ՀՀԶՀ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹ
Սարչապետ համայնք
(2017-2021
Պարտադիր խնդիր

Բյուջետավորված
միջոցներ

Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների
2017
2018
2019
2020
2021

Համայնքի
սեփական
եկամուտներ

Ներքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ

Ֆինանսավորման աղբյուրներ
Արտաքին
պաշտոնական
դրամաշնորհներ

1. Գործարար միջավայրի բարելավում
և ձեռնարկատիրության խթանում
2. Համայնքի գույքի և դրամական
միջոցների կառավարում
3. Նախադպրոցական և
արտադպրոցական
45.5 մլն
դաստիարակություն
4. Ակտիվ մշակութային և մարզական
կյանքի կազմակերպումը՝
երիտասարդության ներգրավմամբ
70.0 մլն.
5. Համայնքի բնակչության
4.65 մլն.
սոցիալական պաշտպանություն
6. Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ
ապրելակերպի խրախուսումը
20 մլն
7. Համայնքում բնակարանային
շինարարության խթանումը

9.6 մլն

9.5 մլն

14

8.6 մլն

14

8.8 մլն

14

14

800.0 հազ.
900.0 հազ.
950.0 հազ.
1 մլն.

5 մլն

5 մլն

9 մլն

5 մլն

45.5 մլն

14

5.0 մլն

1 մլն.

4.65 մլն

5 մլն

4 մլն

65.0 մլն

16 մլն

ՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
արչապետ համայնք
(2017-2021 թթ.)

ավորման աղբյուրներ
Բարեգործություն/ն
վիրատվություն

Պետությունհամայնքմասնավոր
հատված
համագործակցություն

Այլ աղբյուրներ

Ծախսերի դասեր
Ընթացիկ ծախսեր Կապիտալ ծախսեր Ֆինանսավորումն
առկա է

45.5 մլն

5.0 մլն

Ֆինանսավորման
հարցը լուծված չէ

լուծված է

65.0 մլն

4.65 մլն

3 մլն

Ֆինանսավորման կարգավիճակ
Ֆինանսավորման
Ներկայացվել է
շուրջ ընթանում են ֆինանսավորման
բանակցություններ
հայտ

լուծված չէ
լուծված է

17 մլն

լուծված չէ

8. Համայնքի բնակավայրերի
կառուցապատումը, բարեկարգումը և
կանաչապատումը, համայնքի
աղբահանությունը և սանիտարական
մաքրումը, կոմունալ տնտեսության
աշխատանքների ապահովումը,
համայնքային գերեզմանատների
պահպանումը և գործունեության
ապահովումը
74.950մլն

22.940 մլն22.940 մլն22.950 մլն3.060 մլն 3.060 մլն 4.950 մլն

9. Համայնքի հասարակական
տրանսպորտի աշխատանքի
կազմակերպում, համայնքային
ճանապարհային
ենթակառուցվածքների
պահպանություն և շահագործում
10. Աջակցություն պետական
պաշտպանության իրականացմանը
11. Աղետների ռիսկերի նվազեցման և
արտակարգ իրավիճակներում
բնակչության պաշտպանության ու
քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումների իրականացում

12. Գյուղական բնակավայր ընդգրկող
համայնքներում գյուղատնտեսության
զարգացման խթանումը
30 մլն

15 մլն

10 մլն

5 մլն

13. Զբոսաշրջային հեռանկարներ
ունեցող համայնքներում՝
զբոսաշրջության զարգացման
խթանում
14. Համայնքի երիտասարդության
խնդիրների լուծմանն ուղղված
ծրագրերի և միջոցառումների
կազմակերպում
4 մլն

800.0 հազ.
800.0 հազ,
800.0 հազ.
800.0 հազ.
800.0 հազ.
4 մլն

10 մլն

60 մլն

9.950 մլն

30 մլն

4 մլն

65 մլն

լուծված չէ

30 մլն

լուծված չէ

լուծված է

15.Համայնքում ծնելիության և
բազմազավակության խթանում
16.Համայնքում բնակչության
առողջության պահպանման և
բարելավման ծրագրերի
իրականացում, արդյունավետ և
մատչելի բժշկական սպասարկման
պայմանների ստեղծում
17. Բարեգործության խթանում
18. Համայնքի հասարակական
կյանքին հաշմանդամների
մասնակցության խթանում
19. Համայնքում առկա ազգային և
համամարդկային արժեքների
յուրաքանչյուրի ազատ
հաղորդակցման նպաստում

2.5 մլն

500.0 հազ.
500.0 հազ.
500.0 հազ.
500.0 հազ500.0 հազ.
2.5 մլն

2.5 մլն

լուծված է

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
Սարչապետ համայնք
2015-2021 թվականներ)

