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Ներածություն 
Սարահարթ համայնքի 2020 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 2019 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 2020 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 2020 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 

Ըստ համայնքի ավագանու 2019 թվականի փետրվարի 27-ի թիվ 06-Ն որոշմամբ հաստատված 
ՀՀԶԾ-ի՝ համայնքի տեսլականն է՝ Սարահարթ համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների 
արտադրության, մաքուր, բարեկարգ, առևտրի և սպասարկման,  բնակչության համար բավարար 
կենսապայմաններ ունեցող և զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք:  

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: 
 
Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային 

արժեք 
Աղքատության  շեմից  ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը 

համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%)  
4% 3% 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 
եկամուտների մեջ (%) 

25.0 26.0 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 1405 1450 

Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը 
(հատ) 

8/8 12/15 

 

 

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները 
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Ոլորտային նպատակ 

Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային 

արժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր    

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 
բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների մատուցումը: 
 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

(հարցումների հիման 

վրա) ՏԻՄ-երի, 

աշխատակազմի,  

մատուցված հանրային 

ծառայություններից  

8 9 

Համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտների 

տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի 

ընդհանուր մուտքերի 

կազմում, %  

25.53 27.5 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում    

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից 
բնակչության պաշտպանություն և 
քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 

   

Բնակչությանը հնարավոր արտակարգ 
իրավիճակներից պաշտմանելու համար 
համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդից 
միջոցների օգտագործման հնարավորություն 

- 0 0 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 
տնտեսություն 

- - - 

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

Գիշերային լուսավորված 
փողոցների թվի 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ, % 

97 100 

 Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման 
վրա) գիշերային 
լուսավորվածությունից 

9 10 

 Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման 
վրա) խմելու ջրի 

5 7 
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ջրամատակարարման 
ծառայությունից 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում 
նախատեսվում է հողերի նպատակային 
նշանակության փոխում և ոռոգվող 
հողատարածքների ավելացում 

<<Գետիկ >> ՋՕՄ 
Սարահարթի 

պոմպակայանի 
վերագործարկում, 

տնտեսություններին 
ոռոգման ջրով 
ապահովում 

3 8 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ    

Բարձրացնել համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների և ինժեներական կառույցների 
սպասարկման , շահագործման և պահպանման 
ծառայությունների որակը և ապահովել 
ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման 
վրա) ինժեներական 

կառույցների 
սպասարկման, 

շահագործման և 
պահպանման 

ծառայություններից 

7 9 

 Ասվալտապատված 
ներհամայնքային 

ճանապարհների և 
փողոցների մակերեսը 

ք.մ. 

1.2հա 1.2հա 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ    

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն    

Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և 
մատչելիությունը: 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման 

վրա) ՏԻՄ-երի կրթական 
հաստատությունների 
գործունեությունից: 

5 6 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության 
հետ տարվող աշխատանքներ 

   

Կազմակերպել համայնքի մշակույթային 
կյանքը, խթանել մշակույթային 
միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ 
մասնակցությունը 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման 

վրա) համայնքի 

4 8 
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մշակույթային կյանքից 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ    

2020 թվականի ընթացքում նախատեսվում է 
կազմակերպել և անցկացնել ֆուտբոլի և 
շախմատի մրցումներ: 

Երիտասարդության 
մասնակցությունը 

մշակույթային կյանքին: 
4 8 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն    

Բարելավել համայնքի կարիքավոր 
ընտանիքների սոցիալական վիճակը 

Սոցիալական ծրագրի 
առկայությունը 

այո այո 

 Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող ծրագրից 

6 7 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն    

Խթանել համայնքում գյուղատնտեսության 
զարգացումը 

Ավելացված մշակովի 
գյուղատնտեսական 

հողերի մակերեսը, հա 
40 70 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և 
բուսասանիտարիա 

   

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ՀՀ 
օրենսդրությանը համապատասխան 
նախատեսվում է անասնաբույժի ծառայության 
ապահովում և օժանդակում: 

- 4 6 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի 
պահպանություն 

   

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

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման 

վրա)մատուցված 
աղբահանության և 

սանիտարական 
մաքրման 

ծառայություններից: 

7 9 

 Տեղափոխված աղբի 
ծավալը, տոննա 

420 450 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն    

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր - - - 
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և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել: 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցություն 

   

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել 

- - - 

 

2. Համայնքի 2020 թ. 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) 

Բնակավայր(եր)
ը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային 
որակյալ ծառայությունների մատուցում 

17980.0 Գ. Սարահարթ  

Ընդհանուրը 17980.0  

Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1. 

Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման 
համակարգերի ընթացիկ նորոգում 

8200.0 

 

Գ. Սարահարթ 

2. 
Սարահարթ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության 
համակարգերի ընդլայնում 

1700.0 Գ. Սարահարթ 

                                         Ընդամենը 9900.0 

 

 

Ոլորտ 6.Տրանսպորտ 

1. 

Համայնքի ներհամայնքային գրունտային ճանապարհների 
նորոգում  

2350.0 

 

Գ. Սարահարթ 

2. 
Սարահարթ համայնքի փողոցների բարեկարգում և 
ասվալտապատում 

1000.0 Գ. Սարահարթ 

                                         Ընդամենը 3350.0 

 

 

Ոլորտ 8.Կրթություն 
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Աղյուսակ  4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված  չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով  

Ծրագրեր, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով 2020 թվականի ընթացքում   չեն   
նախատեսվել: 

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

Ամփոփ նկարագիր 
Արդյունքային 
ցուցանիշներ 

Տեղեկատվության աղբյուրներ 
Պատասխա

նատու 
Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

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

• . Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) 
ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի,  մատուցված հանրային ծառայություններից - 
ավելի շատ լավ, քան վատ    

• . Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը 
համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝ 24.7% 

Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 

Բնակավայրը՝ Սարահարթ 

Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 

Ծրագրի գնահատման Համայնքի 2020թ.  

1. 
Համայնքի  դպրոցի հատուկ նպատակային նյութեր ձեռք բերելու 0 

 

Գ. Սարահարթ 

2. 
Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստացողների 
նպաստների հատկացում 

600.0 Գ. Սարահարթ 

                                         Ընդամենը 600.0 

 

 

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 

1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 1350.0 Գ. Սարահարթ 

Ընդամենը 1350.0  

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1. Համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
ծառայությունների մատուցում 

1280.0 Գ. Սարահարթ 

Ընդամենը 1280.0  

Ընդհանուրը 34460.0  
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աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը, 
բարելավել 
բնակչությանը 
մատուցվող  հանրային 
ծառայությունների 
որակը և 
մատչելիությունը: 

ցուցանիշ.  
Աշխատակազմը 
բնականոն գործել է, 
բարելավել է 
բնակչությանը 
մատուցված  հանրային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը և 
որակը - ավելի շատ լավ, 
քան վատ 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

ղեկավար,  հունվար – 

2020թ. 

դեկտեմբեր 

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.Անշարժ գույքի հարկի 

բազայում առկա 

անճշտությունների 

նվազեցում - 3%-ով 

4.Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատանքային օրերի 
թիվը տարվա ընթացքում 
- 248 օր 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ. 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններ և 

խմբեր, բնակիչներ 

 

Համայնքի 
ղեկավար, 
համայնքային 
ծառայության 
մասնագետնե
ր 

2020թ. 
հունվար – 

2020թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատա

սխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

առկա են եղել   

  

Միջոցառումներ (գործողություններ) .  
1. Աշխատակազմի պահպանություն 
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 
ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 
3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի  պահպանման ծախսեր՝      
17980.0 հազ.դրամ 

2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝7: Համայնքի 
հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված 
համակարգեր՝ 1 

3. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Միջանկյալ արդյունք 2. 
Բարձրացել է համայնքի 
բյուջեի սեփական 
եկամուտների 
հավաքագրման 
մակարդակը: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, 
ժամկետ). 

