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ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ
ՄԱՐԶՊԵՏ
ՊԱՐՈՆ ԱՆԴՐԵՅ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆԻՆ

Հարգարժա՛ն պարոն Ղուկասյան

Ի պատասխան Ձեր 20.01.2020թ. թիվ 01/117.3/00404
01/117.3/00404-2020 գրության
Թումանյան համայնքի Թումանյան քաղաքի մշակույթի պալատի Սմարթ սենյակում
2020թ. մարտի 19-ին՝
ին՝ ժամը 14:00
14:00-ին տեղի է ունենալու համայնքի ավագանու
հերթական նիստը:Կից ներկայացնում ենք հ
հերթական
երթական նիստի մասին տեղեկացումը,
նիստի օրակարգը և նիստում քննարկվելիք հարցերի վերաբերյալ ընդունվելիք
որոշումների նախագծերը:
Առդիր՝ 3 ֆայլ:

Հարգանքով՝

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Կատ. Աշխատակազմի քարտուղար` Ռ. Շահվերդյան
098 048 046

ԼԵՎՈՆ ԶԱՎԱՐՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ
Թումանյան համայնքի ավագանու հերթական նիստի վերաբերյալ

Համայնքը

Միջոցառման
անվանումը

Օրը

Ժամը

Անցկացման վայրը
Թումանյան համայնքի

Թումանյան

Ավագանու
հերթական նիստ

19.03.2020թ.

14:00

ք.Թումանյանի
մշակույթի պալատի
Սմարթ սենյակում

ՕՐԱԿԱՐԳ
2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19–ԻՆ՝ ԺԱՄԸ 14.00-ԻՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ԿԱՅԱՆԱԼԻՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ
ՆԻՍՏԻ
ԺԱՄԸ՝ 14.00
1.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19–Ի ՀԵՐԹԱԿԱՆ
ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
զեկ.Լ Զավարյան
2. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
զեկ. Լ.Զավարյան
3. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
զեկ. Ե.Շաքարյան

4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020
ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
զեկ. Ե.Շաքարյան
5.ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
զեկ. Ե.Շաքարյան
6.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ
ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
զեկ. Ռ.Շահվերդյան

ՆԱԽԱԳԻԾ
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020
ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19–Ի ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ
ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
/ԶԵԿ. ԼԵՎՈՆ ԶԱՎԱՐՅԱՆ/
Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ կետով`

Թումանյան համայնքի ավագանին որոշում է.
Հաստատել Թումանյան համայնքի ավագանու 2020 թվականի մարտի 19-ի հերթական նիստի
օրակարգը.
1.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19–Ի ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ
ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
զեկ. Լ.Զավարյան
2. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
զեկ.Լ Զավարյան
3. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
զեկ. Ե.Շաքարյան
4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020
ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
զեկ. Ե.Շաքարյան
5.ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
զեկ. Ե.Շաքարյան
6.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ
ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
զեկ.Ռ.Շահվերդյան

ՆԱԽԱԳԻԾ
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
/ԶԵԿ. ԼԵՎՈՆ ԶԱՎԱՐՅԱՆ/

Ղեկավարվելով<<Տեղական ինքնակառավարման մասին >> ՀՀ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով ,<<Հայաստանի Հանրապետության
բյուջետային համակարգի մասին>> ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի
8-րդ կետով՝
Թումանյան համայնքի ավագանին որոշում է.
Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան
համայնքի 2019 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը՝
համաձայն հավելվածի:

Հավելված
Թումանյան համայնքի ավագանու
2020 թ.-ի

մարռի 19-ի թիվ 11 - Ա որոշման

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Թումանյան համայնքի 2019թ.-ի ընթացքում բյուջեն կատարվել է եկամուտների գծով 101.3%ով,նախատեսված 140854.7 հազ.դրամի փոխարեն փաստացի մուտքերը կազմել են 142701.7
հազ.դրամ : Սեփական եկամուտները ( հարկային եկամուտներ և տուրքեր,այլ եկամուտներ,
եկամուտներ կապիտալ գործառնություններից) 29254,7 հազ.դրամի փոխարեն փաստացի մուտքերը
կազմել են 30101.7 հազ.դրամ, կատարման տոկոսը` 103 %: Պաշտոնական տրանսֆերտների գծով
եկամուտները (ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվող դոտացիաներ,կապիտալ ներքին
պաշտոնական դրամաշնորհներ՝սուբվենցիաներ) նախատեսված էր 111600.0 հազ. դրամ, տրվել է
111600.0 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 100%, այդ թվում` համահարթեցման սկզբունքով
տրամադրվող դոտացիաները՝ 98303.3 հազ. դրամ,որը տրվել է ամբողջությամբ, կատարման
տոկոսը՝ 100%, ,կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ՝սուբվենցիաները նախատեսված
էր 13296.7 հազ. դրամ որը նույնպես տրվել է ամբողջությամբ, կատարման տոկոսը՝ 100%:
1. Վարչական մասի եկամուտները
2019թ-ի բյուջեն վարչական մասով նախատեսված էր 127558.0 հազ.դրամ եկամուտ,
փաստացի մուտքերը կազմել են 129405.0 հազ.դրամ կամ կատարման տոկոսը`101.5 % :
Սեփական եկամուտները ( հարկային եկամուտներ և տուրքեր,այլ եկամուտներ)
29254.7 հազ.դրամի փոխարեն փաստացի մուտքերը կազմել են 30101.7 հազ.դրամ, կատարման
տոկոսը` 103 %: Պաշտոնական տրանսֆերտների գծով եկամուտները (ՀՀ պետական բյուջեից
տրամադրվող դոտացիաներ) նախատեսված էր 98303.3հազ. դրամ, տրվել է 98303.3 հազ. դրամ
կամ կատարման տոկոսը՝ 100 %, այդ թվում` համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող
դոտացիաները՝ 98303.3 հազ. դրամ,որը տրվել է ամբողջությամբ, կատարման տոկոսը՝ 100%,
1) Հողի հարկ
Հողի հարկի գծով եկամուտները 2019 թ-ի բյուջեով նախատեսված 10113.3 հազ.դրամի
փոխարեն փաստացի մուտքերը կազմել են 8545.9 հազ.դրամ, կատարման կամ կատարման
տոկոսը՝ 84.5 %:
Նախորդ տարվա համեմատ հողի հարկի կատարման տոկոսը աճել է:

2) Գույքահարկ
Գույքահարկը համայնքի վարչական տարածքում գտնվող շենքերի և շինությունների համար
նախատեսված էր 207.0 հազ.դրամի փոխարեն փաստացի մուտքերը կազմել են 423.7
հազ.դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 204.7 %, իսկ փոխադրամիջոցների համար
նախատեսված 10157.4 հազ.դրամի փոխարեն փաստացի մուտքերը կազմել են 10563.4
հազ.դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 104 %,որը նախորդ տարվա համեմատ աճել է:
3) Տեղական տուրքեր
Տեղական տուրքերի գծով եկամուտները տարվա ընթացքում նախատեսված 885.6
հազ.դրամի փոխարեն փաստացի մուտքերը կազմել են 729,6 հազ.դրամ կամ
կատարման տոկոսը՝ 82.4 %, որը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է
4) Այլ եկամուտներ
Այս եկամտատեսակը 2019 թ- ի բյուջետային տարվա ընթացքում նախատեսված էր 7891.4
հազ. դրամ, փաստացի մուտքը կազմել է 10839.0 հազ.դրամ կամ տոկոսը 137.4%, որը նախորդ
տարվա համեմատ նույնպես աճել է :
5) Պաշտոնական տրանսֆերտներ
Պաշտոնական տրանսֆերտների գծով եկամուտները (ՀՀ պետական բյուջեից
տրամադրվող դոտացիաներ ) նախատեսված էր 98303.3 հազ. դրամ, տրվել է 98303.3 հազ.
դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 100 %, այդ թվում` համահարթեցման սկզբունքով
տրամադրվող դոտացիաները 98303.3 հազ. դրամ,որը տրվել է ամբողջությամբ, կատարման
տոկոսը՝100%:
2. Բյուջեի 2019թ-ի ընթացիկ ծախսերի կատարողականը ըստ ոլորտների
Բյուջեի վարչական մասի 2019թ-ի բյուջեի տարեկան ծախսերը նախատեսված
էր 127558.0 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է 119311.3 հազ. դրամ կամ կատարման
տոկոսը` 93.5%:
Ըստ ոլորտների ծախսերը կատարվել են.
1) Բաժին(Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
Ծրագիր
Համայնքի աշխատակազմի պահպանություն, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում

ա . Միջոցառումներ:Ծառայություններ
Թումանյան քաղաքի աշխատակազմի պահպանության, Աթան,Ահնիձոր, Լորուտ, Մարց,
Շամուտ,Քարինջ բնակավայրերի վարչական ղեկավարների և աշխատակազմերի
պահպանության ծախսեր՝
նախատեսված -

58173.0 հազ. դրամ

փաստացի ծախս – 54723.8 հազ. դրամ
կատարման տոկոս – 94.1 %:
Այս ոլորտում տնտեսվել է աշխատավարձի ֆոնդը՝ 356.3 հազ. դրամով, տնտեսվել է նաև
ծառայությունների և ապրանքների ձեռք բերման համար նախատեսված ծախսերը՝ 3093.5 հազ.
դրամով:
բ. Միջոցառումներ:Ծառայություններ
Հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգի սպասարկում՝
նախատեսված -

144.0 հազ. դրամ

փաստացի ծախս – 144.0 հազ. դրամ
կատարման տոկոս - 100 %:
գ. Միջոցառումներ:Ծառայություններ
Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում,ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում՝
նախատեսված -

3194.0 հազ. դրամ

փաստացի ծախս – 2321.2 հազ. դրամ
կատարման տոկոս – 72.7 %:
2) Բաժին(Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ`
Ծրագիր
Գյուղատնտեսություն, ճանապարհային տնտեսություն
ա.Միջոցառումներ:Ծառայություններ
Անասնաբուժական ծառայության մատուցում բոլոր բնակավայրերում՝
նախատեսված – 1845.0 հազ. դրամ,
փաստացի ծախս 1436.0 հազ. դրամ
կատարման տոկոս – 77.8 %:
բ.Միջոցառումներ:Ծառայություններ
Դրամաշնորհի տրամադրման միջոցով աջակցություն <<Ճանապարհային տնտեսության>>վիճակի

բարելավման ծրագրերին բնակավայրերում ՝
նախատեսված – 10300.0 հազ. դրամ,
փաստացի ծախս - 10300.0 հազ. դրամ
կատարման տոկոս – 100%:
3) Բաժին(Ոլորտ) 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
Ծրագիր
Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման
ծառայությունների մատուցում
ա. Միջոցառումներ:Ծառայություններ
Դրամաշնորհների տրամադրման միջոցով համայնքի բոլոր բնակավայրերում մատուցել
աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններ՝
նախատեսված –

5600.0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս – 5600.0 հազ. դրամ
կատարման տոկոս – 100 %:
4) Բաժին(Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն
Ծրագիր
Ներհամայնքային փողոցների լուսավորում, ջրամատակարարման համակարգի բարելավում
ա .Միջոցառումներ:Ծառայություններ
Համայնքի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգի բարելավում՝
նախատեսված –

9826.0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս – 9826.0 հազ. դրամ
կատարման տոկոս – 100 %:
բ. Միջոցառումներ:Ծառայություններ
Ներբնակավայրային կենտրոնական փողոցների լուսավորության համակարգերի էներգետիկ
և սպասարկման ծառայությունների մատուցում՝
նախատեսված –

2650.0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս – 1863.3 հազ. դրամ
կատարման տոկոս – 70.3 %:
5) Բաժին(Ոլորտ)9. Կրթություն
Ծրագիր
Համայնքում նախադպրոցական կրթության, արտադպրոցական դաստիարակության

զարգացում և կրթությանը տրամադրվող oժանդակ ծառայությունների մատուցում
ա.Միջոցառումներ:Ծառայություններ
Թումանյանի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում,պայմանների բարելավում
Լորուտի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում,պայմանների բարելավում
Քարինջի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում,պայմանների բարելավում
Աթանի նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային ծառայության պահպանում
Ահնիձորի նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային ծառայության պահպանում
Մարցի նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային ծառայության պահպանում
Շամուտի նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային ծառայության պահպանում
Թումանյանի մանկական արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ում արտադպրոցական դաստիարակության
կազմակերպում
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայությունների մատուցում
Դրամաշնորհների տրամադրման միջոցով համայնքի բոլոր բնակավայրերում ապահովել
նախադպրոցական կրթություն ,մատուցել արտադպրոցական դաստիարակություն և դպրոցական
ների անվտանգ տեղափոխում ՝
նախատեսված – 32815.4 հազ. դրամ
փաստացի ծախս – 31317.0 հազ. դրամ
կատարման տոկոս – 95.4 %:
6) Բաժին(Ոլորտ)10. Սոցիալական պաշտպանություն
Ծրագիր
Աջակցություն համայնքի անապահով ընտանիքներին
Միջոցառումներ:Տրանսֆերտներ
Համայնքի անապահով ընտանիքներին օգնություն տրամադրում ըստ համայնքի սոցիալապես
անապահով խմբերի և կարիքների՝
նախատեսված – 3000.0 հազ. դրամ
փաստացի ծախս –1780.0հազ. դրամ
կատարման տոկոս – 59.3%:
3.Ի Ն Չ Կ Ա Պ Ի Տ ԱԼ Ծ Ր ԱԳ Ր Ե Ր Ե Վ Մ Ի Ջ Ո Ց Ա Ռ Ո Մ Ն Ե Ր Ե Ն Ի Ր ԱԿ Ա Ն Ա Ց Վ Ե Լ 2019 ԹՎ Ա Կ Ա Ն Ի Ն
ԸՍՏ
ՈԼ ՈՐ ՏՆԵՐ Ի

1) Բաժին(Ոլորտ)1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ՝
Ծրագիր

Համայնքի բնակավայրերում ծառայությունների մատուցման պայմանների բարելավում
ա. Միջոցառումներ:Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ)միջոցառումներ
Թումանյան քաղաքի հ ր ապար ակ ի բ ար ե կ ար գ ո ւ մ և ջ ր ավ ազ ան ի
վ ե ր ան ո ր ո գ ո ւ մ ,Հ ո վ հ . Թո ւ մ ան յ ան ի պո ւ ր ակ ի
բ ար ե կ ար գ ո ւ մ ,Հ ան դ ի ս ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի ս ր ահ ի կ ապի տալ վ ե ր ան ո ր ո գ ո ւ մ , Ք ար ի ն ջ ի
և Լ ո ր ո ւ տի Ն Ո ւ Հ Հ Ո Ա Կ -ն ե ր ի և Մ ար ց ի վ ար չ ակ ան ն ս տավ այ ր ի և
հ ան դ ի ս ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի ս ր ահ ի գ ազ աֆ ի կ աց ո ւ մ և ն ախահ աշ վ այ ի ն փաս տաթ ղ թ ե ր ի
ն ախապատր աս տմ ո ւ մ .

նախատեսված – 10533.0 հազ. դրամ
փաստացի ծախս – 8261.4 հազ. դրամ
կատարման տոկոս – 78.4 %:
Ա յ ս ո լ ո ր տո ւ մ չ ի ի ր ակ ան աց վ ե լ Ք ար ի ն ջ ի ո ւ Լ ո ր ո ւ տի Ն Ո ւ Հ Հ Ո Ա Կ -ն ե ր ի և
Մ ար ց ի վ ար չ ակ ան ն ս տավ այ ր ի և հ ան դ ի ս ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի ս ր ահ ի
գ ազ աֆ ի կ աց ո ւ մ ը ,ս ակ այ ն ձ ե ռ ք ե ն բ ե ր վ ե լ գ ազ ահ աշ վ ի չ ն ե ր և այ լ
ս ար ք ավ ո ր ո ւ մ ն ե ր ,աշ խատան ք ն ե ր ը ը ն թ աց ք ի մ ե ջ ե ն ,ծ ր ագ ր ի մ ն աց ած մ աս ի
կ ատար ո ւ մ ը տե ղ ափո խվ ե լ է այ ս տար վ ա ծ ր ագ ր ե ի մ ե ջ :

2)Բաժին(Ոլորտ)4. Տնտեսական հարաբերություններ
Ծրագիր
ա.Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ
Աթան բնակավայրից արոտավայրեր տանող հանդամիջյան ճանապարհի նորոգում
Լորուտ բնակավայրից արոտավայրեր տանող հանդամիջյան ճանապարհի նորոգում
Ահնիձոր բնակավայրից արոտավայրեր տանող հանդամիջյան ճանապարհի նորոգում
Շամուտ բնակավայրից արոտավայրեր տանող հանդամիջյան ճանապարհի նորոգում
նախատեսված – 1100.0 հազ. դրամ
փաստացի ծախս – 1100. 0 հազ. դրամ
կատարման տոկոս – 100 %:
3)Բաժին(Ոլորտ)6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն
Ծրագիր
Համայնքի բնակավայրերի ներքին ջրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում,
փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում
ա.Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ)միջոցառումներ
Լորուտ բնակավայրի ներքին ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում,ծրագրի նախագծա
նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում.
նախատեսված – 12126.7 հազ. դրամ
փաստացի ծախս – 8058.3 0հազ. դրամ

կատարման տոկոս – 66.5 %:
Այս ոլորտում իրականացվել է Լորուտ բնակավայրի ներքին ջրամատակարարման համակարգերի

վերանորոգում ծրագիրը, որը դեռևս ընթացքի մեջ է և եզրափակիչ աշխատանքների ավարտից
հետո և փաստաթղթերի առկայության դեպքում ֆինանսական պարտքերը ամբողջովին կմարվեն:
բ.Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ)միջոցառումներ
Թումանյան համայնքի բոլոր բնակավայրերում փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում
և ընդլայնում, ծրագրի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում
նախատեսված – 9600.0 հազ. դրամ
փաստացի ծախս – 6840.0 հազ. դրամ
կատարման տոկոս – 71.3 %:
Այս ոլորտում իրականացվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերի փողոցների լուսավորության
համակարգի կառուցում և ընդլայնում ծրագիրը և ֆինանսական պարտքերը շուտով ամբողջովին
կմարվեն:

ՆԱԽԱԳԻԾ
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
/ԶԵԿ. ԵՐՎԱՆԴ ՇԱՔԱՐՅԱՆ/

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով<<Տեղական ինքնակառավարման մասին >> ՀՀ օրենքի
82-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով՝
Թումանյան համայնքի ավագանին որոշում է.
Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան
համայնքի 2019 թվականի հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման
վերաբերյալ հաշվետվությունը՝համաձայն հավելվածի:

Հավելված
Թումանյան համայնքի ավագանու
2020 թ.-ի մարտի 19-ի թիվ 12- Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմել է՝ Թումանյանի համայնքապետարանի աշխատակազմը
Հաստատվել է համայնքի ավագանու 2020թ. մարտի 19 -ի թիվ 12-Ա որոշմամբ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 2020Թ.