Ցուցանիշի
փաստացի արժեք
(2015)

Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ

Ցուցանիշի
փաստացի արժեք
(2017)

Ցուցանիշի
կատարողական
(2017)

Ցուցանիշի
թիրախային
արժեք (2018)

Ցուցանիշի
փաստացի արժեք
(2018)

Ցուցանիշի
կատարողական
(2018)

Ցուցանիշի
թիրախային
արժեք (2019)

Ցուցանիշի
փաստացի արժեք
(2019)

Ցուցանիշի
կատարողական
(2019)

Ցուցանիշի
թիրախային
արժեք (2020)

Ցուցանիշի
փաստացի արժեք
(2020)

Ցուցանիշի
կատարողական
(2020)

Ցուցանիշի
թիրախային
արժեք (2021)

Ցուցանիշի
փաստացի արժեք
(2021)

Ցուցանիշի
կատարողական
(2021)

Տվյալների հավաքագրման
պարբերականությունը
Կիսամյակա
Տարեկան
յին

Ցուցանիշի
կանխատեսվող
արժեք (2016)

Ցուցանիշի
թիրախային
արժեք (2017)

14%

12%

10%

8%

7%

5%

X

1,5%

1%

1,5%

2%

2,5%

3%

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

1%

1%

1%

1%

1%

1,5%

X

ՀՀ Ոստիկանություն,
ՀՀ պետ. ռեգիստր

Հարցում

6

7

7

7

8

8

X

ՊԵԿ տարածքային
բաժին

Հարցում

X

ՊԵԿ տարածքային
բաժին/ԱՎԾ

Հարցում

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան,
մանկապարտեզ

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Ցուցանիշի
ստացման աղբյուր

Ցուցանիշի
ստացման մեթոդ

Համայնքի կայուն զարգացում
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող
ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի
ընտանիքների ընդհանուր թվին
(արտահայտված տոկոսով)

15%

Համայնքի սեփական եկամուտների
տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով

1%

Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի
փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ,
արտահայտված տոկոսով, չհաշված
համայնքի բնակչության փոփոխությունը
բնական աճի պատճառով
1. Գործարար միջավայրի բարելավում և
ձեռնարկատիրության խթանում
Համայնքում ձեռնարկատիրական
գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների
8
թիվը (անհատ ձեռնարկատերեր և
ձեռնարկություններ)

0%

Ոչ գյուղատնտեսական բնագավառում
ֆորմալ զբազվածության աճ

2. Համայնքի գույի և դրամական միջոցների
կառավարում
Գույքի հետ գործարքների
համապատասխանությունը «Գույքի
կառավարման ծրագրին»
3. Նախադպրոցական և արտադպրոցական
դաստիարակություն
Առանձնացված նախադպրոցական
հաստատություն (այն համայքներում, որտեղ
առանձին նախակրթարան չկա)
Նախադպրոցական հաստատություններում
90%
ընդգրկված երեխաների թվաքանակի
հարաբերությունը համայնքի
նախադպրոցական տարիքի երեխաների
ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով)
90%
Ծնողների բավարարվածությունը
նախադպրոցական կրթությունից

100%

100%

100%

100%

100%

Բավարարված
Նախադպրոցա- կան
Հարցում կամ
հաստատությունխմբային
ներ հաճախող
հարցազրույց/ֆոկուս
երեխաների ծնողներ
խումբ
Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Արտադպրոցական հաստատություններում
ընդգրկված երեխաների թվի
հարաբերությունը համայնքի դպրոցական
տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին,
արտահայտված տոկոսով

X

Ծնողների բավարարվածությունը
արտադպրոցական կրթությունից

4. Ակտիվ մշակութային և մարզական
կյանքի կազմակերպումը՝
երիտասարդության ներգրավմամբ
Համայնքապետարանի կազմակերպված
մշակութային միջոցառումների թիվ
Համայնքում գործող մշակութային
խմբակների թիվ
Մշակութային խմբակներում ընդգրկված
երեխաների ու պատանիների թվի
հարաբերությունը համայնքի երեխաների ու
պատանիների թվին՝ արտահայտված
տոկոսով

12
1

12

13

14

15

16

17

1

1

2

2

3

3

10%

10%

15%

15%

20%

20%

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Արտադպրոցական
Հարցում կամ
հաստատությունխմբային
ներ հաճախող
հարցազրույց/ֆոկուս
երեխաների ծնողներ
խումբ

X

X
X

Համայնքապետարան
Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն
Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

10%
X

Ծնողների բավարարվածությունը
մշակութային խմբակներից

Մշակութային
Հարցում կամ
խմբակներ
խմբային
հաճախող
հարցազրույց/ֆոկուս
երեխաների ծնողներ
խումբ