1.Համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտների 

հավաքագրման 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

Աշխատակազմ
ի առաջատար 
մասնագետ-
հաշվապահ, 
առաջին կարգի 
մասնագետ 

2020թ. 
հունվար – 

2020թ. 
դեկտեմբեր  

Համապատա

սխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները 
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փաստացի գումարների 

տարեկան աճ – 10 %-ով 

2.Հողի հարկի բազայում 

առկա անճշտությունների 

նվազեցում-2%-ով 

3.Գույքահարկի բազայում 

առկա անճշտությունների 

նվազեցում-3 %-ով 

4. Համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտների 

գծով առկա ապառքների 

նվազեցում-7 %-ով 

հաշվետվություններ 

 

 

 

 

 

 

առկա են եղել   

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) .  
1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների 
հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների 
վերապատրաստումներ 
 2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի 
և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների 
ծանուցում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ 

զբաղվող աշխատակիցներ՝ 2 

2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների 

բազաներ՝ առկա է 

3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ՝ 

7690.0 հազար դրամ: 

Միջանկյալ արդյունք 3. 
Բարելավվել է 
բնակչությանը 
մատուցված  հանրային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը և 
որակը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, 
ժամկետ). 

1. ՏԻՄ-երի, 
համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատանքից, 
մատուցված 
ծառայությունների 
մատչելիությունից և 
որակից  բնակիչների 
բավարարվածության 
աստիճանը 
(հարցումների հիման 
վրա) բավականին լավ 
6.Աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին 

ժամանակը – 2 օր 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
աշխատակա
զմի 
քարտուղար 

2020թ. 
հունվար – 

2020թ. 
դեկտեմբեր 

 

Համապատաս

խան 

ենթակառուցվա

ծքների և 

մասնագետներ

ի 

առկայությունը 
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Միջոցառումներ (գործողություններ) .  
1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և 
թափանցիկ գործունեության ապահովում 
2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և 
արդյունավետ կառավարում  
3. Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում 
4. Աշխատակազմի աշխատակիցների 
աշխատանքային պայմանների բարելավում 
 

   մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 

1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ 
– 5 
2. Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր-առկա է 
3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման 
հարցերով զբաղվող աշխատողներ -1 
3.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր -3: 
4.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք-առկա է 
 

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.Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ - 97 % 

2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) -  շատ լավ 

 
Ծրագիր 2. Սարահարթ համայնքի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում 

Ծրագրի նպատակ.  
Բարելավել խմելու ջրի 
ջրամատակարարման 
ծառայության 
մատուցման 
մատչելիությունը և 
որակը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ.  
Խմելու ջրի 
ջրամատակարարման 
ծառայության որակից 
բնակիչների 
բավարարվածության 
աստիճանը-միջին, ոչ 
լավ, ոչ վատ 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար և 
աշխատակազ
մի 
համայնքային 
ծառայողներ 

2020թ. 

հունվար – 

2020թ. 

դեկտեմբեր 

 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Բարելավել խմելու ջրի 
ջրամատակարարման 
ծառայության 
մատուցման 
մատչելիությունը և որակը 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, 

ժամկետ).  

4,  Բնակիչների 
բավարարվածության 
աստիճանը խմելու ջրի 
ջրամատակարարման 
մատչելիությունից(հարցու
մների հիման վրա) –
ավելի շատ լավ քան վատ 
5,ծրագրի իրականացման 
ժամկետը-1տարի 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ. 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններ և 

խմբեր, բնակիչներ 

 

Համայնքի 
ղեկավար, 
համայնքային 
ծառայության 
մասնագետնե
ր 

2020թ. 
հունվար – 

2020թ. 
դեկտեմբեր 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) .  
Խմելու ջրի ջրամբարի մաքրման և ախտահանման 
աշխատանքներ 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝  
800.0 հազ. դրամ 

2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 1 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 6 Տրանսպորտ 
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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 ծառայություններից բնակչության 
բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) –
բավականին լավ 

2.Վերանորոգված ճանապարհների մակերեսը՝ 2000քմ 

 
Ծրագիր 1. Սարահարթ համայնքի դաշտամիջյան ճանապարհի բարեկարգում 

Ծրագրի նպատակ.  
Վերականգնել 
դաշտամիջյան 
ճանապարհը՝ 3կմ 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ.  
Վերանորոգել 
դաշտամիջյան 
ճանապարհը, 
բարձրացնել 
գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի և 
բեռնատար 
փոխադրամիջոցների 
անցողականությունն ու 
շահագործման 
անվտանգությունը 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար և 
աշխատակազ
մի 
համայնքային 
ծառայողներ 

2020թ. 