Բովանդակություն
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ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն (ըստ ոլորտների և ծրագրերի) __________4
Եզրակացություններ և առաջարկություններ _________________________________5
Հավելված________________________________________________________________6
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Ներածություն
Թումանյան համայնքի 2019 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 2019 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 2019 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 2016 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 56 որոշմամբ
հաստատված ՀՀԶԾ-ի՝ համայնքի տեսլականն է՝ Թումանյան համայնքը դարձնել
գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության, հատապտուղների վերամշակման, մաքուր,
բարեկարգ, առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած
ենթակառուցվածքներ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և
զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք:
Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի
ելակետային արժեքը՝ համապատասխանում է 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ
ցուցանիշը,իսկ թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն
է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2019 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ
իրականացնելու դեպքում:
ՏԱՊ-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական
ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 –
վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ:
Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

Ցուցանիշ
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր
եկամուտների մեջ (%)
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)
Համայնքում տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ)
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը
(հատ)

Ելակետային
արժեք

Թիրախային
արժեք

22,2

22,7

4597
74000,0

4650
97000,0

20/80

21/81

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

Վերջնական արդյունքի՝
Ելակետային
Ցուցանիշ
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, ՀՈԱԿների գործունեությունից,
մատուցված հանրային
ծառայություններից
Համայնքի բյուջեի
սեփական եկամուտների
տեսակարար կշիռը
համայնքի բյուջեի
ընդհանուր մուտքերի
կազմում, %

7–
5 – միջին՝ ոչ
լավ. ոչ վատ

բավականին

22,2

24,4

-

-

-

-

-

-

20

70

3 – բավականին

8 – լավ

լավ

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից
բնակչության պաշտպանություն և
քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում
2019 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։

Գիշերային լուսավորված
փողոցների թվի
տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի մեջ, %
Բնակիչների
բավարարվածությունը
համայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից

վատ

(հարցումների հիման
վրա)
Խմելու ջրի
ջրամատակարարման
ծառայության
մատուցման
մատչելիությունից և
որակից բնակիչների
բավարարվածության
աստիճանը
(հարցումների հիման
վրա)

4 – ավելի շատ

5 – միջին՝ ոչ

վատ, քան լավ

լավ. ոչ վատ

-

-

3 – բավականին

5 – միջին՝ ոչ

վատ

լավ. ոչ վատ

12.7

28,5

20/80

21/81

7 – բավականին

8 – լավ

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:

-

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Բարձրացնել համայնքային ենթակայության
ճանապարհների և ինժեներական կառույցների
սպասարկման, շահագործման և պահպանման
ծառայությունների որակը
և ապահովել
ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը:

Համայնքային
ենթակայության
ճանապարհների և
ինժեներական
կառույցների
սպասարկման,
շահագործման և
պահպանման
ծառայությունների
որակից բնակչության
բավարարվածության
աստիճանը
(հարցումների հիման
վրա)
Բարեկարգված
ներհամայնքային
ճանապարհների և
փողոցների մակերեսը, կմ

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի
բարելավումը ու զարգացումը:

Համայնքում
ձեռնարկատիրական
գործունեությամբ
զբաղվող սուբյեկտների
(ձեռնարկությունների և
անհատ ձեռներեցների)
թիվը

Ոլորտ 8. Կրթություն
Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և
մատչելիությունը:

Ոլորտ 9.Հանգիստ, մշակույթ,կրոն

ՏԻՄ-երի, կրթական
հաստատությունների
գործունեությունից,
մատուցված
ծառայությունների
որակից բնակչության
բավարարվածության
աստիճանը
(հարցումների հիման
վրա)

լավ

Ապահովել համայնքի ՏԻՄ-երի կողմից
Թումանյան քաղաքի և Ահնիձորի բնակչության
ը մատուցվող հանգստի և մշակութային
որակյալ և մատչելի ծառայությունների
մատուցումը

Թումանյան քաղաքի և
Ահնիձորի
հանդիսությունների
սրահները գործում են ,
ապահովվել է
բնակչությանը
մատուցվող հանգստի և
մշակութային
ծառայությունների
մարչելիությունը և
որակը

5 – միջին՝ ոչ
լավ. ոչ վատ

8 – լավ

Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:

-

-

-

1- շատ վատ

7–
բավականին
լավ

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Կառուցել համայնքի կազմում ընդգրկված
բնակավայրերում երեխաների համար խաղային
պարագաներով հագեցած ժամանակակից
խաղահրապարակներ:

Բնակավայրերում
կկառուցվեն
խաղամիջոցներով
հագեցած
խաղահրապարակներ,
որտեղ իրենց հանգիստը
կանցկացնեն
երեխաները և
բնակչությունը:

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

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

այո

այո

4 – ավելի շատ

5 – միջին՝ ոչ

վատ, քան լավ

լավ. ոչ վատ

-

-

-

-

-

-

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և
բուսասանիտարիա
2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում
բնակչությանը աղբահանության և
սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի
ծառայությունների մատուցումը և շրջակա
միջավայրի մաքրությունը:

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

4 – ավելի շատ

6 - ավելի շատ

վատ, քան լավ

լավ, քան վատ,

Տեղափոխված աղբի
ծավալը, տոննա

146.0

178.0

-

-

-

-

-

-

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը
բնակիչների մասնակցություն
2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել

2. Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)
Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան
ֆինանսական միջոցներով:
Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
1.
Համայնքապետարանի
աշխատակազմի
պահպանում,
հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում
2.
Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների
զարգացում
Ընդամենը
Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1.
Թումանյան քաղաքի հրապարակի բարեկարգում և
ջրավազանի վերանորոգում, Հ.Թումանյանի արձանի
շրջակայքի բարեկարգում
2.
Ապահովել համայնքի գյուղական բնակավայրերի նորմալ և
անխափան ջրամատակարարումը /դրամաշնորհ
կոմ.տնտեսությանը/
Թումանյան քաղաքի, Քարինջի, Մարցի,Լորուտի,Շամուտի,
Ահնիձորի և Աթան բնակավայրերի փողոցների արտաքին
3.
լուսավորության համակարգերի ընդլայնում

4.

5.
6.
7.

Մարց բնակավայրի վարչական ղեկավայրի նսըտավայրի և
հանդիսությունների սրահի գազաֆիկացում, գույքի
ձեռքբերում և տարածքի ցանկապատում
Քարինջ,Մարց,Լորուտ և Ահնիձոր բնակավայրերի խմելու ջրի
արտաքին ցանցերի հիմնանորոգում /ՏԶՀ/

Ծրագրի
արժեքը
(հազ. Դրամ)
58373,6

Բոլոր
բնակավայրերում

2450,0

Բոլոր
բնակավայրերում

60823,6
3500.0

5600.0

4250.0

950,0

58300.0

Բազմաբնակարան շենքի տանիքի ներկում

980.0

Թումանյան համայնքի Լորուտ բնակավայրի գերեզմանատան
ցանկապատի վերանորոգում

300.0

Ընդամենը
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ

Բնակավայր(եր

73880,0

ք. Թումանյան

գ.Քարինջ, գ.Մարց
գ.Լորուտ
ք.Թումանյան,
գ.Աթան,
գ.Լորուտ, գ.Մարց
գ.Քարինջ,
գ.Շամուտ
Գ.Մարց
/Տեղափոխվել
2020թ./
գ.Լորուտ, գ.Մարց
գ.Քարինջ,
գ.Ահնիձոր
Ք.Թումանյան
գ.Լորուտ
/Տեղափոխվել
2020թ./

1.

2.

Ահնիձորից, Աթանից,Լորուտից և Շամուտ բնակավայրերից
արոտավայրեր տանող հանդամիջյան ճանապարհների
նորոգում
Համայնքի բոլոր բնակավայրերում ներբնակավայրային
ճանապարհների բարեկարգում /դրամաշնորհ
կոմ.տնտեսությանը/

1100,0

9000.0

Ընդամենը

4.

26575.4
2500,0

Համայնքում
արտադպրոցական
դաստիարակության
ծառայության մատուցում
Աթանի դպրոցի մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգում /ՏԶՀ/

5.

Ահնիձոր բնակավայրի նախակրթարանի արևային ցածր
ճնշման
ջրատաքացուցիչի
գնման
և
տեղադրման
աշխատանքներ /ՏԶՀ/
6.
Ահնիձոր բնակավայրի դպրոցի տարածքում հենապատի
կառուցում / ՏԶՀ/
Ընդամենը
Ոլորտ 9.Հանգիստ, մշակույթ,կրոն
1. Թումանյան քաղաքի և Ահնիձորի հանդիսությունների
սրահների վերանորոգում
Ընդամենը
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
1.
Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
Ընդամենը
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
1.
Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության
սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում
/դրամաշնորհ կոմ.տնտեսությանը/
Ընդամենը
Ընդհանուրը

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն
համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

ք.Թումանյան,
գ.Աթան,
գ.Լորուտ, գ.Մարց
գ.Քարինջ,
գ.Շամուտ

10100,0

Ոլորտ 8.Կրթություն
1.
Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության
մատուցում
2.
Քարինջի մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման համակարգի
անցկացում
3.

գ.Ահնիձոր, գ. Աթան
գ.Լորուտ,գ.Շամուտ

ծրագրերը,

5800.0
10000.0
1164.2
4500.0

Բոլոր
բնակավայրերում
գ.Քարինջ
/տեղափոխվել
2020թ./
Բոլոր
բնակավայրերում
գ.Աթան
գ.Ահնիձոր

գ.Ահնիձոր

50539,6
3500.0
950,0
1629,6
6079,6
3000.0

ք.Թումանյան,
գ.Ահնիձոր

Բոլոր
բնակավայրերում

3000,0
և
5000.0

Բոլոր
բնակավայրերում

5000,0
209422,8

որոնք

ապահովված

չեն

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

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1.
Քարինջի և Մաւց բնակավայրերի գազամատակարարման
ներբնակավայրային համակարգերի ընդլայնում / 18կմ
Քարինջ, 5կմ –Մարց/

Ծրագրի
արժեքը
(հազ. դրամ)

Բնակավայր(եր

գ.Քարինջ,գ.Մարց

23000.0

Ընդամենը
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
1. Կանգառ-շուկայի կառուցում

23000.0
23000,0

Ընդամենը
Ոլորտ 8.Կրթություն
1,
Մարցի և Շամուտի դպրոցների համար լաբորատոր
սարքավորումների և մարզագույքի ձեռքբերում
2.
Լորուտի դպրոցի ուսուցչի տան մարզադահլիճի և
խաղասենյակի վերակառուցում
Ընդամենը
Ոլորտ 11.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
1.
Թումանյան քաղաքի 2-րդ և 3-րդ թաղամասերում և
համայնքի բնակավայրերում խաղահրապարակների
կառուցում
Ընդամենը
Ընդհանուրը

2.

Ք.Թումանյան

23000,0
2000,0

գ.Մարց

7500.0

գ.Շամուտ
գ.Լորուտ

9500.0

5000.0

ք.Թումանյան,
գ.Աթան,
գ.Լորուտ, գ.Մարց
գ.Քարինջ,
գ.Շամուտ

5000.0
37500.0

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
(ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԵՎ
ԱՅԼՆ)ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ (ՕՏԱՐՄԱՆ,ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ) ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ

Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի վիճակի վերլուծությունից երևում
է, որ դրանց մի մասը պիտանի չեն հետագա շահագործման համար, այդ պատճառով
դրանք նախատեսվում է ընդգրկել համայնքի սեփականություն համարվող գույքի 20162020թթ. Օտարման հնգամյա ծրագրում (աղյուսակ 6): Այդ նպատակով, մինչև 2019թ.
տարեվերջը կգնահատվեն դրանց շուկայական արժեքները և կներկայացվեն համայնքի
ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը՝ աճուրդային եղանակով օտարելու համար:
Բացի այդ, նախատեսվում է տարեցտարի բարձրացնել համայնքի սեփականություն
համարվող հողերի վարձակալության տրամադրման մակարդակը:
Աղյուսակ 6.Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շենքերի, շինությունների,

հողամասերի և այլն) կառավարման (օտարման, վարձակալության
տրամադրման) 2016-2020 թթ.հնգամյա ծրագիր
Հ/

Գույքի

հ

անվանումը

Հասցեն

Տարածք
ը/
մակերե
սը/
քանակը
(մ2/
հատ)

Վիճակի

Այլ

գնահատակ

բնութագրիչն

անը

եր

Ենթակաէ
օտարման,
վարձակալությա
ն տրամադրման

Գործել է
1.

Ավտոպարկ
(գարաժ)

գ. Քարինջ 8-րդ
փող.,2 շենք

1684,0

ավերված

խորհրդային

Օտարում

տարիներին
2.

Ավտոմեքենա
ՈՒԱԶ 469
Մանկապարտե

3.

զ N3

գ. Քարինջ

1 հատ

շատ վատ

250,0

բավարար

6
Բազմաբն. շենք
4.

6, բն.1
Բազմաբն. շենք

5.

6, բն.11
Բազմաբն. շենք

6.

6, բն.19
Բնակելի տուն

7.

15/1
Բնակելի տուն

8.

19/2
Բազմաբն. շենք

9.

10
.
11
.
12
.
13
.

11, բն.2
Բնակելի տուն
8/1
Բազմաբն.շենք
7, բն.2

ք.Թումանյան,2-րդ
փողոց,
ք.Թումանյան,2-րդ
փողոց
ք.Թումանյան,2-րդ
փողոց
ք.Թումանյան,2-րդ
փողոց
ք.Թումանյան,2-րդ
փողոց
ք.Թումանյան,3-րդ
փողոց
ք.Թումանյան,4-րդ
փողոց

գործվում

դուրս գրման

վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Տրված է վարձով
138,0

բավարար

օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Տրված է վարձով
46,0

բավարար

օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Տրված է վարձով
34,4

բավարար

օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
140,0

բավարար

Տրված է վարձով
Օտարում
օտարվելու է
բնակիչներին
Տրված է վարձով

39,0

բավարար

օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Տրված է վարձով
16,0

բավարար

օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Տրված է վարձով
37,0

բավարար

օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին

ք.Թումանյան,5-րդ
փողոց

Ենթակա է

Տրված է

ք.Թումանյան,
11-րդ փողոց,շենք

Չի շահա-

բավարար
20,0

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բազմաբն.շենք
9, բն.8

ք.Թումանյան,5-րդ
փողոց

բավարար
18,5

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բազմաբն.շենք
13, բն.8

ք.Թումանյան,6-րդ
փողոց

բավարար
20,0

Տրված է վարձով
օտարվելու է
բնակիչներին

Օտարում

14
.
15
.
16
.
17
.
18

Բազմաբն.շենք 13, ք.Թումանյան,6-րդ
բն.16

փողոց

.
20
.
2
1.

41,0

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բազմաբն.շենք 13, ք.Թումանյան,6-րդ
բն.22

փողոց

Բազմաբն.շենք
14, բն.7

բավարար
18,5

ք.Թումանյան,6-րդ
փողոց

Տրված է վարձով
օտարվելու է
բնակիչներին

բավարար
30,7

Օտարում

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բազմաբն.շենք 15,ք. Թումանյան, 6-րդ
բն.14

փողոց

բավարար
54.8

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բնակելի տուն 6 ք. Թումանյան, 8-րդ
փողոց

.
19

բավարար

բավարար
165.8

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բնակելի տուն
9/1

ք.Թումանյան,8-րդ
փողոց

բավարար
41,0

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բնակելի տուն
11

ք.Թումանյան,8-րդ
փողոց

բավարար
41,0

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բազմաբն.շենք
2, բն.2/3

ա

ք.Թումանյան,11-րդ
փողոց

բավարար
18,6

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
2
2.

Բնակելի տուն 2

ք. Թումանյան,12րդ փողոց

բավարար
28.3

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
2
3.

Բազմաբն.շենք
8, բն.5

ք. Թումանյան,13րդ փողոց

բավարար
18,5

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
2
4.

Բազմաբն.շենք
8, բն.10

ք.Թումանյան,13-րդ
փողոց

բավարար
37,4

Տրված է վարձով
Օտարում
օտարվելու է
բնակիչներին

2
5.

Բնակելի տուն
3/1

ք.Թումանյան,14-րդ
փողոց

բավարար
36,0

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
2
6.

