային ցուցանիշներ. 

Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ-1 

Սոցիալապես անապահով այլ խավերի սոցիալական պայմանների բարելավման 

վերաբերյալ դիմումները քննարկող հանձնաժողով-1 

Ծրագրի իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը-3500.0 

ՀՀ դրամ 

 

Ոլորտ 10.Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

Ոլորտային նպատակ. 

Ապահովվել ՏԻՄ 

գործունեությանը համայնքի 

բնակիչների 

մասնակցությունը և 

իրազեկումը 

• ՏԻՄ-երի գործունեությանը Համայնքի բնակիչների մասնակցության աճ-5 %   

Ծրագիր. Ապահովվել բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը 

Ծրագրի նպատակ. 

Առավել շատ թվով 

բնակիչների ներգրավել 

ՏԻՄ-ի որոշումների 

կայացման գործում 

 

ՏԻՄ-երի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

համայնքի 

բնակիչների 

իրազեկվածության 

մակարդակի 

բարձրացում-10% 

Մոնիթորինգի և 

գնահատման 

արդյունքներ 

Համայնքա

պետարանի 

աշխատակ

ազմ 

01.01.2018-

31.12.2018 

 

Միջոցառումներ. 

1.Հանրային բաց լսումների 

և քննարկումների 

կազմակերպում և 

անցկացում 

2.Հերթական ավագանու 

նիստերի մասին 

տեղեկատվության 

հրապարակում 

հնարավորինս բոլոր 

միջոցներով 

Ելքային ցուցանիշներ. 

Կազմակերպված հանրային լսումների թիվը-3 

Հանրային լսումներին և քննարկումներին մասնակցած բնակչների թիվը-40 

Ավագանու նիստերի մասնակիցների թիվը-50 

Համայնքային պաշտոնական ինտերնետային կայքերի հետևորդների թիվը-300 

Մուտքային ցուցանիշներ. 

Ծրագրի իրականացմանը ներգրավված համայնքապետարանի աշխատակիցների 

թիվը-10 

Համայնքի վարչական շենքեր, գույք և համապատասխան տեխնիկա 

 

 

 

 

3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 

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

Հ/հ Գույքի անվանումը 

Հ
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1 Վարելահողեր Սարչապետ 

համայնք 

737.70 

հա 

 244.33 հա 

վարձակալութ
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յուն 

2 

 

Խոտհարք Սարչապետ 

համայնք 

1804.0

9 հա 

 162.51 

հա 

վարձակալութ

յուն 

 

3. Արոտ Սարչապետ 

համայնք 

3533.7

7 հա 

 

 1643.98 հա 

վարձակալութ

յուն 

 

4. Մարդատար 

մեքենա Mitsubishi 

Pajero IO 

Սարչապետ 

համայնք 

1 հատ բավարար Օգտագործվու

մ է 

համայնքապե

տարանի 

կողմից 

 

5. Բեռնատար մեքենա 

ԶԻԼ MMZ-4505 

Սարչապետ 

համայնք 

1 հատ բավարար Օգտագործվու

մ է 

համայնքապե

տարանի 

կողմից 

 

6. Բեռնատար մեքենա 

Գազ 53 

Սարչապետ 

համայնք 

1 հատ 

 

լավ Օգտագործվու

մ է 

համայնքապե

տարանի 

կողմից, 

որպես 

աղբատար 

 

7. Գրեյդեր Սարչապետ 

համայնք 

1 հատ բավարար Օգտագործվու

մ է 

համայնքապե

տարանի 

կողմից 

ճանապարհա

շինության 

համար 

 

8. Մարդատար 

մեքենա JEEP 

GRAND CHEROKEE 

գ.Նորաշեն 1 հատ լավ Օգտագործվու

մ է 

համայնքապե

տարանի 

կողմից 

 

9. Մարդատար 

մեքենա Վազ 21-06 

գ.Նորաշեն 1 հատ վատ Չի 

օգտագործվու

մ 

Շահագործմ

ան ենթակա 

չէ 

10. Հացահատիկահավա

ք կոմբայն 

գ.Պրիվոլնոյե 1 հատ վատ Չի 

օգտագործվու

մ 

Շահագործմ

ան ենթակա 

չէ 

11. Էքսկավատոր գ.Պրիվոլնոյե 1 հատ բավարար Օգտագործվու

մ է 

համայնքապե

տարանի 

կողմից 

 