X
Բավարարված

Համայնքապետարանի միջոցներով
կազմակերպված երեխաների ու
պատանիների այցելություններ համայքից
դուրս մշակութային օջախներ
Համայնքապետարանի միջոցներով
համայնքում կազմակերպված մարզական
միջոցառումների թիվ

Փաստաթղթային
համայնքապետարա
ուսումնասիրություն/հ
ն
արցազրույց

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

5
15

15

20

20

20

20

1

1

1

2

2

2

0

Համայնքային գրադարանի (ներառյալ
էլեկտրոնային գրադարանի) առկայություն
Գրադարնից օգտվողների թվի տարեկան աճ
նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված
տոկոսով

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Դիտարկում

X

Գրադարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

5. Համայնքի բնակչության սոցիալական
պաշտպանություն
Սոցիալական ծրագրի առկայություն

առկա է

Սոցիալական ծրագրի շահառուների
բավարարվածությունը ծրագրից

Բավարարված

առկա է

առկա է

առկա է

առկա է

առկա է

առկա է

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

X

Շահառուների
ընտրանք

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն
Հարցում կամ
խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

6. Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ
ապրելակերպի խրախուսումը
Համայնքապետարանի օժանդակությամբ
համայնքում գործող մարզական խմբակների
թիվ
Մարզական խմբակներում ընդգրկված
երեխաների ու պատանիների թվի
հարաբերությունը համայնքի երեխաների ու
պատանիների ընդհանուր թվին,
արտահայտված տոկոսով

1
1

1

1

2

2

2

3%

5%

5%

10%

15%

20%

Ծնողների բավարարվածությունը մարզական
Բավարարված
խմբակներից
Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

200 քմ
200քմ

Համայնքում քաղաքաշինական
կանոնադրության առկայություն
Կառուցապատման թույլատրության մեջ
նշված ժամկետների պահպանմամբ
իրականացված շինարարությունների թվի
հարաբերությունը համայնքում
իրականացված շինարարությունների
ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով

առկա չէ
առկա չէ

առկա չէ

առկա չէ

առկա չէ

առկա է

առկա է

առկա չէ
առկա չէ

առկա չէ

առկա չէ

առկա չէ

առկա է

առկա է

Համատիրությունների կողմից սպասարկվող
բնակելի մակերեսի հարաբերությունը
համայնքի կողմից սպասարկվող բնակելի
մակերեսին, արտահայտված տոկոսով
Համայնքում հավաքված և աղբավայրերում
տեղադրված աղբի հարաբերությունը
համայնքում առաջացող ամբողջ աղբին,
արտահայտված տոկոսով
Համայնքի սանիտարական մաքրման
ենթարկվող տարածքի մակերեսի
հարաբերությունը համայնքի ընդհանուր
տարածքի մակերեսին, արտահայտված
տոկոսով
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը աղբահանությունից և
սանիտարական մաքրումից
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
ջրամատակարարումից և ջրահեռացումից
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը ոռոգման ջրի
մատակարարումից

9. Համայնքի հասարակական
տրանսպորտի աշխատանքի
կազմակերպում, համայնքային
ճանապարհային ենթակառուցվածքների
պահպանություն և շահագործում

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Մարզական
խմբակներ
հաճախող
երեխաների ու
պատանիների
ծնողներ

Հարցում կամ
խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստացի
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստացի
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան/համատիրություններ

Փաստացի
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան/մասնավոր
օպերատորներ

Խորքային
հարցազրույց

X

Համայնքապետարան

Հարցում/խորքային
հարցազրույց

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

անբավարար

անբավարար

անբավարար

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

առկա չէ

առկա չէ

առկա չէ

առկա չէ

առկա չէ

առկա չէ

Համայնքի
բնակիչներ

X

Համայնքի
բնակիչներ

X

Համայնքի
բնակիչներ

Հարցում

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

առկա չէ

1%
1%

1%

1%

1%

1%

1%

Հարցում կամ
խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ
Հարցում կամ
խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ
Հարցում կամ
խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

X

անբավարար

Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունն աղբահանությունից և
սանիտարական մաքրումից
Համայնքի կանաչ տարածքների տարեկան
աճ, արտահայտված տոկոսով
Գերեզմանատների
համապատասխանությունը հատակագծին
(այսինքն՝ գերեզմանատան հաստատված
տարածքից դուրս գերեզմանատեղի չի
հատկացվում)

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Բավարարված

Համայնքապետարանում հաշվառված
բնակարանային պայմանների բարելավման
կարիք ունեցող ընտանիքների թվի
հարաբերությունը համայնքի տնային
տնտեսությունների ընդհանուր թվին,
արտահայտված տոկոսով