Բազմաբն.շենք
13, բն.2

ք.Թումանյան,15-րդ
փողոց

բավարար
53,0

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
2
7.

Բնակելի տուն

ք.Թումանյան,17-րդ

24,0

բավարար

Տրված է վարձով Օտարում
օտարվելու է

3/1
2 Բազմաբն. շենք 1
8.

բնակիչներին

փողոց
ք.Թումանյան,Երև
անյան խճ.

բավարար
111,7

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
2 Բազմաբն. շենք 2
9.

ք.Թումանյան,Երև
անյան խճ.

բավարար
71,9

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
3 Բազմաբն. շենք 3
0.

3
1.

ք.Թումանյան,Երև
անյան խճ.

բավարար
123,8

Բնակելի տուն 5 ք.Թումանյան,Երև
անյան խճ.

Տրված է վարձով
օտարվելու է
բնակիչներին

բավարար
29,3

Օտարում

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
3
2.

Բազմաբն.շենք 6

ք.Թումանյան,Երև
անյան խճ.

բավարար
154,0

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
3
3.

Բնակելի տուն 7 ք.Թումանյան,Երև
անյան խճ.

բավարար
50,0

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
3
4.

Բնակելի տուն 8 ք.Թումանյան,Երև
անյան խճ.

բավարար
68,1

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
3
5.

Բնակելի տուն
7/2

բավարար
գ. Քոբեր

16,6

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
3
6.

Բնակելի տուն
10/2

բավարար
գ. Քոբեր

71,4

Տրված է վարձով
Օտարում
օտարվելու է
բնակիչներին

3
7.

Բնակելի տուն
14/1

բավարար
գ. Քոբեր

41,6

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
3
8.

Բնակելի տուն
14/2

բավարար
գ. Քոբեր

41,6

Տրված է վարձով
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
3
9.

Հողամաս

4 Անգար
0.
4 Ավտոմեքենա

ք.Թումանյան,Երև

1960.0ք

անյան խճ.

մ

գ.Ահնիձոր
գ.Ահնիձոր

Գյուղ.
նշան.հողատե

1 հատ վատ
522,7քմ

Օտարում

սք

վատ

Օտարում
Օտարում

1. «ՈՒԱԶ 469»
4 Կիսաքանդշինու
2. թյուն

գ.Լորուտ

0.25հա

վատ

Օտարում

Անասնագոմ

գ.Լորուտ

0,033քմ

վատ

Օտարում

Ճաշարան

գ.Լորուտ

0.2հա

բավարար

Օտարում

Արհեստանոց

գ.Լորուտ

0,0069քմ

վատ

Օտարում

Հացի փուռ

գ.Լորուտ

0.07հա

վատ

Օտարում

Հողամասեր

Բոլոր

4
3.
4
4.
4
5.
4
6.
4
7.

բնակավայրեր-ում

Նպատ.
3.0հա

300.0
գ.Աթան

պորտի
4
9.

Վարելահող

հազ.դր

Վարձակալությ

ամ

ուն

գ.Աթան

55.9հա

5 Խոտհարքներ
0.

գ.Աթան

91.9հա

5 Արոտներ
1.

գ.Աթան

378.1հա

5 Վարելահողեր
2.

գ. Ահնիձոր

30.0հա

5 Խոտհարքներ
3.

գ. Ահնիձոր

107.3հա

5 Արոտներ
4.

գ. Ահնիձոր

682.5հա

5 Էներգետ.,կապի և
5. տրանս-պորտի

Օտարում

սքեր

միասին
4 Էներգետ.,
8.
,կապի և տրանս-

նշան.հողատե

Վարձակալութ
յուն
Վարձակալութ
յուն
Վարձակալութ
յուն
Վարձակալութ
յուն
Վարձակալութ
յուն
Վարձակալութ
յուն

240.0
գ. Ահնիձոր

Վարձակալութ
հազ.դր

յուն

ամ
5 Վարելահողեր
6.

գ. Լորուտ

76.27հա

5 Խոտհարքներ
7.

գ. Լորուտ

7.62հա

Վարձակալութ
յուն
Վարձակալութ
յուն

5 Արոտներ
8.
5 Վարելահողեր
9.
6 Խոտհարքներ
0.

6 Արոտներ
1.
62 Էներգետ.,կապի և
. տրանսպորտի

գ. Լորուտ

599.5հա

գ. Մարց

12.9հա

գ. Մարց

32.7հա

գ. Մարց

410.8հա

Վարձակալութ
յուն
Վարձակալութ
յուն
Վարձակալութ
յուն
Վարձակալութ
յուն

210.0
գ. Մարց

Վարձակալութ

հազ.դր

յուն

ամ
6 Վարելահողեր
3.

գ. Շամուտ

57.8հա

6 Խոտհարքներ
4.

գ. Շամուտ

3.59հա

6 Արոտներ
5.

գ. Շամուտ

149.6հա

6 Վարելահողեր
6.

գ. Քարինջ

19.6հա

6 Խոտհարքներ
7.

գ. Քարինջ

39,7հա

Վարձակալութ
յուն
Վարձակալութ
յուն
Վարձակալութ
յուն
Վարձակալութ
յուն
Վարձակալութ
յուն

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

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
1.
Համայնքապետարանի
աշխատակազմի պահպանում,
հանրային որակյալ

58373.6

58373.6

Այլ աղբյուրներ

Համայնք-ՔՀ-ՄՀ
համագործակցություն

Դոնոր
կազմակերպություններ

Ծրագրի անվանումը

Պետական բյուջե

Հ/հ

Ծրագրի
արժեքը
(հազ.
դրամ)

Համայնքի բյուջե

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

ծառայությունների մատուցում
2.
Համայնքապետարանի
ինստիտուցիոնալ
2450,0
2450,0
կարողությունների զարգացում
Ընդամենը
60823.6
60823.6
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
Թումանյան քաղաքի
1.
հրապարակի բարեկարգում և
3500.0
3500.0
ջրավազանի վերանորոգում
Համայնքի գյուղական
բնակավայրերում բնակչությանը
ապահովել նորմալ և անխափան
2.
5600.0
5600.0
ջրամատակարարումը
/դրամաշնորհ
կոմ.տնտեսությանը/
Թումանյան քաղաքի և
բնակավայրերի փողոցների
արտաքին լուսավորության
3.
4250.0
4250.0
համակարգերի ընդլայնում,
հենասյուների ներկում և նորի
կառուցում
Քարինջ,Մարց,Լորուտ և
Ահնիձոր բնակավայրերի խմելու
58300.0
58300.0
4.
ջրի արտաքին ցանցերի
հիմնանորոգում
Մարց բնակավայրի վարչական
950,0
950,0
ղեկավայրի նսըտավայրի և
հանդիսությունների սրահի
5.
գազաֆիկացում, գույքի
ձեռքբերում և տարածքի
ցանկապատում
Բազմաբնակարան շենքի
980.0
980.0
6.
տանիքի ներկում
Թումանյան համայնքի Լորուտ
300,0
300.0
7.
բնակավայրի գերեզմանատան
ցանկապատի վերանորոգում
Ընդամենը
73880,0
15580,0
58300,0
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
1.
Լորուտից,Ահնիձորից,Շամուտից
1100.0
1100.0

-

-

-

և Աթանից արոտավայրեր տանող
հանդամիջյան ճանապարհների
նորոգում
2.
Թումանյան համայնքի բոլոր
բնակավայրերի
9000.0
9000.0
ներբնակավայրային փողոցների
բարեկարգում
Ընդամենը
10100.0
10100.0
Ոլորտ 8. Կրթություն
Համայնքում նախադպրոցական
1.
26575,4
26575,4
կրթության ապահովում
Համայնքում արտադպրոցական
2.
դաստիարակության
5800,0
5800,0
ծառայության մատուցում
Քարինջի մանկապարտեզի շենքի
3.
ջեռուցման համակարգի
2500.0
2500.0
անցկացում
Աթանի դպրոցի մասնաշենքի
4.
10000.0
10000.0
տանիքի վերանորոգում
Ահնիձորի դպրոցի տարածքում
5.
4500.0
4500.0
հենապատի կառուցում
Ահնիձորի նախակրթարանի
արևային ցածր ճնշմամ
6.
1164.2
1164.2
ջրատաքացուցիչի գնում և
ըեղադրում
Ընդամենը
50539.6
34875.4
15664.2
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Թումանյան քաղաքի և Ահնիձորի
3500.0
3500,0.0
հանդիսությունների սրահների
2579,6
950,0
վերանորոգում
Ընդամենը
6079,6
4450,0
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն սոցիալապես
3000,0
անապահով ընտանիքներին
Ընդամենը
3000,0
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։

1629,6
1629,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3000,0
3000,0

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
1.
Համայնքի բոլոր
բնակավայրերում
աղբահանության և
5000.0
5000.0
սանիտարական, մաքրման
ծառայությունների մատուցում
Ընդամենը
5000.0
5000.0
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
209422,8 133829.0 73964.2

-

-

-

-

-

-

1629,6

-

-

Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի վերաբերյալ
Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ
ծառայությունների մատուցում
Բնակավայրերը՝Թումանյան, Աթան, Ահնիձոր, Լորուտ, Մարց, Քարինջ, Շամուտ
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

Համայնքապետարան
ի աշխատակազմի
աշխատողներ
Համայնքի հողի
հարկի և
գույքահարկի
գանձման
ավտոմատացված
համակարգեր
Համայնքապետարան
ի վարչական շենք և
գույք

Թիրախ.
արժեքը
28

2019 թ.,
Փաստ.
Շեղում
արժեքը
ը
-1
27

Մեկնաբանությու
ն
Թափուր է 1
հաստիք

2

ըստ
գույքագրմ
ան
ցուցակի
Վարչական
ըստ
ներկայացուցիչների
գույքագրմ
նստավայրերի շենքեր ան
և գույք
ցուցակի
Տեղական հարկերի,
3
տուրքերի և
վճարների
հավաքագրմամբ
զբաղվող
աշխատակիցներ

2

ըստ
գույքագրմ
ան
ցուցակի
ըստ
գույքագրմ
ան
ցուցակի
3

Հողի հարկի,
գույքահարկի,
տեղական տուրքերի
և վճարների առկա
բազաներ
Համայնքի բյուջեի
սեփական
եկամուտների գծով
առկա ապառքներ,
հազ.դրամ

առկա է

առկա է

16098.2

12713,0

Աշխատակազմում
առկա
համակարգչային
սարքեր և
սարքավորումներ
Աշխատակազմում
առկա
տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցությ
ան համակարգեր
Աշխատակազմում
ֆինանսական (այդ
թվում՝ գույքի)
կառավարման
հարցերով զբաղվող
աշխատողներ
Աշխատակազմում
տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցությ
ան համակարգերի
կառավարման
հարցերով զբաղվող
աշխատողներ
ՏԻ-անը բնակիչների
մասնակցության

44

44

առկա է

առկա է

2

2

1

1

3

3

-3385,2

Համայնքի
ավագանու
որոշումներով
տրվել են
արտոնություննե
ր սոցիալապես
անապահով
բնակիչներին
ազատվելու հողի
հարկի և
գույքահարկի
տույժերից ՝ 476.0
հազ.դրամ, որից
39.5հազ. դրամ
գույքահարկի և
436.5 հազ.դրամ
հողի հարկի:
Հողի հարկի
ապառքներից
հավաքագրվել է
2909.2 հազ.դրամ:

կարգեր
Համայնքի
պաշտոնական
համացանցային
կայքի առկայություն
ՏԻՄ-երի կողմից
մատուցվող
համայնքային
(հանրային, ոչ
վարչական բնույթի)
ծառայությունների
թիվը
Անշարժ գույքի հարկի
բազայում առկա
անճշտությունների
նվազեցում, %

առկա է

առկա է

3

3

3

1

Համայնքի բյուջեի
սեփական
եկամուտների
հավաքագրման
փաստացի
գումարների
տարեկան աճ (%-ով)
Հարկային
պարտականություննե
րը չկատարողների
նկատմամբ համայնքի
կողմից դատարան
ներկայացված
հայցադիմումների
թիվը
Հողի հարկի բազայում
առկա
անճշտությունների
նվազեցում (%-ով)

2

2

5

-2

Անշարժ գույքի
հարկի բազայում
առկա
անճշտություններ
ի նվազեցում
կատարվել է 1 %

3

-2

Դատարանում
ընթացքի մեջ է

3

2

-1

Գույքահարկի
բազայում առկա
անճշտությունների
նվազեցում (%-ով)

3

2

-1

Հողի հարկի
բազայում առկա
անճշտություններ
ի նվազեցում
կատարվել է 2 %
Գույքահարկի
բազայում առկա
անճշտություններ
ի նվազեցում
կատարվել է 2 %

Համայնքի բյուջեի
սեփական
եկամուտների գծով
առկա ապառքների
նվազեցում (%-ով)
Համայնքապետարան
ում բնակիչների
սպասարկման «մեկ
պատուհան»

5

21,1

+16,1

Կիրառվում
է

Կիրառվում
է

Ապառքներից
գանձվող
գումարը կազմել
է 16,1% գումարը

սկզբունքի
կիրառումը
Սպասարկման
կենտրոն դիմող
այցելուների թիվը

Համայնքի
պաշտոնական
համացանցային
կայքի
առկայությունը
Դոնոր
կազմակերպությունն
երի հետ համատեղ
իրականացվող
ընդհանուր
ծրագրերի թիվը
ՏԻՄ-երի

780

1147

առկա է

առկա է

1

0

7

7

6

6

3

0

248

248

+367

-1

Ավելացել է
տարբեր
հարցերով
սպասարկման
կենտրոն
դիմողների
քանակը

Ամերիկայի ՄԶԳ
և ՏԶՀ միջոցներով
Թումանյան
քաղաքում չի
կառուցվել
կանգառ-շուկան:

գործունեության
վերաբերյալ
բնակիչների
իրազեկվածության
մակարդակի
բարձրացում (%-ով)

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնությ
ան)

ՏԻՄ-երի,
համայնքապետարա
նի աշխատակազմի
գործունեությունից,
մատուցվող
ծառայությունների
մատչելիությունից և
որակից բնակիչների
բավարարվածության
աստիճանի
բարձրացում,
(հարցումների հիման
վրա), (%)
ՏԻՄ-երի,
աշխատակազմի
գործունեության
վերաբերյալ
բնակիչների կողմից
ստացվող դիմումբողոքների թվի
նվազում (%-ով)
Համայնքի
աշխատակազմի
աշխատանքային

-3

Բնակիչների
կողմից դիմումբողոքներ չեն
ստացվել

օրերի թիվը տարվա
ընթացքում, օր
Աշխատակազմում

2

2

Շաբաթը
1անգամ

Շաբաթը

10

10

22,2

24,4

ստացված մեկ
դիմումին
պատասխանելու
միջին ժամանակը, օր

Վերջնական
արդյունքի

Համայնքի
ղեկավարի,
ավագանու կողմից
կազմակերպվող
բնակիչների
ընդունելությունների
հաճախականություն
ը
Աշխատակազմը
բնականոն գործել է,
բարելավվել է
բնակչությանը
մատուցվող
հանրային
ծառայությունների
մատչելիությունը և
որակը, %
Համայնքի բյուջեի
սեփական
եկամուտների
տեսակարար կշիռը
համայնքի բյուջեի
ընդհանուր մուտքերի
կազմում, %

1անգամ

+2,2

2.2% -ով
ավելացել է հողի
հարկի,
գուքահարկի
/մեքենաների և
շենքշինություններ/ և
ապառքներից
գանձվող
գումարները

ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

58373.6

54726.8

-3646.8

1.Աշխատավարձ
ի ֆոնդի
տնտեսում՝
356.3հազ.դրամ
2.Ծառայությունն

Ծախսեր, հազ.
դրամ

երի և
ապրանքների
գծով ծախսերի
տնտեսում՝
3093.5հազ.դրամ
3.Կառավարչակա
ն ծախսերից
պակասեցվել է

200.0հազ.դրամ

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում
Բնակավայրերը՝Թումանյան, Աթան, Ահնիձոր, Լորուտ, Մարց, Քարինջ, Շամուտ
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Անվանումը
Աշխատակազմում
առկա վարչական,
ֆինանսական,
տեղեկատվական,
հեռահաղորդակցության
և այլ համակարգեր
Աշխատակազմի
կառավարման
համակարգեր
Աշխատակազմի
կառուցվածք և
կանոնադրություն
Աշխատակազմի
տեխնիկական
սպասարկման
անձնակազմի
աշխատակիցներ
ՏԻՄ-երի
գործունեության
վերաբերյալ
բնակիչների կողմից
ստացվող դիմումբողոքների թվի նվազում
(%-ով)
Մասնագիտական
վերապատրաստում
անցած համայնքային
ծառայողների թիվը

2019 թ.,
Թիրախ.
արժեքը

Փաստ.
արժեքը

առկա է

առկա է

առկա է

առկա է

առկա է

առկա է

2

2

Շեղումը

Մեկնաբանություն

Բնակչության
3

-

-3

կողմից դիմումբողոքներ չեն
ստացվել

5

3

-2

Մասնագիտական
վերապատրաստում
է անցել 3
համայնքային
ծառայողներ

Աշխատակազմում
կիրառվող
տեղեկատվական
համակարգերի թիվը
Աշխատակազմում
օգտագործվող
համակարգիչների թիվը
Աշխատակազմում ՀԿՏՀ-ի
առկայությունը
ՀԿՏՀ-ում օգտագործվող
ծրագրերի թիվը
Աշխատակազմում