հունվար – 

2020թ. 

դեկտեմբեր 

 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Ապահովում է 
գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի և 
բեռնատար 
փոխադրամիջոցների 
անցողականությունն ու 
շահագործման 
անվտանգությունը 

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, 

ժամկետ).  

4,  Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման 
վրա)վերանորոգված 
միջհամայնքային 
ճանապարհի 
անցանելիության 
վիճակից –բավականին 
լավ 
 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ. 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Սարահարթ համայնքի 

բնակիչներ 

 

Համայնքի 
ղեկավար, 
համայնքային 
ծառայողներ 

2020թ. 
մարտ – 
2020թ. 
հունիս 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) .  
Վերահսկել ճանապարհների նորոգման 
աշխատանքները: 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝ 
2000,0 հազ. դրամ 

2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի 
աշխատակիցներ՝ 1 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

  

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն  

Ոլորտային նպատակ. Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
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Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների 

սոցիալական վիճակը 
1. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ-այո 
2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից- միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ 

Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

Ծրագրի նպատակ. 

Նպաստել համայնքի 
կարիքավոր 
ընտանիքների 
սոցիալական վիճակի 
բարելավմանը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ.  
Բարելավել սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներին 
տրամադրվող սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը և 
ծառայության 
մատչելիությունը(հարցումներ
ի հիման վրա)-բավականին 
լավ 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
համայնքային 
ծառայողներ  

2020թ. 

հունվար 

– 2020թ. 

դեկտեմ

բեր 

Համապատաս

խան  

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարությ

ուն  

Միջանկյալ արդյունք. 
Բարելավել սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  

Սոցիալական աջակցություն 

ստանալու դիմումների 

քննարկման և պատասխանի 

ժամկետը-7օր 

 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 

Համայնքի ղեկավար,  
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
շահառուներ 

Համայնքի 
ղեկավար և 
համայնքային 
ծառայողներ 
 

2020թ. 

հունվար 

– 2020թ. 

դեկտեմ

բեր 

Համապատաս

խան  

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

առկա են 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի 
ընդունում ավագանու կողմից 
2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների հայտնաբերում  
3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների 
քննարկում և աջակցության տրամադրում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 

1.Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ-

2, ինչպես նաև ավագանի  

2.Ծրագրի իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված 

ծախսերը-1350.0հազ. դրամ  

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ոլորտային նպատակ. 

Ապահովել համայնքում բնակչությանը աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման որոկյալ և մատչելի 
ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի 
մաքրությունը 

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՝ 420տ 

Ծրագիր 1. Սարահարթ համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ. 

Կազմակերպել 
համայնքի բնակչությանը  
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ.  
Ապահովել համայնքի 
բնակչությանը  աղբահանության 
և սանիտարական մաքրման 
ծառայությունների մատուցումը 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ. 

ՄԳ կիսամյակային 
և տարեկան 

Համայնքի 
ղեկավար, 
առաջատար 
մասնագետ  

2020թ. 

հունվար – 

2020թ. 

դեկտեմբե

ր 

Համապատա

սխան  

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարարու
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ծառայությունների 
մատուցումը համայնքում 

համայնքում-90% հաշվետվություններ թյուն  

Միջանկյալ արդյունք. 
Կազմակերպել  է 
համայնքի բնակչությանը  
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայությունների 
մատուցումը ապահովել 
է շրջակա միջավայրի 
մաքրությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  

1.Աղբահանություն 

իրականացնող 

կազմակերպությունների թիվը-1 

2.աղբատար մեքենաների թիվը-

1 

3.աղբամանների թիվը -34 

4.Աղբահանության համար 

գանձվող վճարի չափը-100 

դրամ 

5.Համայնքում իրականացված 

աղբահանության ծավալը՝ 

տարեկան կտրվածքով 420տ 

6.Բնակիչների կարծիքը 

աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայության վերաբերյալ-

հիմանակնում դրական 

7.աղբահանության ծառայության 

մատուցման 

հաճախականությունը՝ (ամսվա 

կտրվածքով) 4 անգամ 

 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 

Համայնքի ղեկավար, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար  
 

2020թ. 