12. Ջրամատակարարմ

ան ցանց 

գ.Սարչապետ  բավարար Օգտագործվու

մ է համայնքի 

կողմից որպես 
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խմելու ջրի 

ներքին ցանց 

13. Ջրամատակարարմ

ան ցանց 

գ.Սարչապետ  բավարար Օգտագործվու

մ է համայնքի 

կողմից որպես 

խմելու ջրի 

ներքին ցանց 

 

14. Եկեղեցի գ.Սարչապետ 420 քմ վթարային Չի գործում  

15. Մշակույթի տուն գ.Սարչապետ 985.7 

քմ 

Լավ/ 

բավարար 

Մի մասը 

ծառայում է 

որպես 

վարչական 

շենք  

Դահլիճի  

մասը չի 

շահագործվո

ւմ/ ենթակա 

է հիմնովին 

վերանորոգմ

ան/ 

16. Մանկապարտեզի 

շենք 

գ.Սարչապետ 971.9 

քմ 

վատ Չի 

օգտագործվու

մ 

 

17. Մշակույթի տուն գ.Ձորամուտ 769.1 

քմ 

վատ Մի մասը 

ծառայում է 

որպես 

վարչական 

ղեկավարի 

նստավայր 

Մյուս մասը 

չի 

օգտագործվո

ւմ 

18. Ջրագիծ գ.Ձորամուտ  բավարար Օգտագործվու

մ է համայնքի 

կողմից որպես 

խմելու ջրի 

ներքին ցանց 

 

19. Վարչական շենք  գ.Նորաշեն 618.37

քմ 

բավարար Օգտագործվու

մ է  

 

20. Կինոթատրոնի շենք գ.Նորաշեն 300քմ կիսավեր Չի 

օգտագործվու

մ 

 

21. Ջրագծի ներքին 

ցանց 

գ.Նորաշեն - բավարար Օգտագործվու

մ է համայնքի 

կողմից որպես 

խմելու ջրի 

ներքին ցանց 

 

22. Ուսուցչի տուն-

մանկապարտեզ 

Գ.Նորաշեն 267 քմ վատ Չի 

օգտագործվու

մ 

 

23. Մանկապարտեզի 

շենք 

Գ.Նորաշեն 150 քմ վատ Չի 

օգտագործվու

մ 

 

24. Մշակույթի տուն Գ.Նորաշեն 328.78 

քմ 

բավարար Օգտագործվու

մ է 

 

25. Ավտո-պարկ Գ.Նորաշեն 920.36 

քմ 

բավարար Չի 

օգտագործվու

մ 

 

26. Մառան Գ.Նորաշեն 20.91 

քմ 

վատ Չի 

օգտագործվու
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մ 

27. Վարչական 

ղեկվարի նստավայր 

Գ.Ապավեն 102.34

քմ 

վատ Օգտագործվու

մ է 

 

28. Ջրագիծ Գ.Ապավեն 1.5կմ բավարար Օգտագործվու

մ է համայնքի 

կողմից որպես 

խմելու ջրի 

ներքին ցանց 

 

29. Վարչական 

ղեկավարի 

նստավայր 

Գ.Արծնի 292.6 

քմ 

լավ Օգտագործվու

մ է 

 

30. Վարչական 

ղեկավարի 

նստավայր/Ակումբ 

Գ.Պետրովկա 162.9 

քմ 

Բավարար/

վատ 

Օգտագործվու

մ է/չի 

օգտագործվու

մ 

 

31. Ջրագծի ներքին 

ցանց 

Գ.Պետրովկա 2.2 կմ բավարար Օգտագործվու

մ է համայնքի 

կողմից որպես 

խմելու ջրի 

ներքին ցանց 

 

32. Վագոն տնակ Գ.Պետրովկա - բավարար Չի 

օգտագործվու

մ 

 

33. Դպրոցի շենք Գ.Պետրովկա 107.8 կիսավեր Չի 

օգտագործվու

մ 

 

34. Վարչական շենք Գ.Պրիվոլնոյե 654.05 

քմ 

բավարար Օգտագործվու

մ է 

 

35. Մանկապարտեզի 

շենք 

Գ.Պրիվոլնոյե - կիսավեր Չի 

օգտագործվու

մ 

 

36. Մշակույթի տուն Գ.Պրիվոլնոյե 800 քմ բավարար Չի 

օգտագործվու

մ 

 

37. Բուժկետ Գ.Պրիվոլնոյե 100 քմ վատ Օգտագործվու

մ է 

 

 

 

4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 

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

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 

արժեքը 

(հազ. 

դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1. Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

պահպանություն 

 

 

75355.0 

 

 

 

75355.0 

 

    

2. Սպասարկման որակի 

բարելավում 

    

3. Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատակիցների 

մասնագիտական 

կարողությունների զարգացում 

 

678.0 

 

 

678.0 

 

    

Ընդամենը 76033.0 76033.0     

Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպում 

1. Արտակարգ իրավիճակների 

կանխում և հետևանքների 

նվազեցում 

500.0 

 

500.0 

 

    

Ընդամենը 500.0 500.0     

Ոլորտ 3.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1. Գիշերային լուսավորության 

ապահովվում և ցանցի 

ընդլայնում 

14070.0 14070.0     

2. Աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների մատուցում 

2600.0 2600.0     

3. Վարչական շենքերի 

պահպանում և բարելավում 

 

5000.0 

 

 

5000.0 

 

    

4. Խաղասենյակների 

վերանորոգում 

    

5. Բնակավայրերի կենտրոններում 

կանաչապատ տարածքների 

ընդլայնում 

1500.0 1500.0     

6. Խմելու ջրի ջրամատակարարման 

ներքին ցանցի պահպանում և 

սպասարկում 

2000.0 2000.0     

Ընդամենը 25.170 25.170     

Ոլորտ 4.  Տրանսպորտ 

1. Միջհամայնքային և 

ներհամայնքային 

ճանապարհների փոսալցում, 

հարթեցում և կամուրջների 

վերանորոգում 

 

5000.0 

 

5000.0 

    

Ընդամենը 5000.0 5000.0     

Ոլորտ 5. Առևտուր և ծառայություններ 

1. Հնարավորինս աջակցել սկսնակ 

ձեռնարկատերերին և անհատ 

ձեռներեցներին 

0.0 0.0 

 

    

Ընդամենը 0.0 0.0     

Ոլորտ 5.Կրթություն 

1. Մանկապարտեզի 

գործունեության ապահովում 

9026.0 9026.0     
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Ընդամենը 9026.0 9026.0     

Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1. Համայնքում մշակութային 

կյանքի կազմակերպում և 

զարգացում 

6100.0 6100.0     

Ընդամենը 6100.0 6100.0     

Ոլորտ 7. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

1. Սպորտային պարագաների 

ձեռքբերում 

500.0 500.0     

Ընդամնեը 500.0 500.0     

Ոլորտ 8. Սոցիալական պաշտպանություն 

1. Աջակցություն սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին 

3500.0 3500.0     

Ընդամնեը 3500.0 3500.0     

Ոլորտ 9. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1. Ապահովվել բնակիչների ակտիվ 

մասնակցությունը տեղական 

ինքնակառավարմանը 

0.0 0.0     

Ընդամնեը 0.0 0.0     

Ընդհանուրը 
125829.0 

 

125829.0 

 

    

 

 

5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 

 
 

Աղյուսակ 8․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և 

գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը 
 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ծրագիր. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանություն, սպասարկման որակի 

բարելավում,համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների 

զարգացում 

 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարան

ի պաշտոնական 

կայքի և 

համապատասխան 

գույքի և 

սարքավորումների 

առկայություն, 

Առկա է 

 

 

   

Աշխատակիցների 

թիվը   
34    

Համակարգիչների 

թիվը 
3    

Վերապատրաստված 

աշխատակիցների 
3    
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թիվը 

Համակարգիչ հողի 

հարկի և 

գույքահարկի բազայի 

ծրագրի 

առկայությամբ 

1    

Աշխատանքային 

առանձին տարածք 
Առկա է    

Անխափան սնուցման 

սարք 
2    

Վարձակալությամբ 

տրամադրվող 

հողատարածքներ 

Առկա է    

Արդիական ծրագրեր 

և ավտոմատացված 

համակարգեր 

Առկա է    

     

Ելքային 

(քանակական) 

Համակարգչային 

ծրագրերի 

տեղադրումներ 

2    

Համակարգչային 

ծրագրերի 

թարմացումներ 

2    

Վերապատրաստված 

աշխատակիցների 

թիվը 

5    

     
Հողի հարկի 

բազայում առկա 

անճշտությունների 

նվազեցում, %-ով 

50    

Հարկերի 

հաշվառման և 

ծանուցումների 

տրամադրման 

աշխատանքներ,%-ով 

90    

Համակարգիչների 

թիվը 
2    

Անխափան սնուցման 

սարքերի թիվը 
2    

Վարձակալությամբ 

տրված համայնքային 

հողեր աճ, %-ով 

10    

Ելքային (որակական) Համայնքի 5    
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տարածքում 