1

1

23

23

առկա է

առկա է

2

2

1

1

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

կիրառվող
հեռահաղորդակցության
համակարգերի թիվը
Աշխատակազմի
կառուցվածքի,
կանոնադրության,
աշխատակարգերի և
առկա կառավարման
բարելավված
համակարգերի
առկայություն, այո/ոչ
Տարվա ընթացքում
բարելավված
աշխատակարգերի
թիվը
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Աշխատակազմի
կառավարման
համակարգերը
բարելավվել են, աճել են
աշխատակիցների
գիտելիքները և
հմտությունները (%)
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

այո

այո

3

3

1

1

10

10

2450.0

2321.2

-128,8

Մասնագիտական
ծառայություն չի
մատուցվել

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 1. Թումանյան քաղաքի հրապարակի բարեկարգում և ջրավազանի
վերանորոգում,Հ.Թումանյանի արձանի շրջակայքի բարեկարգում
Բնակավայրը՝Թումանյան
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Անվանումը
«Թումանյան
համայնքի
կոմունալ
տնտեսություն»
ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա
և գույք
Բարեկարգված
հրապարակի,արձա
նի և ջրավազանի
առկայությունը

Թիրախ.
արժեքը
ըստ
գույքագրմ
ան ցուցակի

2019 թ.,
Փաստ.
Շեղում
արժեքը
ը
ըստ
գույքագրմ
ան ցուցակի

առկա
առկա է

է

Մեկնաբանությո
ւն

Ելքային
(որակական)

Բնակիչների
կարծիքը
բարեկարգված
հրապարակի,արձա
նի և ջրավազանի
վերաբերյալ, /վատ,
բավարար, լավ/

բավարար

Բացի

լավ

հրապարակի
վերանորոգումի
ց ձեռք են բերվել
6
ժամանակակից
ձևավորված
նստարաններ:

Ելքային
(ժամկետայնությ
ան)

Վերջնական
արդյունքի

Հրապարակի և
արձանի շրջակայքի
բարեկարգման
տևողությունը,
ամիս
Ջրավազանի
վերանորոգման
տևողությունը,
ամիս
Թումանյան
քաղաքի
բնակչության,
զբոսաշրջիկների
հանգստի
պայմանները
բարելավվել են,
բարեկարգվել է
քաղաքի
հրապարակը
Հ.Թումանյանի
արձանի
շրջակայքը,
վերանորոգվել է
ջրավազանը, չափի
միավորը՝ %
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

2

2

1

1

100

100

3800.0

3006.0

-794.0

-

986,4

+986,4

Թումանյան
համայնքի
Ավագանու
2019թ. հունիսի
11-ի N 21-Ա
որոշման

Ծախսեր, հազ.
դրամ

համաձայն
նշված ծրագիրը
իրականացնելու
համար
տարեկան
աշխատանքային
պլանում
կատարվել է
փոփոխություն և

ծրագրի
իրականացման
համար
հատկացվել է
3800,0
հազ.դրամ:Գնմա
ն ընթացակարգի
շրջանակներում
կայացած
մրցույթում
հաղթող
ճանաչված
մասնակցի հետ
կնքվել է
պայմանագիր,որ
ի գումարը
կազմել է 3006,0
հազ.դրամ: Ձեռք
է բերվել նաև 6
նստարաններ,
որի համար
համայնքի
բյուջեից
հատկացվել է
986,4հազ.դրամ:

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 2. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ
նորոգում
Բնակավայրերը՝ Աթան, Լորուտ, Մարց,Քարինջ,Ահնիձոր
Արդյունքային ցուցանիշները
2019 թ.,
Թիրախ.
Փաստ.
Շեղում
Տեսակը
Անվանումը
արժեքը
արժեքը
ը
«Թումանյան
ըստ
ըստ
համայնքի
գույքագրմ
գույքագրմ
կոմունալ
ան
ան
Մուտքային
տնտեսություն»
ցուցակի
ցուցակի
ՀՈԱԿ-ի
տեխնիկա և գույք
Վերանորոգված
5500
+2700
8200 3100
ջրագծերի
+3100
երկարությունը, մ
Ելքային
(քանակական)

Մեկնաբանություն

ՀՀ
կառավարության
կողմից
իրականացվող
հրատապ
ծրագրերի
շրջանակներում

հիմնանորոգվել է
ջրագիծ՝
Քարինջ - 2,32 կմ,
Մարց - 2,79 կմ
Ահնիձոր- 0,89կմ
Լորուտ- 2,2 կմ
ՀՀ
կառավարության
կողմից
իրականացվող
սուբվենցիոն
ծրագրերի
շրջանակներում
հիմնանորոգվել է
Լորուտ
բնակավայրի 3,1կմ
երկարությամբ
խմելու ջրի ներքին
ցանցը:
Կիսամյակի
ընթացքում
ջրագծերի
ընթացիկ
նորոգում
իրականացված
բնակավայրերի
թիվը
Ջրագծերի
վթարների
ընդհանուր թիվը

3

3

18

5

-13

Ջրագծերի
վթարված
հատվածները
հիմնանորոգվել են

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնությ
ան)

Վերջնական
արդյունքի

Մատուցվող
ծառայության
որակից
բնակիչների
բավարարվածությ
ան աստիճանի
բարձրացում (%ով)
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Մատուցվող
ծառայության
որակից
բնակիչների
բավարարվածությ
ան աստիճանի

6

6

1

1

7

7

բարձրացում (%)
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջե և
ՀՀ
կառավարություն
ՀՀ ՏԶՀ-ի
միջոցներ

Ծախսեր, հազ.
դրամ

4980.0
9945,0

4058,25

-921,75

7536,75

2408.25

58300.0

49175.,3
-9124,7

ՀՀ
կառավարության
կողմից
իրականացվող
սուբվենցիոն
ծրագրերի
շրջանակներում
Լորուտ
բնակավայրի
ներքին ցանցի
հիմնանորոգման
աշխատանքները
կատարելու
համար
հատկացվել է
14925.0 հազ.դրամ
Կայացած
գնումների
մրցույթի
արդյունքներով
/ծրագրի գումարը
կազմել է
11595,0հազ.դրամ/
համայնքի կողմից
կատարվել է
ներդրում՝
4058,25հազ.դրամ,
իսկ
կառավարության
կողմից՝
7536,75հազ.դրամ:
ՀՀ
կառավարության
կողմից
հատկացված
58300.0հազ.դրամ
ֆինանսական
միջոցներով և ՏԶՀի կողմից
իրականացվող
ծրագրերի
շրջանակներում
կայացած
մրցույթների
արդյունքներով,
որի գումարը
կազմել է 49175,3
հազ.դրամ,
հիմնանորոգվել է
Քարինջ,Մարց,
Լորուտ և Ահնիձոր
բնակավայրերի

խմելու ջրերի
ջրամատակարարմ
ան արտաքին
ցանցերը:
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

Ծրագիր 3. Համայնքի բնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորության
համակարգերի կառուցում և ընդլայնում
Բնակավայրերը՝ Թումանյան, Քարինջ,Մարց,Լորուտ,Շամուտ,Աթան,Ահնիձոր
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

«Թումանյան
համայնքի կոմունալ
տնտեսություն»
ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա
և գույք
Փողոցներում
տեղադրված
լուսատուների
քանակը

Թիրախ.
արժեքը
ըստ
գույքագրմ
ան
ցուցակի
60

2019 թ.,
Փաստ.
Շեղում
արժեքը
ը
ըստ

Մեկնաբանություն

գույքագրմ
ան
ցուցակի
97

+37

Փողոցների
լուսավորության
համակարգի
կառուցման
աշխատանքներ են
իրականացվել նաև
Քարիջ և Ահնիձոր
բնակավայրերում՝
Թումանյան-12,
Քարինջ- 10,
Լորուտ-14,
Ահնիձոր-15
Մարց-12,

Ելքային
(քանակական)

Աթան -11
Շամուտ-23
Փողոցներում
տեղադրված
հենասյունների
թիվը

60

76

+16

Բացի Շամուտ
բնակավայրից,
բոլոր
բնակավայրերում
տեղադրվել են
հենասյուններ՝
Թումանյան-12,
Քարինջ- 10,
Լորուտ-14,
Ահնիձոր-13
Մարց-12,
Աթան -15

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնությ
ան)

Վերջնական
արդյունքի

Բնակիչների
բավարարվածությու
նը համայնքում
գիշերային
լուսավորվածությու
նից, %
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Համայնքի
բնակավայրերի
փողոցները դարձել
են լուսավոր,
գեղեցիկ ու
հարմարավետ
համայնքի
բնակիչների,
հյուրերի,
տրանսպորտային
միջոցների և
զբոսաշրջիկների
համար, (%)
Գիշերային
լուսավորված
փողոցների թվի
տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի մեջ, %

65

75

+10

Բանավոր
հարցման
արդյունքում
բնակչության
բավարարվածությո
ւնը կազմել է 75%:

1

1
80

80

40

70

+30

Համայնքի բոլոր
բնակավայրերում
կատարվել են
փողոցները
գիշերային
լուսավորության
կառուցման և
ընդլայնման
աշխատանքները:

ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

4250.0

ՀՀ

3840,0

410.0

5760,0

+5760,0

կառավարության

420,0

+420,0

կողմից
սուբվենցիոն
ծրագրերի
շրջանակներում

Ծախսեր, հազ.
դրամ

համայնքի կողմից
կատարվել է
ներդրում՝
գիշերային
լուսավորության
կառուցման և
ընդլայնման
նախագծանախահաշվային

փաստաթղթերի
կազմումը՝ - 420,0
հազ.դրամ,
աշխատանքների
կատարման
համար՝
3840,0հազ.դրամ,
իսկ
կառավարության
կողմից ներդրումը
կազմել է
5760,0հազ.դրամ
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 4. Մարց բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի և հանդիսությունների սրահի
գազաֆիկացում,գույքի ձեռքբերում և տարածքի ցանկապատում
Բնակավայրը՝ Մարց
Արդյունքային ցուցանիշները
2019 թ.
Թիրախ․ Փաստ.
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը արժեքը
Համայնքի տարեկան
950.0
Ծրագրի
բյուջեով
իրականացման
նախատեսված
աշխատանքները
Մուտքային
ֆինանսական
տեղափոխվել են
միջոցներ,հազ.դրամ
2020թ.
Ցանկապատված
69
տարածքի
Ելքային
երկարությունը,մ
(քանակական)
Ձեռքբերված գույքի
քանակը,հատ
Բնակչության
լավ
կարծիքը մատուցվող
Ելքային
ծառայությունների
(որակական)
վերաբերյալ
/վատ,բավարար,լավ/
Ծրագրի
6
Ելքային
իրականացման
(ժամկետայնության)
ժամկետը,ամիս
Ապահովվել է Մարց
100
գյուղի բնակչության
Վերջնական
ծառայությունների
արդյունքի
մատուցման որակը,
%
ֆինանսավորման
950.0
Ծախսեր, հազ. դրամ աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

Ծրագիր 5. Թումանյան քաղաքի 2-րդ փողոցի 8-րդ շենքի տանիքի ներկում
Բնակավայը՝ Թումանյան,
Արդյունքային ցուցանիշները

2019 թ.,

Տեսակը

Մուտքային

Անվանումը

Թիրախ.
արժեքը

Համայնքի
տարեկան
բյուջեով
նախատեսված
ֆինանսական
միջոցներ,հազ.դր
ամ

980.0

Ներկված տանիքի
մակերեսը, քմ

820.0

Փաստ.
արժեք
ը
968,0

Շեղում
ը
-12,0

Մեկնաբանություն
Կատարվել է գնանշման
հարցում
3շին.կազմակերպությունն
երի հետ,որի արդյունքում
ցածր գին առաջարկած
մասնակցի հետ կնքվել է
պայմանագիր

1018

+198

Նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերը կազմելու

Ելքային
(քանակական)

ժամանակ նախագծվեց
նաև բազմաբնակարան
շենքի օժանդակ
մակերեսները:

Ելքային
(որակական)
Ելքային
(ժամկետայնությ
ան)

Վերջնական
արդյունքի

Շենքի տանիքի
օգտագործման
պիտանելիության
ժամկետը,տարի
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Շենքի
բնակիչներին
մատուցվող
ծառայությունների
որակի
բարձրացում, %

15

15

1

1

80

80

980.0
968,0
ֆինանսավորման
Ծախսեր, հազ.
աղբյուրը՝
դրամ
համայնքի բյուջեի
միջոցներ
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

-12,0

Կատարված գնանշման
հարցման արդյունքում
տնտեսվել է 12,0հազ.դրամ

Ծրագիր 6. Թումանյան համայնքի Լորուտ բնակավայրի գերեզմանատան ցանկապատի
վերանորոգում

Բնակավայը՝

Լորուտ
Արդյունքային ցուցանիշները

Տեսակը
Մուտքային

Անվանումը
Համայնքի
տարեկան

2019 թ.,
Թիրախ.
արժեքը
300.0

Փաստ.
արժեք
ը

Շեղում
ը

Մեկնաբանություն
Ծրագրի իրականացման
աշխատանքները

Ելքային
(քանակական)

Ելքային
(որակական)
Ելքային
(ժամկետայնությ
ան)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ.
դրամ

բյուջեով
նախատեսված
ֆինանսական
միջոցներ,հազ.դր
ամ
Գերեզմանատան
վիճակը
/վատ,բավարար,լ
ավ/
Վերանորոգված
ցանկապատի
մակերեսը, քմ
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, ամիս
Լորուտ
բնակավայրի
գերեզմանատան
պահպանման
ծառայության
որակի
բարելավում, %
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

տեղափոխվել են 2020թ.

բավարա
ր

45,0

2
60

300.0

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ծրագիր 1. Ահնիձոր, Աթան,Լորուտ,Շամուտ բնակավայրերից արոտավայրեր տանող
հանդամիջյան ճանապարհների նորոգում
Բնակավայրերը՝ Ահնիձոր, Աթան,Լորուտ,Շամուտ
Արդյունքային ցուցանիշները
Թիրախ.
Տեսակը
Անվանումը
արժեքը
«Թումանյան
ըստ
համայնքի կոմունալ գույքագրմ
տնտեսություն»
ան ցուցակի
Մուտքային
ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա
և գույք
Վերանորոգված
55
հանդամաս տանող
ճանապարհների
երկարությունը, կմ
Ելքային
Տրանսպորտային
15
(քանակական)
միջոցների
շահագործման
ծախսերի (վառելիքի
և ամորտիզացիոն
ծախսերի)

2019 թ.,
Փաստ.
Շեղում
արժեքը
ը
ըստ
գույքագրմ
ան ցուցակի

55

15

Մեկնաբանությո
ւն

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնությ
ան)

Վերջնական
արդյունքի

խնայողությունը,%
Բնակիչների
բավարարվածությու
նը վերանորոգված
հանդամիջյան
ճանապարհների
անցանելիության
վիճակից, (%)
Ծրագրի

70

70

7

7

100

100

1100.0

1100,0

իրականացման
ժամկետը, ամիս
Ապահովվել է
Ահնիձոր ,Շամուտ,
Լորուտ և Աթան
գյուղերի
բնակչությանը
անցանելի
ճանապարհներով
երթևեկելու
ծառայության
մատուցումը և
արոտավայրերի
հասանելիությունը,
(%)
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

Ահնիձոր,
Աթան,Լորուտ,
Շամուտ
բնակավայրերից
արոտավայրեր
տանող
հանդամիջյան
ճանապարհներ

Ծախսեր, հազ.
դրամ

ի նորոգման և
բարեկարգման
աշխատանքներ
ի կատարման
համար
համայնքի
բյուջեից
հատկացվել է
1100.0հազ.դրամ

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ծրագիր 2. Թումանյան համայնքի բնակավայրերի ներբնակավայրային ճանապարհների
բարեկարգում
Բնակավայրը՝ Թումանյան,Քարինջ, Մարց, Ահնիձոր, Աթան,Լորուտ,Շամուտ
Արդյունքային ցուցանիշները
2019 թ.,

Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Անվանումը
«Թումանյան
համայնքի
կոմունալ
տնտեսություն»
ՀՈԱԿ-ի
տեխնիկա, գույք և
աշխատակազմ
Բարեկարգված

Թիրախ.
արժեքը
ըստ
հաստիքներ
իև
գույքագրմ
ան ցուցակի

Փաստ.
արժեքը
ըստ
հաստիքներ
իև
գույքագրմ
ան ցուցակի

Շեղում
ը

Մեկնաբանություն

12,7

28,5

+15,8

Համայնքի բոլոր

ճանապարհների

բնակավայրերում

երկարությունը,կմ

կատարվել է
փողոցների
բարեկարգման
աշխատանքներ

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնությա
ն)

Բնակիչների
կարծիքը
բարեկարգ
ճանապարհների
վերաբերյալ/ լավ,
բավարար, վատ/
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Բարեկարգումից

բավարար

բավարար

1

1

80

80

9000.0

10300,0

հետո Թումանյան
համայնքի
ներբնակավայրայ
ին
ճանապարհները
դարձել են
Վերջնական
արդյունքի

անվտանգ,
անցանելի ու
հարմարավետ
հետիոտների և
տրանսպորտային
միջոցների
երթևեկության
համար տարվա
բոլոր
եղանակներին, %

Ծախսեր, հազ.
դրամ

ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

+1300,0

Բազմաֆունկցիոն
ալ տրակտորի
տեխ.սպասարկմա
ն համար
հատկացվել է
529,8հազ.դրամ,

իսկ վառելիքի
ձեռքբերման
համար՝
770,2հազ.դրամ

Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ
Ծրագիր 1. Թումանյան քաղաքում կանգառ-շուկայի կառուցում
Բնակավայրը՝ Թումանյան
Արդյունքային ցուցանիշները
2019 թ., տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
ԱՄԶԳ /USAID/ և
23000.0
Ծրագրի
ՀՏԶՀ-ի կողմից
հազ. դրամ
իրականացումը
ներդրում
հետաձգվել է
անորոշ
ժամանակով