հունվար – 

2020թ. 

դեկտեմբե

ր 

Համապատա

սխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

անբավարար

ություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1. Պայմանագրի կինքում անհատ ձեռներեց Կարեն 
Գալստյանի հետ՝ աղբի տեղափոխման համար 
2. Աղբահանության սխեմայի և ժամանակացույցի կազմում 
և հաստատում  
3. Աղբի տեղափոխում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 

1.Համայնքի բյուջով նախատեսված  աղբի տեղափոխման 
ծախսեր՝ 960.0 հազ. դրամ  

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

  

 
3.Համայնքային գույքի կառավարման 2020 թ. ծրագիրը 

Աղյուսակ 6. Համայնքի  գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը 
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Գույքի անվանումը 
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ե
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Համայնքապետարանի 

շենք և գույք 

գ. Սարահարթ 

10փ 1 նրբ 1շ 

216 քմ 

լավ 

համայնքի 

կողմից 

օգտագործման 

 

Ներբնակավայրային 

նշանակության փողոցներ 

և ճանապարհներ 

 գ. Սարահարթ 

 

8կմ լավ համայնքի 

կողմից 

օգտագործման 

 

Ջեռուցման համակարգ   գերազան

ց 

  

համակարգիչ(Դելլ)  
3 հատ 

գերազա

նց 

  

սքաներ  1 գերազա

նց 

  

պրինտեր    3 լավ   

Գրասեն. սեղան    10 գերազա

նց 

  

Գրասեն. պահարան  4 գերազա

նց 

  

կաշվեպատ բազկաթ.  1 գերազա

նց 

  

աթոռ  21 լավ   

համակարգիչ  1 լավ   

մոնիտոր  1 լավ   

հոսանքի կարգավորիչ  1 լավ   

ստեղնաշար  1 լավ   

դինամիկ  1 լավ   

մկնիկ  1 լավ   

քարթրիջ  3 բավար   
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ար 

ֆլեշ հիշողություն  1 հատ լավ   

ԳԱԶ 3110 

 
1  

բավարա

ր 

  

տրակտոր ԴՏ-75  1 վատ   

Վոլսվագեն տուարեկ 

 1 
լավ 

  

Հեռուստացույց 

 1 բավար

ար 

  

Հեռուստացույցի տակդ. 

 1 բավար

ար 

  

Բազկաթոռ օֆիսային 

 2 
լավ 

  

Աթոռ  պաստառապ. 

 14 բավար

ար 

  

աղբարկղ 

 34 
լավ 

  

թենիս 

 1 
լավ 

  

գրասենյակային աթոռ 

 60 գերազա

նց 

  

Խողովակ ֆ50 

 600մ բավար

ար 

  

Փողոցների լուս. համ. 

 192 գերազա

նց 

  

շերտավարագույրներ  13քմ գերազա

նց 

  

տոնածառ  1 գերազա

նց 

  

Ֆոտովոլտային կայան 

15կՎտ հզորությամբ 

 1 գերազա

նց 

  

գրապահարան  5 գերազա

նց 
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Ոռոգման ներքին ցանցի 

կիսախողովակներ 

 851.9գծմ գերազա

նց 

  

Խմելու ջրի հավաքման 

հորեր 1խմ 

 4 գերազա

նց 

  

Խմելու ջրի պարզարան 

13.5խմ 

 1 գերազա

նց 

  

պողպատյա խողովակ Ф76 

 

 430 գերազա

նց 

  

պողպատյա խողովակ Ф57 

 

 84 գերազա

նց 

  