մատուցվող 

հանրային 

ծառայությունների 

որակը բարձրացել է 

%-ով 

 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրագործման 

ժամկետ 

1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

Համայնքի 

բնակիչների 

բավարարվածություն

ը (հարցումների 

հիման վրա) ՏԻՄ-

երի, աշխատակազմի, 

ՀՈԱԿ-ների  

գործունեությունից, 

մատուցված 

հանրային 

ծառայություններից, 

%-ով 

95    

Նոր համակարգի 

ձևավորմամբ 

ծառայությունների 

որակի ու 

հասանելիության 

ապահովում-%-ով 

50    

Ծախսեր, հազ. դրամ 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը`համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

76 

033.0 

 

   

Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

Ծրագիր.Արտակարգ իրավիճակների կանխում և հետևանքների նվազեցում 

 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Տարածքի 

հատկացում և 

համապատասխան 

պարագաների 

տրամադրում 

դասընթացների 

անցկացման համար 

Առկա է 

 

 

   

Համայնքային 

արձագանքման թիմ 
20 հոգի    

Աշխատակիցներ 6    

Տեխնիկա 

 
4    

Ելքային 

(քանակական) 

Վերապատրաստված 

բնակիչների թիվը 

 

20    
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Դասընթացներում 

ընդգրկված 

մասնակիցների թիվը 

30    

Ելքային (որակական) 

Վնասված 

տարածքների 

վերականգնման 

աշխատանքներ-% ով 

70    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրագործման 

ժամկետ 

1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

Համայնքում 

արտակարգ 

իրավիճակներին 

արագ արձագանքելու 

պատրաստականությ

ան մակարդակը-%-

ով 

55    

Ծախսեր, հազ. դրամ 
Ֆինանսավորման 

աղբյուրը`համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

500.0 

 

   

Ոլորտ 3. Ոլորտ 3.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 1.Գիշերային լուսավորության ապահովում և ցանցի ընդլայնում 

 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Լուսավորության 

աշխատանքները 

իրականացնող 

աշխատակազմի 

աշխատակիցներ  

 

 

3 

 

 

   

Աշխատանքների 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

տեխնիկա 

 

2    

Ելքային 

(քանակական) 

Փողոցներում 

տեղադրված նոր 

լուսատուների 

քանակը 

 

25    

Ելքային (որակական) 

Համակարգի 

պահպանում-%-ով 

 

100    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետ 

3 ամիս    

Վերջնական 

արդյունքի 

Գիշերային 

լուսավորված 

փողոցների թվի 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ-%-

35    
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ով 

 

Ծախսեր, հազ. դրամ 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը`համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

1407.0 

 

 

   

Ծրագիր 2. Աղբահանության իրականացման կազմակերպման ապահովումը համայնքի ընդհանուր 

տարածքում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Միջոցառումներին 

ընդգրկված 

աշխատակիցների 

թիվը 

2 

 

 

   

Տեխնիկական 

միջոցներ 
3    

Շաբաթօրյակներին 

ընդհանուր 

մասնակիցների թիվը 

300    

Ելքային 

(քանակական) 

Աղբահանություն 

իրականացվող 

բնակավայրերի թիվը 

8    

Ելքային (որակական) 
Փակված 

անօրինական 

աղբավայրեր-%-ով 

100    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետ 

1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

Աղբահանության 

իրականացման 

կազմակերպման 

ապահովումը 

համայնքի ընդհանուր 

տարածքում-%-ով 

 

100    

Ծախսեր, հազ. դրամ 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը`համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

2600.0 

 

 

 

   

Ծրագիր 3. Վարչական շենքերի պահպանում և բարելավում, խաղասենյակների վերանորոգում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Խաղասենյակների 

համար 

համապատասխան 

տարածքների 

տրամադրում-%-ով 

100 

 