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Համայնքի կողմից
հողատարածքի
հատկացում/այո,
ոչ/
Կանգառ-շուկայի
տաղավարների
թիվը
Կանգառշուկայում
սանհանգուցի
առկայությունը
Կանգառ-շուկայում
լուսավորության
համակարգի
առկայությունը
Կանգառ-շուկայում
առևտրով զբաղվող
համայնքի
բնակիչների թիվը
Բնակիչների
կարծիքը կանգառշուկայի
ծառայության
վերաբերյալ/ լավ,
բավարար, վատ/
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Կանգառ-շուկան
կառուցվել է,
համայնքի
բնակչությունը
հնարավորություն

այո

14

առկա է

առկա է

32

լավ

1

այո

Ծախսեր, հազ. դրամ

ունի իրացնելու
արտադրված
գյուղմթերքները,
այո/ոչ
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ ԱՄԶԳ-ի
/USAID/ և ՀՏԶՀ-ի
կողմից
տրամադրված
միջոցներ

23000.0

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում
Բնակավայրերը՝ Թումանյան, Լորուտ, Քարինջ, Աթան, Ահնիձոր, Մարց, Շամուտ
Արդյունքային ցուցանիշները
2019 թ., տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Շեղու
Տեսակը
Անվանումը
արժեքը
արժեքը
մը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
29
29
աշխատակազմեր
Մուտքային
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
ըստ
ըստ
շենքեր և գույք
գույքագրմա գույքագրմա
ն ցուցակի
ն ցուցակի
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
29
29
աշխատակիցների
թիվը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
14
14
դաստիարակների
թիվը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
Ելքային
8
8
խմբերի թիվը
(քանակական)
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ
121
121
հաճախող երեխաների
թիվը
Մեկ երեխայի հաշվով
180
180
սննդի օրական
ծախսերը, դրամ
Մատուցվող
ամբողջությ
ամբողջությ
ծառայության
ամբ
ամբ
համապատասխանութ
յունը օրենսդրական
Ելքային
պահանջներին,
(որակական)
սահմանված
նորմատիվներին,
կարգերին և
չափորոշիչներին
Ելքային
(ժամկետայնությ
ան)

Նախադպրոցական
կրթության
ծառայության
մատուցման օրերի
թիվը տարվա
ընթացքում

231

231

Մեկնաբանությ
ուն

Վերջնական
արդյունքի

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
տարեկան ջեռուցման
օրերի թիվը
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Ապահովվել է
համայնքի
բնակչությանը
նախադպրոցական
կրթության
ծառայությունների
մատուցումը և
հասանելիությունը, %
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ,
<<Մագնոն>> ԲԲԸ

120

120

1

1

100

100

26575,4

25115,0
198,8 1455,0

1460,0
+198,8
+1455,
0

Քարինջի և
Լորուտի ՆՈՒՀ
–երի
երեխաների
հաճախակնութ
յան պակաս
լինելու
պատճառով
տնտեսվել է
1460.0հազ.դրա
մ: Թումանյանի
ՆՈՒՀ-ի

Ծախսեր, հազ.
դրամ

համար ձեռք է
բերվել
5մանկական
խաղասարքեր՝
համայնքի
ներդրումը
198,8հազ.դրամ
, իսկ
<<Մագնոն>>
ԲԲԸ-ի
ներդրումը՝
1455,0հազ.դրա
մ

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 2. Քարինջի մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման համակարգի անցկացում
Բնակավայրը՝ Քարինջ
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

Անվանումը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի
աշխատակազմ

2019 թ.,
Թիրախ.
արժեքը
7

Փաստ.
արժեքը

Շեղումը

Մեկնաբանություն
Ծրագրի
իրականացման

աշխատանքները
տեղափոխվել են
2020թ.
1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ
հաճախող
երեխաների թիվը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ
հաճախող
երեխաների աճը (%ով)
Մեկ երեխայի
հաշվով ՆՈՒՀ
Ելքային
ՀՈԱԿ-ի
(քանակական)
պահպանման
Ելքային
փաստացի ծախսերի
(որակական)
գումարը, հազ.դրամ
Բարձրացել է ՆՈՒՀ
ՀՈԱԿ-ի
գործունեությունից,
մատուցվող
ծառայությունների
մատչելիությունից և
որակից բնակիչների
բավարարվածության
աստիճանը, (%)
Ծնողների կարծիքը
մատուցվող
ծառայությունների
վերաբերյալ
Ելքային
(ժամկետայնության)
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Ապահովվել է
Քարինջ գյուղի
բնակչությանը
նախադպրոցական
Վերջնական
կրթության
արդյունքի
ծառայությունների
մատուցման որակը,
%
ֆինանսավորման
Ծախսեր, հազ. դրամ աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

15

2

28.5

85

լավ

1

100

2500.0

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 3. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում
Բնակավայրը՝ Թումանյան
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

Անվանումը
Թումանյան
քաղաքի

Թիրախ.
արժեքը

Փաստ.
արժեքը

5

5

2019 թ.
Շեղում
ը

Մեկնաբանություն

մանկական
արվեստի դպրոց»
ՀՈԱԿ–ի
աշխատակազմ
«Թումանյան
քաղաքի
մանկական
արվեստի դպրոց»
ՀՈԱԿ–ի շենք և
գույք
ՀՈԱԿ-ի

ըստ
գույքագրմա
ն ցուցակի

ըստ
գույքագրմ
ան
ցուցակի

5

5

2

2

28

28

աշխատակիցների
թիվը
ՀՈԱԿ-ի խմբերի
թիվը
ՀՈԱԿ հաճախող
երեխաների թիվը
Ելքային
1.
Երաժշտական
(քանակական)
կրթություն
ստացողների
թիվը
Գեղագիտական
կրթություն
ստացողների
թիվը
Ծնողների
կարծիքը
Ելքային
մատուցվող
(որակական)
ծառայության
վերաբերյալ
Ծառայության
մատուցման
օրերի թիվը
Ելքային
տարվա
(ժամկետայնությ
ընթացքում
ան)
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
«Թումանյան
քաղաքի
մանկական
արվեստի դպրոց»
ՀՈԱԿ–ի
գործունեությամբ
ապահովվել է
Վերջնական
համայնքի
արդյունքի
բնակչությանը
արտադպրոցակա
ն
դաստիարակությ
ան ծառայության
մատուցումը և

1աշակերտ
12

13

+1

ավելացել է

1աշակերտ դուրս է
16

15

6

184

184

1

1

100

100

-1

եկել

հասանելիություն
ը, %
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

5800.0

5762.0

-38,0 0

Համայնքի բյուջեից
տրամադրվել է
դրամաշնորհ
5762.0հազ.դրամ ,

Ծախսեր, հազ.
դրամ

իսկ մնացորդը
2020թ. հունվարի 1ի դրությամբ
կազմել է
38.0հազ.դրամ:

Ոլորտ 8. Կրթություն
Աթանի դպրոցի մասնաշենքի տանիքի վերանորոգում
Ահնիձորի դպրոցի տարածքում հենապատի կառուցում
Ահնիձորի նախակրթարանի արևային ցածր ճնշմամ ջրատաքացուցիչի գնում և տեղադրում
Ահնիձորի հանդիսությունների սրահի ջրագծի կառուցում
Ոլորտ 9. Հանգիստ, Մշակույթ,Կրոն
Ծրագիր 1. Հանդիսությունների սրահի վերանորոգում
Բնակավայր՝ Թումանյան,Ահնիձոր
Արդյունքային ցուցանիշներ
Տեսակը

Անվանումը

2019թ.
Թիրախ.
արժեք

Փաստ.
արժեք

Մուտքային

Համայնքում
գործող
հանդիսություններ
ի սրահների
քանակը

7

7

Ելքային
(քանակական)

Վերանորոգված
հանդիսություններ
ի սրահների
քանակը

2

2

բավարար

բավարար

1

1

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնությ
ան)

Հանդիսություններ
ի սրահների գույքի
և
սարքավորումներ
ի վիճակը
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի

Շեղում
ը

Մեկնաբանություն

Վերջնական
արդյունքի

Բնակչության
շրջանում
մշակույթի
նկատմամբ
հետաքրքրվածությ
ան բարձրացում
(%-ով)

80

95

ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ և
<<Շեն>>
բարեգործական
հիմնադրամ

3500,0
950.0

2756,75
950,0
1629.6

+15

Բանավոր հարցման
արդյունքում
բնակչության 95%-ը
գոհ է կատարված
աշխատանքից:

743.25

Թումանյան
քաղաքի
հանդիսությունների
սրահի
վերանորոգման
կայացած
գնումների մրցույթի
արդյունքներով
/ծրագրի գումարը
կազմել է 2756.75
հազ. դրամ/՝
տնտեսվել է
743,25հազ.դրամ:
Ահնիձոր
բնակավայրի
հանդիսությունների
սրահի
վերանորոգման
համար համայնքի
ներդրումը կազմել է
950,0հազ. դրամ,
իսկ <<ՇԵՆ>>
բարեգործական
հիմնադրանի
ներդրումը՝ 1629.6
հազ.դրամ:

+1629.6

Ծախսեր, հազ.
դրամ

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
Բնակավայրերը՝ Թումանյան, Լորուտ, Քարինջ, Աթան, Ահնիձոր, Մարց, Շամուտ
Արդյունքային ցուցանիշները
2019 թ.,
Թիրախ.
Փաստ.
Շեղում
Տեսակը
Անվանումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
ը
Սոցիալական
1
1
աջակցության
Մուտքային

հարցերով
զբաղվող
աշխատակիցներ

Ելքային
(քանակական)

Սոցիալական
աջակցություն
ստացած
սոցիալապես
խոցելի
ընտանիքների

85

88

+3

Սոցիալապես
անապահով, խոցելի
ընտանիքների թվի
աճ:

թիվը
Սոցիալական
աջակցություն
ստանալու
դիմումների
քանակը
ներկայացրածներ
ի թիվը

91

117

+26

14 դիմումների
քննարկումը դեռ
ընթացիքի մեջ է:
12 դիմում մերժվել է
Թումանյան
համայնքի
կամավոր
խնդիրները,
խնդիրներին
ուղղված սեփական
լիազորությունները
և դրանց լուծման
իրականացման
կարգին
չհամապատասխան
ելու պատճառով

Սոցիալական
աջակցություն
ստացած
հաշմանդամների
թիվը

4

8

+4

Օգնություն է
տրամադրվել 8
հաշմանդամի՝ այդ
թվում՝
1-ը՝առաջին կարգի
1-ը՝ երկրորդ կարգի
4-ը՝ երրորդ կարգի
2-ը՝
զին.հաշմանդամ

Սոցիալական
աջակցություն
ստացած
ուսանողների
թիվը

3

0

3

Հաշվետու տարվա
ընթացքում
համայնքապետարա
ն ուսանողների
կողմից դիմումներ
չեն ստացվել:

Ելքային
(որակական)

Բնակչության
կարծիքը
սոցիալական
աջակցության
ծառայության
մատուցման
հասցեականությա
ն մասին

բավարար

բավարար

Ելքային
(ժամկետայնությ
ան)

Վերջնական
արդյունքի

Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Բարելավվել է
սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականությո
ւնը և
ծառայության
մատչելիությունը,
%
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

1

1

90

90

3000.0

1.780.0

-1220.0

Ավագանու
որոշմամբ 1.780.000
դրամ տրամադրվել
է համայնքի
սեցիալապես
անապահով
ընտանիքներին՝
550.000 դրամ
օգնություն,
ա/ արտակարգ
պատահարների և
դեպքերի համար
տրամադրվել է
580.000 դրամ՝
բ/. 4 հիվանդի

Ծախսեր, հազ.
դրամ

վիրահատության և
բուժման ծախսերը
հոգալու համար՝
300.0հազ.դրամ
գ/. դժբախտ
պատահարի
հետևանքով
միակողմանի
ծնողազուրկ
երեխաների
խնամքի համար՝
50.0հազ.դրամ
դ/.Բնական աղետի
պատճառով
բնակելի տան
փլուզված

հիմնապատի
վերանորոգման
համար՝
150.0հազ.դրամ
ե/.Անհայտ
պայմաններում
բնակելի տունը
այրվելու
պատճառով
տրամադրվել է
դրամական
օգնություն150.0հազ.դրամ:
Դիմումներ չլինելու
պատճառով
1220.հազ.դրամ
օգնություն չի
տրամադրվել:

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման
ծառայությունների մատուցում
Բնակավայրերը՝ Թումանյան, Լորուտ, Քարինջ, Մարց, Շամուտ, Աթան, Ահնիձոր
Արդյունքային ցուցանիշները
2019 թ.,
Թիրախ.
Փաստ.
Շեղու Մեկնաբանու
Տեսակը
Անվանումը
արժեքը
արժեքը
մը
թյուն
«Թումանյանի
16
16
կոմունալ
տնտեսություն»
ՀՈԱԿ-ի
աշխատակազմ
«Թումանյանի
ըստ
ըստ
կոմունալ
գույքագրման գույքագրման
տնտեսություն»
ցուցակի
ցուցակի
ՀՈԱԿ-ի գույք և
մեքենասարքավորումներ
Մուտքային
Աղբահանության
2000.0
2836,0
+836,0 Աղբահանությ
համար գանձված
ան համար
վճարների գումարը,
գանձված
հազ.դրամ
վճարների
գումարը
ավելացել է
ապառքների
գանձման
շնորհիվ

Ելքային
(քանակական)

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնու
թյան)

Աղբահանություն և
սանիտարական
մաքրում
իրականացնող
աշխատակիցների
թիվը
Աղբատար
մեքենաների թիվը
Աղբամանների թիվը
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)
-բնակավայրերում
-ք.Թումանյան
Սանիտարական
մաքրման
ծառայության
մատուցման
հաճախականություն
ը (ամսվա
կտրվածքով)

2

2

2

2

85

85

100

100

146.0

178,0

+32

Ավելացել է
աղբի
տեղափոխմա
ն ծավալը

բավարար

բավարար

ամբողջությա
մբ

ամբողջությա

3անգամ
8անգամ

3անգամ
8անգամ

Ըստ գրաֆիկժամանակաց
ույցի

Ըստ գրաֆիկժամանակաց
ույցի

մբ

Վերջնական
արդյունքի

Ապահովվել է
համայնքի
բնակչությանը
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայությունների
մատուցումը
համայնքի բոլոր
բնակավայրերում, %

100%

100%

Աղբահանությ
ուն չի
կատարվում
միայն Աթան
բնակավայրու
մ,
բնակչությունը
հրաժարվում է
վճարել
մատուցված
:ծառայության
դիմաց

Ծախսեր, հազ.
դրամ

ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

5000.0

5000,0

ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
/ԶԵԿ.ԵՐՎԱՆԴ ՇԱՔԱՐՅԱՆ /

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով<<Տեղական ինքնակառավարման մասին >> ՀՀ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետով և հիմք ընդունելով Հայաստանի
Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվացքների
նախարարության ներկայացրած համայնքի տարեկան աշխատանքային
պլանի մշակման մեթոդական ուղեցույցը՝
Թումանյան համայնքի ավագանին որոշում է.
Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի
2020 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանը ՝ համաձայն հավելվածի:

Հավելված
Թումանյան համայնքի ավագանու
2020 թ.-ի

մարտի 19-ի թիվ 13 - Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈԻ ՄԱՐԶ
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ Թումանյանի համայնքապետարանի աշխատակազմը
Հաստատվել է համայնքի ավագանու 2020թ. մարտի 19 -ի թիվ 13-Ա որոշմամբ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 2020Թ.