պողպատյա խողովակ Ф108 

 

 30 գերազա

նց 

  

 

3.  Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 
 

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

 

Հ/հ Ծրագրի նվանումը 

Ծրագրի 
արժեքը 
(հազ. 
դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
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ր
պ

ո
ւթ

յո
ւն

ն
ե
ր
 

Հ
ա

մ
ա

յն
ք
-Ք

Հ
-Մ

Հ
 

հ
ա

մ
ա

գ
ո
ր
ծա

կ
ց

ո
ւթ

յո
ւն

 

Ա
յլ
 ա

ղ
բ
յո

ւր
ն
ե
ր
 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1. Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի պահպանում, 

հանրային որակյալ 
ծառայությունների մատուցում 

17980.0 17980.0 

    

Ընդամենը 17980.0 17980.0     

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

 2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- - - - - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
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պաշտպանության կազմակերպում 

 2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվել։ 

- - - - - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն  

1 

Սարահարթ համայնքի խմելու և 

ոռոգման ջրի համակարգերի 

բարելավում 

8200.0 

 

8200.0 

 

- - - - 

                  Ընդամենը 
8200.0 

 

8200.0 

 
    

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

1. Բնակչությանը հնարավոր 

արտակարգ իրավիճակներից 

պաշտպանելու համար համայնքի 

բյուջեի պահուստային ֆոնդից 

միջոցների օգտագործման 

հնարավորություն 

Պահուստային
միջոցներ 

Պահուստ

ային 

միջոցներ 

- - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1. Սարահարթ համայնքի փողոցների 

բարեկարգում 
3350.0 3350.0 - - - - 

Ընդամենը 3350.0 3350.0     

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

1. 
2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- - - - - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1. 

Սարահարթ համայնքի միջն. 

Դպրոցի հատուկ նպատակային 

նյութեր ձեռք բերելու  

0 0 - - - - 

2. 

Սարահարթ համայնքում 

բարձրագույն մասնագիտական 

կրթություն ստացողների 

նպաստների հատկացում 

600.0 600.0     

Ընդամենը 600.0 600.0     

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1 2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր - - - - - - 
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և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն  

1 2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- - - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

1 2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- - - - - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1 Աջակցություն սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին 
1350.0 1350.0 - - - - 

Ընդամենը 

1350.0 1350.0 
 

 
   

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

1 2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- - - - - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

1 2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
372.0 372.0 - - - - 

Ընդամենը 372.0 372.0     

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1 Համայնքի աղբահանության  և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների մատուցում 

1280.0 1280.0 - - - - 

Ընդամենը 1280.0 1280.0     

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

1 2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- - - - - - 

Ոլորտ 17.  Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1 2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 
- - - - - - 

Ընդհանուրը 33132.0 33132.0 - -  - 
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4.Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 
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 

Բնակավայրը՝ Սարահարթ 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատողներ  

7    

Համայնքի հողի հարկի 

և գույքահարկի 

գանձման 

ավտոմատացված 

համակարգեր 

1    

Համայնքապետարանի 

վարչական շենք և գույք 

ըստ 
գույքագրմա
ն ցուցակի 

   

Տեղական հարկերի, 

տուրքերի և վճարների 

հավաքագրմամբ 

զբաղվող 

աշխատակիցներ 

2    

Հողի հարկի, 

գույքահարկի,տեղական 

տուրքերի և վճարների 

բազաներ 

առկա է    

Համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների գծով 

առկա ապառքներ, 

հազ.դրամ 

7690.0    

Աշխատակազմում 

առկա համակարգչային 

սարքեր և 

սարքավորումներ 

5    

Աշխատակազմում 

ֆինանսական (այդ 

թվում՝ գույքի) 

2    
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կառավարման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատողներ 

ՏԻ-անը բնակիչների 

մասնակցության 

կարգեր 

4    

Ելքային 
(որակական) 

ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

բնակիչների 

իրազեկվածության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

7 

 

   

 ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատանքից, 

մատուցված 

ծառայությունների 

մատչելիությունից և 

որակից  բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանը 

(հարցումների հիման 

վրա) 