 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Վարչական 

ղեկավարների 

վերանորոգված  

նստավայրերի թիվը 

3    
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Շահառու 

բնակիչների թիվը 

3672    

Ելքային (որակական) 
Հարմարեցված 

խաղասենյակների 

թիվը 

4    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետ 

1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

Խաղասենյակների 

հարմարավետության 

ապահավումը բոլոր 

բնակավայրերում-%-

ով 

65    

Վարչական շենքերի 

պահպանման և 

բարելավման 

ապահովումը-%-ով 

45    

Ծախսեր, հազ. դրամ 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը`համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

5000.0 

 

 

 

   

Ծրագիր 4. Բնակավայրերի կենտրոններում կանաչապատ տարածքների ընդլայնում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Տնկիներ և սածիլներ 3586 

 

   

Աշխատանքներին 

ընդգրկված 

աշխատակիցների 

թիվը 

10    

Ելքային 

(քանակական) 

Բնակավայրերի 

կենտրոններում 

տնկված դեկորատիվ 

ծառերի թիվը 

20 հատ 

 
   

Ծաղկի սածիլների 

թիվը 

 

3566 հատ    

Ելքային (որակական) 

Բարեկարգ և 

կանաչապատ 

հանրային 

հատվածների 

ընդլայնում-%-ով 

10    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետ 

1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

Բնակավայրերում 

կանաչապատ 

տարածքների 

առկայության 

ապահովումը- % 

20    

Ծախսեր, հազ. դրամ 
Ֆինանսավորման 

աղբյուրը`համայնքի 
1500.0 
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բյուջեի միջոցներ  

 

Ծրագիր 5. Խմելու ջրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի պահպանում և սպասարկում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Միջոցառումներին 

ընդգրկված 

աշխատակիցների 

թիվը 

1 

 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Սպասարկվող 

ջրագծի 

երկարությունը 

 

18.8կմ 

 
   

Շահառու 

բնակիչների թիվը 

 

1222    

Ելքային (որակական) 

Համայնքային ներքին 

ցանցի 

ջրամատակարարմա

ն համակարգից 

օգտվող 

բնակչությունը 

ապահովված է 

որակյալ խմելու 

ջրով-%-ով  

90    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետ 

1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

Խմելու ջրագծի  

անցկացման  և 

պահպանման 

ապահովումը, %-ով   

65    

Ծախսեր, հազ. դրամ 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը`համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

2000.0 

 

 

 

   

Ոլորտ 4. Տրանսպորտ 

Ծրագիր. Միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների փոսալցում, հարթեցում և կամուրջների 

վերանորոգում  

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Միջոցառումներին 

ընդգրկված 

աշխատակիցների 

թիվը 

2 

 

 

   

Տեխնիկական 

միջոցներ 
2    

Ելքային 

(քանակական) 

Ճանապարհների և 

կամուրջների 

անցանելությունը-%-

ով  

90    
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Ելքային (որակական) 
Բնակիչների 

գոհունակությունը 
լավ    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետ 

1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

Բարեկարգված 

ներհամայնքային 

ճանապարհներ և 

կամուրջներ-%-ով 

60    

Ծախսեր, հազ. դրամ 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը`համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

5000.0 

 

 

   

Ոլորտ 5. Առևտուր և ծառայություններ 

Ծրագիր. Հնարավորինս աջակցել սկսնակ ձեռնարկատերերին և անհատ ձեռներեցներին 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ծրագրի 

իրականացման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցների 

թիվը 

2 

 

 

   

Ելքային 

(քանակական) 

Համայնքում Ա/Ձ-

ների թիվը 
15    

Շահառուների թիվը 

 

համայնքի 

բնակիչնե

ր և 

հյուրեր 

   

Ելքային (որակական) 
Բնակիչների 

գոհունակությունը 
լավ    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետ 

1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

Համայնքում 

ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ 

զբաղվող 

սուբյեկտների 

(ձեռնարկությունների 

և անհատ 

ձեռներեցների) թիվը 

15/15 

հատ/աշխ

ատող 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
0.0 

 

   

Ոլորտ 6. Կրթություն 

Ծրագիր. Մանկապարտեզի գործունեության ապահովում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Աշխատակիցների 

թիվը 
 

6 
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Ելքային 

(քանակական) 

Մանկապարտեզի 

թիվը 
1    

Աշխատակիցների 

թիվը 
6    

Հաճախող 

երեխաների թիվը 

 

32    

Ելքային (որակական) 
Մանկապարտեզից 

բնակչության 

գոհունակությունը 

բավական

ին լավ 
   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետ 

1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

ՏԻՄ-երի, կրթական 

հաստատությունների 

գործունեությունից, 

մատուցված 

ծառայությունների 

որակից բնակչության 

գոհունակության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

բավական

ին լավ 
   

Ծախսեր, հազ. դրամ 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը`համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