Բովանդակություն
Ներածություն_____________________________________________________________3
ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն (ըստ ոլորտների և ծրագրերի) __________ 4
Եզրակացություններ և առաջարկություններ _________________________________5
Հավելված________________________________________________________________ 6

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ-------------------------------------------------------------------------- 3
5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ-------------------------- 3
6. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ
ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ----------------------------------------------------------------------------- 7
7. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2020Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ ------------------- 9
8. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ---------------------------------- 14

Ներածություն
Թումանյան համայնքի 2019 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 2019 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 2019 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:
3. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Ըստ համայնքի ավագանու 2016 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 56 որոշմամբ
հաստատված ՀՀԶԾ-ի՝ համայնքի տեսլականն է՝ Թումանյան համայնքը դարձնել
գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության, հատապտուղների վերամշակման, մաքուր,
բարեկարգ, առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած
ենթակառուցվածքներ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և
զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք:
Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի
ելակետային արժեքը՝ համապատասխանում է 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ
ցուցանիշը,իսկ թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն
է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2020 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ
իրականացնելու դեպքում:
ՏԱՊ-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական
ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 –
վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ:
Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները
Ցուցանիշ

Ելակետային
արժեք

Թիրախային
արժեք

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր
եկամուտների մեջ (%)
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)
Համայնքում տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ)
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը
(հատ)

24,4

25.2

4597
23000,0

4620
30000.0

21/81

21/82

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

Վերջնական արդյունքի՝
Ելակետային
Ցուցանիշ
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, ՀՈԱԿների գործունեությունից,
մատուցված հանրային
ծառայություններից
Համայնքի բյուջեի
սեփական եկամուտների
տեսակարար կշիռը
համայնքի բյուջեի
ընդհանուր մուտքերի
կազմում, %

7- բավականին
լավ

8 – լավ

24.4

25.2

-

-

-

-

-

-

70

80

7- բավականին

8 – լավ

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից
բնակչության պաշտպանություն և
քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում
2019 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։

Գիշերային լուսավորված
փողոցների թվի
տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի մեջ, %
Բնակիչների
բավարարվածությունը
համայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից
(հարցումների հիման
վրա)

լավ

Խմելու ջրի
ջրամատակարարման
ծառայության
մատուցման
մատչելիությունից և
որակից բնակիչների
բավարարվածության
աստիճանը
(հարցումների հիման
վրա)
Բնակչության կարծիքը
վերանորոգված
բազմաբնակարան
շենքերի տանիքներ
վերաբերյալ

5 – միջին՝ ոչ
լավ. ոչ վատ

6ավելի շատ
լավ, քան վատ

3 – բավականին

7- բավականին

վատ

լավ

-

-

3 – բավականին

4 – ավելի շատ

վատ

վատ, քան լավ

21/81

22/82

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:

-

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Բարձրացնել համայնքային ենթակայության
ճանապարհների և ինժեներական կառույցների
սպասարկման, շահագործման և պահպանման
ծառայությունների որակը
և ապահովել
ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը:

Համայնքային
ենթակայության
ճանապարհների և
ինժեներական
կառույցների
սպասարկման,
շահագործման և
պահպանման
ծառայությունների
որակից բնակչության
բավարարվածության
աստիճանը
(հարցումների հիման
վրա)
Բարեկարգված
ներհամայնքային
ճանապարհների և
փողոցների մակերեսը, կմ

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի
բարելավումը ու զարգացումը:

Համայնքում
ձեռնարկատիրական
գործունեությամբ
զբաղվող սուբյեկտների
(ձեռնարկությունների և
անհատ ձեռներեցների)
թիվը

Ոլորտ 8. Կրթություն
Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և
մատչելիությունը:

ՏԻՄ-երի, կրթական
հաստատությունների
գործունեությունից,
մատուցված
ծառայությունների
որակից բնակչության
բավարարվածության
աստիճանը
(հարցումների հիման

7 – բավականին
լավ

8 – լավ

վրա)

Ոլորտ 9.Հանգիստ, մշակույթ,կրոն
Ապահովել համայնքի ՏԻՄ-երի կողմից
Ահնիձոր բնակավայրի բնակչությանը
մատուցվող հանգստի և մշակույթային որակյալ
և մատչելի ծառայությունների մատուցումը

2 – վատ

5 – միջին՝ ոչ
լավ. ոչ վատ

Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:

-

-

-

1- շատ վատ

7- բավականին
լավ

այո

այո

4 – ավելի շատ

5 – միջին՝ ոչ

վատ, քան լավ

լավ. ոչ վատ

-

-

-

-

-

-

6 - ավելի շատ

7- բավականին

լավ, քան վատ

լավ

178.0

190.0

-

-

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Կառուցել համայնքի կազմում ընդգրկված
բնակավայրերում երեխաների համար խաղային
պարագաներով հագեցած ժամանակակից
խաղահրապարակներ:

Բնակավայրերում
կկառուցվեն
խաղամիջոցներով
հագեցած
խաղահրապարակներ,
որտեղ իրենց հանգիստը
կանցկացնեն
երեխաները և
բնակչությունը:

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

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

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և
բուսասանիտարիա
2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում
բնակչությանը աղբահանության և
սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի
ծառայությունների մատուցումը և շրջակա
միջավայրի մաքրությունը:

Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
մատուցված
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայություններից
(հարցումների հիման
վրա)
Տեղափոխված աղբի
ծավալը, տոննա

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ

-

պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը
բնակիչների մասնակցություն
2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել

-

-

-

4. Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)
Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան
ֆինանսական միջոցներով:
Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի
արժեքը
(հազ. Դրամ)

Բնակավայր(եր)ը

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
1.
2.

Համայնքապետարանի
աշխատակազմի
պահպանում,
հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում
Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների
զարգացում
Ընդամենը

64354.0
5112.0

Բոլոր
բնակավայրերում
Բոլոր
բնակավայրերում

69466.0

Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1.

2.

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

Աթան,Շամուտ բնակավայրերի խմելու ջրի արտաքին
ջրամատակարարման ցանցի համակարգերի
հիմնանորոգում /համայնքի ներդրում՝ 11246,3 հազ.դրամ/`
Մարց բնակավայրի խմելու ջրի ջրամատակարարման
ներքին ցանցի համակարգերի հիմնանորոգում
Համայնքի բոլոր բնակավայրերի փողոցների արտաքին
լուսավորության համակարգերի ընդլայնում:
/համայնքի ներդրում՝ 5509,0 հազ..դրամ/
Մարց բնակավայրի վարչական ղեկավայրի նսըտավայրի և
հանդիսությունների սրահի գազաֆիկացում, գույքի
ձեռքբերում և տարածքի ցանկապատում
Լորուտ բնակավայրի գերեզմանատան ցանկապատի
վերանորոգում
Համայնքի գյուղական բնակավայրերում բնակչությանը
ապահովել նորմալ և անխափան ջրամատակարարումը
/դրամաշնորհ կոմ.տնտեսությանը/
Մարց բնակավայրի խմելու ջրի ջրամատակարարման
ներքին ցանցի հիմնանորոգում
Թումանյան քաղաքի 5 բազմաբնակարան շենքերի
տանիքների վերանորոգում
Շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում,տեխնիկական
և հեղինակային հսկողության իրականացում

Ընդամենը
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ

32132,2

գ.Աթան
գ.Շամուտ

2000,0

գ.Մարց.

13772,5

Բոլոր
բնակավայրերում

950,0

գ.Մարց

500.0

գ.Լորուտ

4500.0

գ.Լորուտ, գ.Մարց,
գ.Քարինջ,

2000,0

գ.Մարց

8000,0

ք.Թումանյան

1500.0

Բոլոր
բնակավայրերում

65354,7

1.

Մարցից, Աթանից,Լորուտից և Շամուտ և Ահնիձոր
բնակավայրերից ամառանոցներ տանող հանդամիջյան
ճանապարհների նորոգում

1600,0

2.

Համայնքի բոլոր բնակավայրերում ներբնակավայրային
ճանապարհների բարեկարգում /դրամաշնորհ
կոմ.տնտեսությանը/

10700.0

3.

Թումանյան քաղաքի փողոցների փոսային նորոգումներ և
Կենտրոնական փողոցի հատվածի ցանկապատում

800,0

Ընդամենը

գ.Մարց,գ.Լորուտ
գ.Ահնիձոր,
գ. Աթան
գ.Շամուտ
Բոլոր
բնակավայրերում
ք.Թումանյան

13100,0

Ոլորտ 8.Կրթություն
1.
2.
3.

Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության
մատուցում
Քարինջի մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման համակարգի
անցկացում
Համայնքում
արտադպրոցական
դաստիարակության
ծառայության մատուցում

Ընդամենը
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

32100.0
2500,0

Բոլոր
բնակավայրերում

6200.0

40800.0

1.

Բոլոր բնակավայրում խաղահրապարակների կառուցում
/համայնքի ներդրում՝ 2000,0հազ.դրամ/
Ընդամենը
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
1.
Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին

Բոլոր
բնակավայրերում

7000.0
7000,0

Բոլոր
բնակավայրերում

2000.0

Ընդամենը

2000,0

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
1.
Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության
սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում
/դրամաշնորհ կոմ.տնտեսությանը/

և

Բոլոր
բնակավայրերում

6200.0

Ընդամենը

6200,0

Ընդհանուրը

203920.7

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն
համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

Բոլոր
բնակավայրերում
գ.Քարինջ

ծրագրերը,

որոնք

ապահովված

չեն

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

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1.
Աթանի դպրոց տանող ճանապարհի կամրջի վերակառուցում
2.
«Թումանյան քաղաքի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ շենքի
վերանորոգում
3.
Ահնիձոր բնակավայրի ակումբի վերանորոգում /տանիք,դուռ
և պատուհան/

Ընդամենը
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ
1. Թումանյան քաղաքում կանգառ-շուկայի կառուցում

Ընդամենը

Ծրագրի
արժեքը
(հազ. դրամ)
15000.0
2800.0
2000.0

Բնակավայր(եր)ը

գ.Աթան
ք.Թումանյան
գ.Ահնիձոր

19800.0
23000.0
23000.0

ք.Թումանյան

42800.0

Ընդամենը

3.

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
(ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼՆ)
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ (ՕՏԱՐՄԱՆ,ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ)
ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ
Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի վիճակի վերլուծությունից երևում
է, որ դրանց մի մասը պիտանի չեն հետագա շահագործման համար, այդ պատճառով
դրանք նախատեսվում է ընդգրկել համայնքի սեփականություն համարվող գույքի 20162020թթ. Օտարման հնգամյա ծրագրում (աղյուսակ 6): Այդ նպատակով, մինչև 2020թ.
տարեվերջը կգնահատվեն դրանց շուկայական արժեքները և կներկայացվեն համայնքի
ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը՝ աճուրդային եղանակով օտարելու համար:
Բացի այդ, նախատեսվում է տարեցտարի բարձրացնել համայնքի սեփականություն
համարվող հողերի վարձակալության տրամադրման մակարդակը:
Աղյուսակ 6. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շենքերի, շինությունների,

հողամասերի և այլն) կառավարման (օտարման, վարձակալության
տրամադրման) 2016-2020 թթ.հնգամյա ծրագիր
Հ/
հ

Գույքի
անվանումը

Հասցեն

Տարածքը/
մակերեսը/
քանակը

Վիճակի

Այլ

գնահատ

բնութագրիչներ

ականը

Ենթակա է օտարման,
վարձակալության
տրամադրման

(մ2/ հատ)

1.

2.

Ավտոպարկ
(գարաժ)

Ավտոմեքենա
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Մանկապար

3.

տեզ N 3

Գործել է

գ. Քարինջ 8րդ փող.,2

1684,0

ավերված

շենք

գ. Քարինջ

Բազմաբն.

5.

շենք 6, բն.1
Բազմաբն.
շենք 6, բն.11

ք.Թումանյան,
2-րդ փողոց,
ք.Թումանյան,
2-րդ փողոց

Չի շահա-

Ենթակա է դուրս

գործվում

գրման

1 հատ

շատ վատ

250,0

Տրված է վարձով,
բավարար օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին

փողոց,շենք 6

4.

Օտարում

տարիներին

ք.Թումանյան,
11-րդ

խորհրդային

Տրված է վարձով,
138,0

բավարար

օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
46,0

բավարար

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բազմաբն.
6.

շենք 6, բն.19
Բնակելի

7.

տուն 15/1
Բնակելի

8.

տուն 19/2
Բազմաբն.

9.

շենք 11, բն.2
Բնակելի

10.

11.

տուն 8/1

ք.Թումանյան,
2-րդ փողոց
ք.Թումանյան,
2-րդ փողոց
ք.Թումանյան,
2-րդ փողոց
ք.Թումանյան,
3-րդ փողոց
ք.Թումանյան,
4-րդ փողոց

Բազմաբն.

ք.Թումանյան,

շենք 7, բն.2

5-րդ փողոց

Տրված է վարձով,
34,4

բավարար

օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Տրված է վարձով,
140,0

բավարար

օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Տրված է վարձով,
39,0

բավարար

օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Տրված է վարձով,
16,0

բավարար

օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Տրված է վարձով,
37,0

բավարար

օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
բավարար
20,0

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
12.

Բազմաբն.

ք.Թումանյան,

շենք 9, բն.8

5-րդ փողոց

բավարար
18,5

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բազմաբն.
13.

շենք 13, բն.8

ք.Թումանյան,
6-րդ փողոց

բավարար
20,0

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բազմաբն.
14.

շենք 13, բն.16

ք.Թումանյան,
6-րդ փողոց

բավարար
41,0

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բազմաբն.
15.

շենք 13, բն.22

ք.Թումանյան,
6-րդ փողոց

բավարար
18,5

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բազմաբն.
16.

շենք 14, բն.7

ք.Թումանյան,
6-րդ փողոց

բավարար
30,7

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բազմաբն.
17.

շենք 15, բն.14

ք.
Թումանյան,

բավարար

օտարվելու է

54.8

18.

տուն 6

ք.
Թումանյան,
8-րդ փողոց

Օտարում

բնակիչներին

6-րդ փողոց
Բնակելի

Տրված է վարձով,

բավարար
165.8

Տրված է վարձով,
օտարվելու է
բնակիչներին

Օտարում

19.

Բնակելի

ք.Թումանյան,

տուն 9/1

8-րդ փողոց

բավարար
41,0

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
Բնակելի

ք.Թումանյան,

20.

տուն 11

8-րդ փողոց

21.

Բազմաբն.
շենք 2,

բավարար
41,0

ք.Թումանյան,
11-րդ փողոց

բավարար

տուն 2

ք.
Թումանյան,1

բավարար

Բազմաբն.

ք.

շենք 8, բն.5

Թումանյան,1

Բազմաբն.
շենք 8, բն.10

բավարար

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

18,5

Օտարում

բնակիչներին

ք.Թումանյան,
13-րդ փողոց

Օտարում

բնակիչներին

3-րդ փողոց
24.

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

28.3

2-րդ փողոց
23.

Օտարում

բնակիչներին

բն.2/3

Բնակելի

Օտարում

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

18,6

ա

22.

Տրված է վարձով,
օտարվելու է
բնակիչներին

բավարար
37,4

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
25.

Բնակելի
տուն 3/1

ք.Թումանյան,
14-րդ փողոց

բավարար
36,0

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
26.

Բազմաբն.շեն ք.Թումանյան,
ք 13, բն.2

15-րդ փողոց

բավարար
53,0

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
27.

Բնակելի

ք.Թումանյան,

տուն 3/1

17-րդ փողոց

բավարար
24,0

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
28. Բազմաբն.

ք.Թումանյան,

շենք 1

Երևանյան

բավարար
111,7

ք.Թումանյան,

շենք 2

Երևանյան

բավարար

ք.Թումանյան,

շենք 3

Երևանյան

Բնակելի
տուն 5

բավարար

խճ.

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

123,8

Օտարում

բնակիչներին

ք.Թումանյան,
Երևանյան

Օտարում

բնակիչներին

խճ.
31.

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

71,9

խճ.
30. Բազմաբն.

Օտարում

բնակիչներին

խճ.
29. Բազմաբն.

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

բավարար
29,3

Տրված է վարձով,
օտարվելու է
բնակիչներին

Օտարում

32.

Բազմաբն.
շենք 6

ք.Թումանյան,
Երևանյան

բավարար

օտարվելու է

154,0

Բնակելի
տուն 7

ք.Թումանյան,
Երևանյան

բավարար

Բնակելի
տուն 8

բավարար

տուն 7/2

Օտարում

բնակիչներին

Բնակելի

բավարար
գ. Քոբեր

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

68,1

խճ.
35.

Օտարում

բնակիչներին

ք.Թումանյան,
Երևանյան

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

50,0

խճ.
34.

Օտարում

բնակիչներին

խճ.
33.

Տրված է վարձով,

16,6

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
36.

Բնակելի
տուն 10/2

բավարար
գ. Քոբեր

71,4

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
37.

Բնակելի
տուն 14/1

բավարար
գ. Քոբեր

41,6

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
38.

Բնակելի
տուն 14/2

բավարար
գ. Քոբեր

41,6

Տրված է վարձով,
օտարվելու է

Օտարում

բնակիչներին
39.

Հողամաս

ք.Թումանյան,
Երևանյան

Գյուղ.
1960.0քմ

նշան.հողատեսք

Օտարում

խճ.
40.

Անգար

41. Ավտոմեքենա

գ.Ահնիձոր

1 հատ

վատ

Օտարում

գ.Ահնիձոր

522,7քմ

վատ

Օտարում

գ.Լորուտ

0.25հա

վատ

Օտարում

43. Անասնագոմ

գ.Լորուտ

0,033քմ

վատ

Օտարում

44. Ճաշարան

գ.Լորուտ

0.2հա

բավարար

Օտարում

45. Արհեստանոց

գ.Լորուտ

0,0069քմ

վատ

Օտարում

46. Հացի փուռ

գ.Լորուտ

0.07հա

վատ

Օտարում

47. Հողամասեր

Բոլոր
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42. Կիսաքանդշին
ություն

բնակավայրերում միասին

Նպատ.
3.0հա

նշան.հողատեսք
եր

Օտարում

48. Էներգետ.,կապ
ի և տրանս-

գ.Աթան

պորտի

300.0
հազ.դրամ

Վարձակալություն

Վարելահող

գ.Աթան

55.9հա

Վարձակալություն

50. Խոտհարքներ

գ.Աթան

91.9հա

Վարձակալություն

51. Արոտներ

գ.Աթան

378.1հա

Վարձակալություն

52. Վարելահողեր

գ. Ահնիձոր

30.0հա

Վարձակալություն

53. Խոտհարքներ

գ. Ահնիձոր

107.3հա

Վարձակալություն

54. Արոտներ

գ. Ահնիձոր

682.5հա

Վարձակալություն

49.