8 
 

   

ՏԻՄ-երի, 

աշխատակազմի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

բնակիչների կողմից 

ստացվող դիմում-

բողոքների թվի 

նվազում, %-ով 

0 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

աշխատանքային օրերի 

թիվը տարվա 

ընթացքում, օր 

248 

   

Աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին 

2 
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ժամանակը, օր 

Համայնքի ղեկավարի, 

ավագանու կողմից 

կազմակերպվող 

բնակիչների 

ընդունելությունների 

հաճախականությունը 

շաբաթը       
1 անգամ 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Աշխատակազմը 
բնականոն գործել է, 
բարելավվել է 
բնակչությանը 
մատուցված  հանրային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը և 
որակը 

6 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

17980.0 
   

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 1.Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում  

Արդյունքային ցուցանիշները 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

 

Ծրագրի 
իրականացման 
հարցերով զբաղվող 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ 

 

1 

   

Մուտքային      

Ելքային 
(քանակական) 

 

Տարվա ընթացքում 

ջրագծերի ընթացիկ 

նորոգում 

1 

   

Ջրագծերի 

վթարների 

ընդհանուր թիվը 

15 

   

Ելքային (որակական) 
Համակարգի 

պահպանում-%-ով 
100 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, ամիս 

12ամիս 
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Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

9900.0 

 

   

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ծրագիր 1.  

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ծրագրի 

իրականացման 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակազմի 

աշխատակիցներ 

2 

 

 

 

 

 

Ելքային 
(քանակական) 

Համայնքի 

ներհամայնքային 

գրունտային 

ճանապարհների 

նորոգում 

8 

   

Համայնքի 
փողոցների 
բարեկարգում և 
ասֆալտախատում 

8 

 

 

  

Ելքային (որակական) 

Բնակչության 
բավարարվածություն
ը վերանորոգված 
ճանապարհների 
անցանելիության 
վիճակից 

8 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 տարի 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովել 
Սարահարթի 
բնակչության 
անցանելի 
ճանապարհներով 
երթևեկելու 
ծառայության 
մատուցումը և 
արոտավայրերի 
հասանելիությունը 

95% 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

3350.0 
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Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Սոցիալական 

աջակցության 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցներ 

2 

 

 

 

 

 

Ելքային 
(քանակական) 

Սոցիալապես 

անապահով այլ 

խավերի 

սոցիալական 

պայմանների 

բարելավման 

վերաբերյալ 

դիմումները 

քննարկող 

հանձնաժողով 

1 

   

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստացած 

ընտանիքների թիվը 

28 

 

 

  

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստացած 

պատերազմի 

մասնակիցների և 

նրանց ընտանիքների 

թիվը 

0 

   

Սոցիալական 

աջակցություն 

ստանալու 

դիմումների 

քննարկման և 

պատասխանի 

ժամկետը 

7 օր 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակչության 
կարծիքը 
սոցիալական 
աջակցության 
ծառայության 

5 
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մատուցման 
հասցեականության 
մասին 

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 տարի 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բարելավել 
սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 
և ծառայության 
մատչելիությունը 
հարցումների հիման 
վրա 

7 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

1350.0 
   

  

 

 

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Ելքային 
(քանակական) 

Աղբահանություն և 

սանիտարական 

մաքրում 

իրականացնող 

աշխատակիցների 

թիվը 

1 

   

Աղբատար 
մեքենաների թիվը 1 

 

 

  

Աղբամանների թիվը 34    

Համայնքում 

իրականացված 

աղբահանության 

420տ  
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ծավալը 

Ելքային (որակական) 

Բնակչության 
կարծիքը 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայության 
վերաբերյալ 

8 

   

Աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայության 
համապատասխանու
թյունը օրենսդրական 
պահանջներին 

մասնակի 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 
ծառայության 
մատուցման 
հաճախականությունը 
՝ ամսվա կտրվածքով 

4 անգամ 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովել 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայությունների 
մատուցումը 
համայնքի բոլոր 
բնակավայրերում 

90% 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

960.0 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