9026.0 

 

 

   

Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր. Համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպում և զարգացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Միջոցառումների 

կազմակերպման 

համար 

համապատասխան 

սարքավորումների 

առկայություն-%-ով 

 

80 

 

   

Բացօթյա տարածքի 

առկայություն-%-ով 
100    

Ելքային 

(քանակական) 

Մշակութային 

միջոցառումների 

թիվը 

 

6    

Միջոցառումների 

մասնակիցների թիվը 

 

2000    

Մշակությանին 

կյանքի 

ակտիվացում-%-ով 

10    

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

գնահատականը 

կազմակերպված 

միջոցառումներից 

բավական

ին լավ 
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Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետ 

1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

Համայնքի 

մշակութային 

նախաձեռնություննե

րին բնակիչների 

մասնակցությունը և 

գոհունակությունը-%-

ով 

60/50    

Ծախսեր, հազ. դրամ 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը`համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

6100.0 

 

 

   

Ոլորտ 8.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Ծրագիր. Սպորտային պարագաների ձեռքբերում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Միջոցառումների 

կազմակերպման 

հնարավորություն-%-

ով 

 

80 

 

   

Համապատասխան 

տարածքի 

առկայության 

ապահովում-%-ով 

100    

Ելքային 

(քանակական) 

Սպորտով 

զբաղվողների թվի 

աճ-%-ով 

 

10    

Կազմակերպված 

սպորտային 

միջոցառումների 

թիվը 

 

2    

Ելքային (որակական) 

Սպորտով 

զբաղվողների 

գնահատականը 

կազմակերպված 

միջոցառումներից 

բավական

ին լավ 
   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետ 

1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

Սպորտային 

պարագաների 

ապահովումը-%-ով 

10    

Ծախսեր, հազ. դրամ 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը`համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

500.0 

 

 

   

Ոլորտ 9. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 
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Մուտքային 

Սոցիալական 

աջակցության 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցներ 

 

1 

 

   

Սոցիալապես 

անապահով այլ 

խավերի 

սոցիալական 

պայմանների 

բարելավման 

վերաբերյալ 

դիմումները 

քննարկող 

հանձնաժողով 

1    

Ելքային 

(քանակական) 

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստացած 

ընտանիքների թիվը 

20    

Սոցիալական 

աջակցություն  

ստացած 

պատերազմի 

մասնակիցների և 

նրանց ընտանիքների  

թիվը 

40    

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստանալու 

դիմումների 

քննարկման և 

պատասխանի 

ժամկետը 

3 օր    

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական 

ծրագրերից 

բնակչության 

բավարարվածություն

ը -%-ով 

 

70    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետ 

1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստացող անապահով 

ընտանիքների 

տեսակարար կշիռը 

համայնքում առկա 

սոցիալապես 

կարիքավոր 

ընտանիքներից-%-ով 

15    

Ծախսեր, հազ. դրամ 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը`համայնքի 

բյուջեի միջոցներ 

3500.0 

 

 

   

Ոլորտ 10.Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 
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Ծրագիր. Ապահովել բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ծրագրի 

իրականացմանը 

ներգրավված 

համայնքապետարան

ի աշխատակիցների 

թիվը 

 

 

10 

 

   

Համայնքի վարչական 

շենքեր, գույք և 

համապատասխան 

տեխնիկա 

Առկա է    

Ելքային 

(քանակական) 

Կազմակերպված 

հանրային լսումների 

թիվը 

3    

Հանրային 

լսումներին և 

քննարկումներին 

մասնակցած 

բնակչների թիվը 

40    

Ավագանու նիստերի 

մասնակիցների թիվը 
50    

Համայնքային 

պաշտոնական 

ինտերնետային 

կայքերի 

հետևորդների թիվը 

300    

Ելքային (որակական) 

ՏԻՄ-երի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

համայնքի 

բնակիչների 

իրազեկվածության 

մակարդակի 

բարձրացում-%-ով 

10    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 

իրականացման 

ժամկետ 

1 տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

ՏԻՄ-երի 

գործունեությանը 

Համայնքի 

բնակիչների 

մասնակցության աճ-

%-ով   

5    

Ծախսեր, հազ. դրամ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
0.0 

 

 

   

 