55. Էներգետ.,կապ
ի և տրանս-

240.0
Վարձակալություն

գ. Ահնիձոր
հազ.դրամ

պորտի
56. Վարելահողեր

գ. Լորուտ

76.27հա

Վարձակալություն

57. Խոտհարքներ

գ. Լորուտ

7.62հա

Վարձակալություն

58. Արոտներ

գ. Լորուտ

599.5հա

Վարձակալություն

59. Վարելահողեր

գ. Մարց

12.9հա

Վարձակալություն

60. Խոտհարքներ

գ. Մարց

32.7հա

Վարձակալություն

61. Արոտներ

գ. Մարց

410.8հա

Վարձակալություն

62. Էներգետ.,կապ
իև

210.0
գ. Մարց

Վարձակալություն
հազ.դրամ

տրանսպորտի
63. Վարելահողեր

գ. Շամուտ

57.8հա

Վարձակալություն

64. Խոտհարքներ

գ. Շամուտ

3.59հա

Վարձակալություն

65. Արոտներ

գ. Շամուտ

149.6հա

Վարձակալություն

66. Վարելահողեր

գ. Քարինջ

19.6հա

Վարձակալություն

67. Խոտհարքներ

գ. Քարինջ

39,7հա

Վարձակալություն

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

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
1.
Համայնքապետարանի
աշխատակազմի պահպանում,
64354.0
64354.0
հանրային որակյալ
ծառայությունների մատուցում
2.
Համայնքապետարանի
ինստիտուցիոնալ
5112.0
5112.0
կարողությունների զարգացում
Ընդամենը
69466.0
69466.0
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
Աթան,Շամուտ բնակավայրերի
խմելու ջրի արտաքին և Մարց
32132,2
11246,3
բնակավայրի
1.
20885.9
2000.0
2000.0
ջրամատակարարման ներքին
ցանցի համակարգերի
հիմնանորոգում
Թումանյան քաղաքի և
բնակավայրերի փողոցների
2.
արտաքին լուսավորության
13772.5
5509.0
8263,5
համակարգերի ընդլայնում,
հենասյուների ներկում:
Մարց բնակավայրի վարչական
950,0
950,0
ղեկավայրի նսըտավայրի և
հանդիսությունների սրահի
3.
գազաֆիկացում, գույքի
ձեռքբերում և տարածքի
ցանկապատում
Լորուտ բնակավայրի
500,0
500.0
4.
գերեզմանատան ցանկապատի
վերանորոգում
Համայնքի գյուղական
4500,0
4500.0
բնակավայրերում բնակչությանը
5.
ապահովել նորմալ և անխափան
ջրամատակարարումը

Այլ աղբյուրներ

Համայնք-ՔՀ-ՄՀ
համագործակցություն

Դոնոր
կազմակերպություններ

Պետական բյուջե

Համայնքի բյուջե

արժեքը
(հազ.
դրամ)

-

-

/դրամաշնորհ
կոմ.տնտեսությանը/
Մարց բնակավայրի խմելու ջրի
2000,0
6.
ջրամատակարարման ներքին
ցանցի հիմնանորոգում
Թումանյան քաղաքի 5
8000,0
7.
բազմաբնակարան շենքերի
տանիքների վերանորոգում
Շինարարական աշխատանքների
նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերի
8.
1500.0
պատվիրում,տեխնիկական և
հեղինակային հսկողության
իրականացում
Ընդամենը
65354,7
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Մարցից,Լորուտից,Ահնիձորից,
Շամուտից և Աթանից
1.
արոտավայրեր տանող
1600.0
հանդամիջյան ճանապարհների
նորոգում
2.
Թումանյան համայնքի բոլոր
բնակավայրերի
ներբնակավայրային փողոցների
10700.0
բարեկարգում /դրամաշնորհ
կոմ.տնտեսությանը/
3.
Թումանյան քաղաքի փողոցների
800,0
փոսային նորոգումներ և
Կենտրոնական փողոցի
հատվածի ցանկապատում
Ընդամենը
13100.0
Ոլորտ 8. Կրթություն
Համայնքում նախադպրոցական
1.
32100.0
կրթության ապահովում
Համայնքում արտադպրոցական
2.
դաստիարակության
6200.0
ծառայության մատուցում
Քարինջի մանկապարտեզի շենքի
3.
ջեռուցման համակարգի
2500.0
անցկացում
Ընդամենը
40800.0
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Բոլոր բնակավայրում
7000,0
խաղահրապարակների

2000,0

1500.0

6500,0

1500.0

29705,3

35649,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1600.0

10700.0

800,0

13100.0
32100.0
6200.0

2500.0
40800.0
-

2000,0

5000.0

կառուցում
7000,0

Ընդամենը

2000,0

5000.0

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն սոցիալապես
2000,0
2000,0
անապահով ընտանիքներին
Ընդամենը
2000,0
2000,0
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2018 թվականին ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել։
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
1.
Համայնքի բոլոր
բնակավայրերում
աղբահանության և
սանիտարական, մաքրման
6200.0
6200.0
ծառայությունների մատուցում
/դրամաշնորհ
կոմ.տնտեսությանը/
Ընդամենը
6200.0
6200.0
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
203920.7 163271,3 35649,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5000,0

-

-

Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի վերաբերյալ

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ
ծառայությունների մատուցում
Բնակավայրերը՝Թումանյան, Աթան, Ահնիձոր, Լորուտ, Մարց, Քարինջ, Շամուտ
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

Համայնքապետարա
նի աշխատակազմի
աշխատողներ

2020 թ.,
Թիրախ.
արժեքը
28

Փաստ.
արժեքը

Շեղումը

Մեկնաբանություն

Համայնքի հողի
2
հարկի և
գույքահարկի
գանձման
ավտոմատացված
համակարգեր
Համայնքապետարա ըստ
նի վարչական շենք գույքագրմ
և գույք
ան
ցուցակի
Վարչական
ըստ
ներկայացուցիչների գույքագրմ
նստավայրերի
ան
շենքեր և գույք
ցուցակի
Տեղական հարկերի,
3
տուրքերի և
վճարների
հավաքագրմամբ
զբաղվող
աշխատակիցներ
Հողի հարկի,
առկա է
գույքահարկի,
տեղական տուրքերի
և վճարների առկա
բազաներ
Համայնքի բյուջեի
12713,0
սեփական
եկամուտների գծով
առկա ապառքներ,
հազ.դրամ
Աշխատակազմում
44
առկա
համակարգչային
սարքեր և
սարքավորումներ
Աշխատակազմում
առկա է
առկա
տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցու
թյան համակարգեր
Աշխատակազմում
2
ֆինանսական (այդ
թվում՝ գույքի)
կառավարման
հարցերով զբաղվող
աշխատողներ
Աշխատակազմում
1
տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցու
թյան համակարգերի
կառավարման
հարցերով զբաղվող

աշխատողներ
ՏԻ-անը բնակիչների
3
մասնակցության
կարգեր
Համայնքի
առկա է
պաշտոնական
համացանցային
կայքի առկայություն
ՏԻՄ-երի կողմից
3
մատուցվող
համայնքային
(հանրային, ոչ
վարչական բնույթի)
ծառայությունների
թիվը
Անշարժ գույքի
2
հարկի բազայում
առկա
անճշտությունների
նվազեցում, %
Համայնքի բյուջեի
2
սեփական
եկամուտների
հավաքագրման
փաստացի
գումարների
տարեկան աճ (%-ով)
Հարկային
3
պարտականությունն
երը չկատարողների
նկատմամբ
համայնքի կողմից
դատարան
ներկայացված
հայցադիմումների
թիվը
Հողի հարկի
2
բազայում առկա
անճշտությունների
նվազեցում (%-ով)
Գույքահարկի
2
բազայում առկա
անճշտությունների
նվազեցում (%-ով)
Համայնքի բյուջեի
5
սեփական
եկամուտների գծով
առկա ապառքների
նվազեցում (%-ով)
Համայնքապետար
Կիրառվում
անում բնակիչների
է
սպասարկման «մեկ

պատուհան»
սկզբունքի
կիրառումը
Սպասարկման
կենտրոն դիմող
այցելուների թիվը
Համայնքի
պաշտոնական
համացանցային
կայքի
առկայությունը
Դոնոր
կազմակերպություն
ների հետ
համատեղ
իրականացվող
ընդհանուր
ծրագրերի թիվը
ՏԻՄ-երի

780

առկա է

1

7

գործունեության
վերաբերյալ
բնակիչների
իրազեկվածության
մակարդակի
բարձրացում (%-ով)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

ՏԻՄ-երի,
համայնքապետար
անի
աշխատակազմի
գործունեությունից,
մատուցվող
ծառայությունների
մատչելիությունից
և որակից
բնակիչների
բավարարվածությ
ան աստիճանի
բարձրացում,
(հարցումների
հիման վրա), (%)
ՏԻՄ-երի,
աշխատակազմի
գործունեության
վերաբերյալ
բնակիչների կողմից
ստացվող դիմումբողոքների թվի
նվազում (%-ով)
Համայնքի
աշխատակազմի
աշխատանքային

8

3

248

օրերի թիվը տարվա
ընթացքում, օր
Աշխատակազմում

2

ստացված մեկ
դիմումին
պատասխանելու
միջին ժամանակը,
օր

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Համայնքի
ղեկավարի,
ավագանու կողմից
կազմակերպվող
բնակիչների
ընդունելություններ
ի
հաճախականությու
նը
Աշխատակազմը
բնականոն գործել է,
բարելավվել է
բնակչությանը
մատուցվող
հանրային
ծառայությունների
մատչելիությունը և
որակը, %
Համայնքի բյուջեի
սեփական
եկամուտների
տեսակարար կշիռը
համայնքի բյուջեի
ընդհանուր
մուտքերի կազմում,
%
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

Շաբաթը
1անգամ

8

22,2

64354.0

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում
Բնակավայրերը՝Թումանյան, Աթան, Ահնիձոր, Լորուտ, Մարց, Քարինջ, Շամուտ
Արդյունքային ցուցանիշները

2020 թ.,

Տեսակը

Անվանումը

Թիրախ.
արժեքը

Մուտքային

Աշխատակազմում
առկա վարչական,
ֆինանսական,
տեղեկատվական,
հեռահաղորդակցու
թյան և այլ

առկա է

Փաստ.
արժեքը

Շեղումը

Մեկնաբանություն

համակարգեր
Աշխատակազմի
կառավարման
համակարգեր
Աշխատակազմի
կառուցվածք և
կանոնադրություն
Աշխատակազմի
տեխնիկական
սպասարկման
անձնակազմի
աշխատակիցներ
ՏԻՄ-երի
գործունեության
վերաբերյալ
բնակիչների կողմից
ստացվող դիմումբողոքների թվի
նվազում (%-ով)
Մասնագիտական
վերապատրաստու
մ անցած
համայնքային
ծառայողների թիվը
Աշխատակազմում
կիրառվող
տեղեկատվական
համակարգերի
Ելքային
թիվը
(քանակական)
Աշխատակազմում
օգտագործվող
համակարգիչների
թիվը
Աշխատակազմում
ՀԿՏՀ-ի առկայությունը
ՀԿՏՀ-ում
օգտագործվող
ծրագրերի թիվը
Աշխատակազմում
կիրառվող
հեռահաղորդակցու
թյան
համակարգերի
թիվը
Աշխատակազմի
կառուցվածքի,
կանոնադրության,
աշխատակարգերի
Ելքային (որակական)
և առկա
կառավարման
բարելավված
համակարգերի

առկա է

առկա է

2

3

5

1

23

առկա է
2

1

այո

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

առկայություն,
այո/ոչ
Տարվա ընթացքում
բարելավված
աշխատակարգերի
թիվը
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Աշխատակազմի
կառավարման
համակարգերը
բարելավվել են,
աճել են
աշխատակիցների
գիտելիքները և
հմտությունները
(%)
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

2

1

10

5112.0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 1. Մարց,Շամուտ և Աթան բնակավայրերի խմելու ջրի ներքին և արտաքին
ջրամատակարարման համակարգերի հիմնանորոգում
Բնակավայրերը՝ Աթան, Մարց, Շամուտ
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Անվանումը
«Թումանյան
համայնքի
կոմունալ
տնտեսություն»
ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա
և գույք
Վերանորոգված
ջրագծերի
երկարությունը, մ
Կիսամյակի
ընթացքում
ջրագծերի ընթացիկ
նորոգում
իրականացված
բնակավայրերի
թիվը
Ջրագծերի
վթարների
ընդհանուր թիվը
Մատուցվող
ծառայության

2020 թ.,
Թիրախ.
արժեքը
ըստ
գույքագրմ
ան
ցուցակի

6800

6

15

10

Փաստ.
արժեքը

Շեղումը

Մեկնաբանություն

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

որակից
բնակիչների
բավարարվածությ
ան
աստիճանի
բարձրացում (%-ով)
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Մատուցվող
ծառայության
որակից
բնակիչների
բավարարվածությ
ան աստիճանի
բարձրացում (%)
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջե և
ՀՀ
կառավարություն
/սւբվենցիոն
ծրագիր/

1

11

32132,2
/11246,3+
20885.9/
2000.0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 2. Համայնքի բնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի
ընդլայնում
Բնակավայրերը՝ Թումանյան, Քարինջ,Մարց,Լորուտ,Շամուտ,Աթան,Ահնիձոր
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Անվանումը
«Թումանյան
համայնքի
կոմունալ
տնտեսություն»
ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա
և գույք
Փողոցներում
տեղադրված
լուսատուների
քանակը
Փողոցներում
տեղադրված
հենասյունների
թիվը
Բնակիչների
բավարարվածությո
ւնը համայնքում
գիշերային
լուսավորվածությու
նից, %

2020 թ.,
Թիրախ.
արժեքը
ըստ
գույքագրմ
ան
ցուցակի

129

62

75

Փաստ.
արժեքը

Շեղումը

Մեկնաբանություն

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Համայնքի
բնակավայրերի
փողոցները դարձել
են լուսավոր,
գեղեցիկ ու
հարմարավետ
համայնքի
բնակիչների,
հյուրերի,
տրանսպորտային
միջոցների և
զբոսաշրջիկների
համար, (%)
Գիշերային
լուսավորված
փողոցների թվի
տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի մեջ, %
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ և ՀՀ
կառավարություն
/սւբվենցիոն
ծրագիր/

1
82

70

13772.5
/5509.0+
8263,5/

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 3. Մարց բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի և հանդիսությունների սրահի
գազաֆիկացում,գույքի ձեռքբերում և տարածքի ցանկապատում
Բնակավայրը՝ Մարց
Արդյունքային ցուցանիշները
2020 թ.
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
արժեք Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
Համայնքի տարեկան
950.0
բյուջեով
նախատեսված
Մուտքային
ֆինանսական
միջոցներ,հազ.դրամ
Ցանկապատված
69
տարածքի
Ելքային
երկարությունը,մ
(քանակական)
Ձեռքբերված գույքի
1
քանակը,հատ
Բնակչության
լավ
կարծիքը մատուցվող
Ելքային (որակական) ծառայությունների
վերաբերյալ
/վատ,բավարար,լավ/

Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, ամիս
Ապահովվել է Մարց
գյուղի բնակչության
ծառայությունների
մատուցման որակը, %
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

6

100

950.0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 4. Լորուտ բնակավայրի գերեզմանատան ցանկապատի վերանորոգում
Բնակավայը՝ Լորուտ
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Անվանումը
Համայնքի
տարեկան բյուջեով
նախատեսված
ֆինանսական
միջոցներ,հազ.դրա
մ
Գերեզմանատան
վիճակը
/վատ,բավարար,լա
վ/
Վերանորոգված
ցանկապատի
մակերեսը, քմ
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, ամիս
Լորուտ
բնակավայրի
գերեզմանատան
պահպանման
ծառայության
որակի
բարելավում, %
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

2020 թ.,
Թիրախ.
արժեքը
500,0

Փաստ.
արժեքը

Շեղումը

Մեկնաբանություն

բավարար

57,0

2
60

500,0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 5. Թումանյան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում
Բնակավայրը՝ ք.Թումանյան
Արդյունքային ցուցանիշները

2020 թ.,

Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Անվանումը
«Թումանյան
համայնքի
կոմունալ
տնտեսություն»
ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա
և գույք
Թումանյան
քաղաքի
բազմաբնակարան
շենքերի քանակը
Վերանորոգված
բազմաբնակարան
շենքերի քանակը
Վերանորոգված
շենքերի
տանիքների
մակերեսը՝քմ
Շեների
տանիքների
օգտագործման
պիտանելիության
ժամկետը,տարի
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Շենքի
բնակիչներին
մատուցվող
ծառայությունների
որակի
բարձրացում, %
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
և
կառավարության
կողմից
հատկացված
միջոցներ

Թիրախ.
արժեքը
ըստ
գույքագրմ
ան
ցուցակի

Փաստ.
արժեքը

Շեղումը

Մեկնաբանություն

24

5

1300,0
40

1
60

1500,0
6500,0

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ծրագիր 1. Մարց,Ահնիձոր, Աթան,Լորուտ,Շամուտ բնակավայրերից ամառանոցներ տանող
հանդամիջյան ճանապարհների նորոգում
Բնակավայրերը՝ Մարց,Ահնիձոր,Աթան,Լորուտ,Շամուտ
Արդյունքային ցուցանիշները
Թիրախ.
Տեսակը
Անվանումը
արժեքը
«Թումանյան
ըստ
համայնքի
գույքագրմ
Մուտքային
կոմունալ
ան

2020 թ.,
Փաստ.
արժեքը

Շեղումը

Մեկնաբանություն

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

տնտեսություն»
ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա
և գույք
Վերանորոգված
ամառանոցներ
տանող
ճանապարհների
երկարությունը, կմ
Տրանսպորտային
միջոցների
շահագործման
ծախսերի
(վառելիքի և
ամորտիզացիոն
ծախսերի)
խնայողությունը,%
Բնակիչների
բավարարվածությո
ւնը վերանորոգված
ամառանոցներ
տանող
ճանապարհների
անցանելիության
վիճակից, (%)
Ծրագրի

ցուցակի

69

12

50

7

իրականացման
ժամկետը, ամիս
Ապահովվել է
Մարց,Ահնիձոր
,Շամուտ, Լորուտ և
Աթան գյուղերի
բնակչությանը
անցանելի
ճանապարհներով
երթևեկելու
ծառայության
մատուցումը և
ամառանոցների
հասանելիությունը,
(%)
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

100

1600.0

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ծրագիր 2. Թումանյան համայնքի բնակավայրերի ներբնակավայրային ճանապարհների
բարեկարգում
Բնակավայրը՝ Թումանյան,Քարինջ, Մարց, Ահնիձոր, Աթան,Լորուտ,Շամուտ
Արդյունքային ցուցանիշները
2020 թ.,
Տեսակը
Անվանումը
Թիրախ.
Փաստ.
Շեղումը Մեկնաբանություն

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

«Թումանյան
համայնքի
կոմունալ
տնտեսություն»
ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա,
գույք և
աշխատակազմ
Բարեկարգված

արժեքը
ըստ
հաստիքնե
րի և
գույքագրմ
ան
ցուցակի

արժեքը

28,5

ճանապարհների
երկարությունը,կմ
Բնակիչների
կարծիքը
բարեկարգ
ճանապարհների
վերաբերյալ/ լավ,
բավարար, վատ/
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Բարեկարգումից

բավարար

1

80

հետո Թումանյան
համայնքի
ներբնակավայրայի
ն ճանապարհները
դարձել են
անվտանգ,
Վերջնական
արդյունքի

անցանելի ու
հարմարավետ
հետիոտների և
տրանսպորտային
միջոցների
երթևեկության
համար տարվա
բոլոր
եղանակներին, %

Ծախսեր, հազ. դրամ

ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

10700.0

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ծրագիր 3. Թումանյան քաղաքի փողոցների փոսային նորոգումներ և Կենտրոնական փողոցի
հատվածի ցանկապատում
Բնակավայրը՝ ք.Թումանյան
Արդյունքային ցուցանիշները
2020 թ., տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
արժեքը
ն

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծրագրի
իրականացման
հարցերով զբաղվող
աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Նախագծանախահաշվային
փաստաթղթեր
Բարեկարգված
փողոցների
մակերեսը, ք.մ
Բարեկարգված
փողոցների
երկարությունը,
մետր
Բնակիչների
կարծիքը
բարեկարգված
փողոցների
վերաբերյալ
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, ամիս
Թումանյան

1

1

220

900

5 – միջին՝
ոչ լավ. ոչ
վատ

2

քաղաքի
փողոցները դարձել
են անցանելի ու
հարմարավետ
Վերջնական
արդյունքի

հետիոտների և
տրանսպորտային

40

միջոցների
երթևեկության
համար տարվա
բոլոր
եղանակներին, %
Ծախսեր, հազ. դրամ

ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

800.0

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում
Բնակավայրերը՝ Թումանյան, Լորուտ, Քարինջ, Աթան, Ահնիձոր, Մարց, Շամուտ
Արդյունքային ցուցանիշները
2020 թ., տարեկան
Թիրախ.
Փաստ.
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
29
աշխատակազմեր
Մուտքային
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
ըստ
շենքեր և գույք
գույքագրմ

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
աշխատակիցների
թիվը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
դաստիարակների
թիվը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
խմբերի թիվը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ
հաճախող
երեխաների թիվը
Մեկ երեխայի
հաշվով սննդի
օրական ծախսերը,
դրամ
Մատուցվող
ծառայության
համապատասխան
ությունը
օրենսդրական
պահանջներին,
սահմանված
նորմատիվներին,
կարգերին և
չափորոշիչներին
Նախադպրոցական
կրթության
ծառայության
մատուցման օրերի
թիվը տարվա
ընթացքում
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
տարեկան
ջեռուցման օրերի
թիվը
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Ապահովվել է
համայնքի
բնակչությանը
նախադպրոցական
կրթության
ծառայությունների
մատուցումը և
հասանելիությունը,
%
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի

ան
ցուցակի
29

14

8
121

180

ամբողջութ
յամբ

229

120

1

100

32100.0

միջոցներ

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 2. Քարինջի մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման համակարգի անցկացում
Բնակավայրը՝ Քարինջ
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի
աշխատակազմ
2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ
հաճախող
երեխաների թիվը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ
հաճախող
երեխաների աճը
(%-ով)
Մեկ երեխայի
հաշվով ՆՈՒՀ
ՀՈԱԿ-ի
պահպանման
Ելքային
փաստացի
(քանակական)
ծախսերի գումարը,
Ելքային (որակական)
հազ.դրամ
Բարձրացել է ՆՈՒՀ
ՀՈԱԿ-ի
գործունեությունից,
մատուցվող
ծառայությունների
մատչելիությունից
և որակից
բնակիչների
բավարարվածությ
ան աստիճանը, (%)
Ծնողների կարծիքը
մատուցվող
ծառայությունների
վերաբերյալ
Ելքային
(ժամկետայնության)
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Ապահովվել է
Քարինջ գյուղի
բնակչությանը
նախադպրոցական
Վերջնական
կրթության
արդյունքի
ծառայությունների
մատուցման որակը,
%
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
Ծախսեր, հազ. դրամ
համայնքի բյուջեի
Մուտքային

2020 թ.,
Թիրախ.
արժեքը
7
15

2

38.5

85

լավ

1

100

2500.0

Փաստ.
արժեքը

Շեղումը

Մեկնաբանություն

միջոցներ

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 3. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում
Բնակավայրը՝ Թումանյան
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Անվանումը
Թումանյան
քաղաքի
մանկական
արվեստի դպրոց»
ՀՈԱԿ–ի
աշխատակազմ
«Թումանյան
քաղաքի
մանկական
արվեստի դպրոց»
ՀՈԱԿ–ի շենք և
գույք
ՀՈԱԿ-ի խմբերի
թիվը

ՀՈԱԿ հաճախող
երեխաների թիվը
Ելքային
2. Երաժշտական
(քանակական)
կրթություն
ստացողների թիվը
Գեղագիտական
կրթություն
ստացողների թիվը
Ծնողների կարծիքը
մատուցվող
Ելքային (որակական)
ծառայության
վերաբերյալ
Ծառայության
մատուցման օրերի
թիվը տարվա
Ելքային
ընթացքում
(ժամկետայնության)
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
«Թումանյան
քաղաքի
մանկական
արվեստի դպրոց»
ՀՈԱԿ–ի
Վերջնական
գործունեությամբ
արդյունքի
ապահովվել է
համայնքի
բնակչությանը
արտադպրոցական
դաստիարակությա

2020 թ.
Թիրախ.
արժեքը

5

ըստ
գույքագրմ
ան
ցուցակի

2
26
12

14

6 - ավելի
շատ լավ,
քան վատ

190

1

100

Փաստ.
արժեքը

Շեղումը

Մեկնաբանություն

Ծախսեր, հազ. դրամ

ն ծառայության
մատուցումը և
հասանելիությունը,
%
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

6200.0

Ոլորտ 9. Հանգիստ, Մշակույթ,Կրոն
Ծրագիր 1. Ահնիձոր բնակավայրի ակումբի վերանորոգում /տանիք,դուռ և պատուհան/
Բնակավայր՝ Ահնիձոր
Արդյունքային ցուցանիշներ
Տեսակը
Մուտքային

Անվանումը

2020թ.
Թիրախ.
արժեք

Համայնքում
մշակույթի տների և
ակումբների
քանակը
Վերանորոգված
տանիքի
մակերեսը,քմ

120

Ելքային (որակական)

Փոխված դուռ և
պատուհանների
քանակը,հատ

2

Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի

Վերջնական
արդյունքի

Բնակչության
շրջանում մշակույթի
նկատմամբ
հետաքրքրվածությա
ն բարձրացում (%ով)

Ծախսեր, հազ. դրամ

ֆինանսավորման
աղբյուրը՝ համայնքի
բյուջեի միջոցներ

Շեղումը

Մեկնաբանություն

3

Ելքային
(քանակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Փաստ.
արժեք

8
1

55

2000.0

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Ծրագիր 1. Խաղահրապարակների կառուցում
Բնակավայրերը՝ ք.Թումանյան,գ.Քարինջ,գ.Մարց,գ.Լորուտ,գ.Ահնիձոր,գ.Շամուտ,գ.Աթան
Արդյունքային ցուցանիշները
2020թ.
Թիրախ.
Փաստ.
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը

Աշխատակազմում
ծրագրի
իրականացման
հարցերով
2
զբաղվող
մասնագետների
Մուտքային
թիվը
Նախագծանախահաշվային
1
փաստաթղթերի
թիվը
Համայնքիում
գոյություն ունեցող
Ելքային
1
խաղահրապարակնե
(քանակական)
րի թիվը
Կառուցված
խաղահրապարակնե
7
րի թիվը
Բնակիչների
կարծիքը
տեղադրված
7բավական
Ելքային (որակական) խաղահրապարակ
ների վերաբերյալ՝
ին լավ
1-10 բալանոց
սանդղակով
Ծրագրի
Ելքային
իրականացման
1
(ժամկետայնության)
ժամկետը, տարի
Ապահովվել է
բոլոր
բնակավայրերում
ֆիզիկական
կուլտուրայով և
7սպորտով
Վերջնական
բավականի
զբաղվելու
արդյունքի
ն լավ
ծառայությունների
մատուցման
հասանելիությունը՝
1-10 բալանոց
սանդղակով
Ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջե և
Ծախսեր, հազ. դրամ
7000.0
դոնոր
կազմակերպությու
ններ
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
Բնակավայրերը՝ Թումանյան, Լորուտ, Քարինջ, Աթան, Ահնիձոր, Մարց, Շամուտ
Արդյունքային ցուցանիշները
2020 թ.,
Թիրախ.
Փաստ.
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
արժեքը

Մեկնաբանություն

Սոցիալական
Մուտքային

1

աջակցության
հարցերով զբաղվող
աշխատակիցներ

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Սոցիալական
աջակցություն
ստացած
սոցիալապես
խոցելի
ընտանիքների թիվը
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
հասցեականություն
ը և ծառայության
մատչելիությունը,
%
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

85

117

8

բավարար

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն

1

90

2000.0

Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման
ծառայությունների մատուցում
Բնակավայրերը՝ Թումանյան, Լորուտ, Քարինջ, Մարց, Շամուտ, Աթան, Ահնիձոր
Արդյունքային ցուցանիշները
2020 թ.,
Թիրախ.
Փաստ.
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
«Թումանյանի
16
կոմունալ
տնտեսություն»
ՀՈԱԿ-ի
աշխատակազմ
«Թումանյանի
ըստ
կոմունալ
գույքագրմ
տնտեսություն»
ան
Մուտքային
ՀՈԱԿ-ի գույք և
ցուցակի
մեքենասարքավորումներ
Աղբահանության
2800.0
համար գանձված
վճարների
գումարը, հազ.դրամ
Աղբահանություն և
2
սանիտարական
մաքրում
իրականացնող
աշխատակիցների
թիվը
Աղբատար
2
մեքենաների թիվը
Աղբամանների
85
Ելքային
թիվը
(քանակական)
Աղբահանության
100
համար գանձվող
վճարի չափը, դրամ
Համայնքում
178.0
իրականացված
աղբահանության
ծավալը՝ տարեկան
կտրվածքով,
տոննա
5 – միջին՝ ոչ
Բնակիչների
լավ, ոչ վատ
կարծիքը
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայության
Ելքային (որակական)
վերաբերյալ
Աղբահանության և
ամբողջութ
սանիտարական
յամբ
մաքրման
ծառայության
համապատասխան

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

ությունը
օրենսդրական
պահանջներին,
սահմանված
նորմատիվներին,
կարգերին և
չափորոշիչներին
Աղբահանության
ծառայության
մատուցման
հաճախականությու
նը (ամսվա
կտրվածքով)
-բնակավայրերում
-ք.Թումանյան
Սանիտարական
մաքրման
ծառայության
մատուցման
հաճախականությու
նը (ամսվա
կտրվածքով)
Ապահովվել է
համայնքի
բնակչությանը
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայությունների
մատուցումը
համայնքի բոլոր
բնակավայրերում,
%
ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի
միջոցներ

3անգամ
8անգամ

Ըստ
գրաֆիկժամանակ
ացույցի

100%

-

6200.0

ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
/ԶԵԿ. ԵՐՎԱՆԴ ՇԱՔԱՐՅԱՆ/

Ղեկավարվելով ՀՀ Հողային օրենսգրքի 3-րդ, 52-րդ հոդվածներով,
<<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 16-19 րդ
հոդվածներով, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքով, <<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի
կադաստրի պետական կոմիտեի 01/06/2010 թ. թիվ 186-Ն հրամանով, հիմք
ընդունելով ՀՀ կառավարության 09/06/2005 թվականի թիվ 845-Ն և
13/04/2006 թվականի թիվ 719-Ն և որոշումները և որակավորված անձի կողմից
տրված հողամասի հատակագիծը՝
Թումանյան համայնքի ավագանին որոշում է.
1.Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հետ կապված անճշտություն
ների ուղղման համար,Թումանյան համայնքի Քարինջ գյուղի վարչական սահմաններում
գտնվող Թումանյան համայնք, գ.Քարինջ, փողոց 8,թիվ 5 հասցեում, 06-110-0031-0003
կադաստրային ծածկագրի տակ գտնվող 0.23775 հա բնակավայրերի բնակելի
կառուցապատման տնամերձ հողամասի նկատմամբ, քանի որ գոյություն չունեն
որևէ իրավունք հաստատող փաստաթղթեր և այն ՀՀ կառավարության 09/06/2005 թվական
ի թիվ 845-Ն որոշմամբ փոխանցված չէ համայնքին, առաջնորդվելով ՀՀ կառավարությանն
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 01/06/2010թ. թիվ
186-Ն հրամանի II գլխի 5-րդ կետով, որոշում եմ նշված հողամասի նկատմամբ ճանաչել
Թումանյան համայնքի սեփականության իրավունքը:
2.Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հետ կապված անճշտություն
ների ուղղման համար, Թումանյան համայնքի Թումանյան քաղաքի վարչական
սահմաններում գտնվող Թումանյան համայնք, Թումանյան քաղաք, փողոց 12, թիվ 32
հասցեում, 06-004-0021-0150 կադաստրային ծածկագրի տակ գտնվող 0.20534 հա
բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման տնամերձ հողամասի նկատմամբ,
քանի որ գոյություն չունեն որևէ իրավունք հաստատող փաստաթղթեր և այն ՀՀ կառավարու
թյան 13/04/2006 թվականի թիվ 719-Ն որոշմամբ փոխանցված չէ համայնքին,
առաջնորդվելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմի
տեի նախագահի 01/06/2010թ. թիվ 186-Ն հրամանի II գլխի 5-րդ կետով, որոշում եմ նշված
հողամասի նկատմամբ ճանաչել Թումանյան համայնքի սեփականության իրավունքը:
3.Նշված հողամասերը ենթակա են գրանցման Թումանյանի համայնքապետարանի
անվամբ:
4.Թույլատրել համայնքի ղեկավարին դիմելու ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ աշխատակազմի Լոռու
մարզային ստարաբաժանում՝ նշված հողամասի համար սեփականության վկայական
ստանալու համար:

ՆԱԽԱԳԻԾ
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ
ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
/ԶԵԿ. ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ/

Ղեկավարվելով<<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 18րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետով,հիմք ընդունելով Թումանյան համայնքի
ավագանու 2020թ. Հունվարի 10-ի <<Թումանյան համայնքի 2020թ. բյուջեն
հաստատելու մասին>> թիվ 2 -Ն որոշումը, Թումանյան համայնքի զոհված
զինծառայողների,զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական
պաշտպանվածության բարելավման, պատերազմի վետերանների սոցիալական
խնդիրների լուծման, հաշմանդամների, կերակրողին կորցրած ընտանիքների,
սոցիալապես անապահով այլ խավերի սոցիալական պայմանների բարելավման
վերաբերյալ դիմումները քննարկող հանձնաժողովի եզրակացությունը,
Թումանյան համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը և հաշվի առնելով
Թումանյան համայնքի բնակիչների դիմումները`
Թումանյան համայնքի ավագանին որոշում է.
Թումանյանի համայնքապետարանի սոցիալական օգնություն խմբի այլ նպաստներ
բյուջեից /հոդված 4729 / Թումանյան համայնքի սոցիալապես անապահով
քաղաքացիներին տրամադրել դրամական օգնություն՝ համաձայն հավելվածի:

Հավելված
Թումանյան համայնքի ավագանու
2020թ. մարտի 19-ի թիվ 14- Ա որոշման

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ
ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
1.Ըստ ստացված դիմումների Թումանյան համայնքի հիշյալ սոցիալապես անապահով
բնակիչներին հատկացնել դրամական օգնություն.

1) Խեչումյան Սեդա Վազգենի -ք. Թումանյան – 10000 ՀՀ դրամ,
2) Պարանյան Ռաֆայել Գառնիկի -ք. Թումանյան – 10000 ՀՀ դրամ,
3) Բարսեղյան Շուշիկ Մեսրոպի -ք. Թումանյան – 10000 ՀՀ դրամ,
4) Ղամբարյան Սոֆյա Սարգսի -ք. Թումանյան – 10000 ՀՀ դրամ,
5) Ասրյան Ամալյա Արամայիսի -ք. Թումանյան – 10000 ՀՀ դրամ,
6) Բաղդասարյան Նազիկ Սոսի –գ.Քարինջ – 10000 ՀՀ դրամ,
7) Վարդանյան Աիդա Ռուբիկի –գ.Քարինջ – 10000 ՀՀ դրամ,
8) Ասրյան Ամրաստան Հովհաննեսի –գ.Քարինջ – 10000 ՀՀ դրամ:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

ԼԵՎՈՆ ԶԱՎԱՐՅԱՆ