8. Համայնքի բնակավայրերի
կառուցապատումը, բարեկարգումը և
կանաչապատումը, համայնքի
աղբահանությունը և սանիտարական
մաքրումը, կոմունալ տնտեսության
աշխատանքների ապահովումը,
համայնքային գերեզմանատների
պահպանումը և գործունեության
ապահովումը
Համայնքի գլխավոր հատակագծի
առկայություն
Համայնքում գլխավոր հատակագծին
համապատասխան տրված շինարարական
թույլտվությունների թվի հարաբերությունը
տրված շինարարական թույլտվությունների
ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով

Համայնքապետարան

X

Բավարարված
7. Համայնքում բնակարանային
շինարարության խթանումը
Համայնքում կառուցված բնակելի մակերես

X
3%

համապատասխան

համապատասխան

համապատասխան

համապատասխան

համապատասխան

համապատասխան

համապատասխան

Համայնքի բնակիչների
Բավարարված
բավարարվածությունը համայնքը
սպասարկող հասարակական տրանսպորտի
աշխատանքներից
Համայնքային ենթակայության
70%
ճանապարհներին տեղադրված
ճանապարհային նշանների թվի
հարաբերությունն անհրաժեշտ
ճանապարհային նշաններին, արտահայտված
տոկոսով
Համայնքում կահավորված ավտոբուսային
0
կանգառների հարաբերությունը
ավտոբուսային կանգառների ընդհանուր
թվին
Համայնքը սպասարկող հասարակական
տրանսպորտի պարկում 5 և ավելի տարի
հնություն ունեցող մեքենաների
հարաբերությունն ավտոպարկի մեքենաների
ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

Բավարարված

70%

70%

80%

80%

100%

100%

0

0

50%

50%

100%

100%

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան/ուղևորափոխադրումներ
իրականացնող
ընկերություն(ներ)

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն/
հարցում

X

Համայնքապետարան/շինարարություն իրականացնող
ընկերություն(ներ)

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն/
հարցում

վարվում է

վարվում է

վարվում է

վարվում է

X

Համայնքապետարան/տարածքային
զինվորական
կոմիսարիատներ

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող
բնակիչներ

Հարցում կամ
խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

X

Համայնքապետարան

Հարցում

X

Համայնքապետարան/ՋՕԸ

Հարցում

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

վարվում է

5%

Բերքատվության տարեկան աճ

5%

Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի հարաբերությունը
ընդհանուր գյուղատնտեսական
նշանակության հողերին արտահայտված
տոկոսով

50%

13. Համայնքում շրջակա միջավայրի
պահպանություն
Համայնքում էներգախնայող լամպերով
լուսավորվող տարածքի հարաբերությունը
ընդհանուր լուսավորվաղ տարածքին,
արտահայտված տոկոսով
Համայնքի կազմակերպած ծառատունկի
ժամանակ տնկված ծառերի
կպչողականություն, արտահայտված
տոկոսով
Համայնքի մաքրման շաբաթօրյակներ

X

վարվում է

վարվում է
11. Աղետների ռիսկերի նվազեցման և
արտակարգ իրավիճակներում
բնակչության պաշտպանության ու
քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումների իրականացում
12. Գյուղական բնակավայր ընդգրկող
համայնքներում գյուղատնտեսության
զարգացման խթանում
Համայնքի՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող
բնակիչների եկամտի տարեկան աճ

Հարցում

Բավարարված

Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող
ճանապարհների ամեն տարի
ասֆալտապատած հատվածի երկարության
հարաբերությունը համայնքի ենթակայության
տակ գտնվող ճանապարհների
երկարությանը, արտահայտված տոկոսով

10. Աջակցություն պետական
պաշտպանության իրականացմանը
Համայնքում բնակվող զինապարտ
քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում

Համայնքի
բնակիչներ

X
Բավարարված

5%

5%

5%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

50%

50%

50%

70%

70%

70%

0

20%

40%

60%

80%

100%

5%

10%

20%

30%

40%

50%

0

5%

առկա է
առկա է

առկա է

առկա է

առկա է

առկա է

առկա է

14. Զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող
համայնքներում՝ զբոսաշրջության
զարգացման խթանում
Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող
տնային տնտեսությունների աճ նախորդ
տարվա համեմատ

X

Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների
թվաքանակի աճ նախորդ տարվա
համեմատությամբ

X

Զբոսաշրջությունից
եկամուտ ստացող
տնային
տնտեսություններ
Հյուրանոցներ,
տուրսիատական
գործակալություններ,
համայնքապետարան

Խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

Խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

15. Համայնքի երիտասարդության
խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և
միջոցառումների կազմակերպում
Համայնքի միջոցներով կազմակերպված
ծրագրերի և միջոցառումների քանակ

2
3

5

0

1%

5

7

10

15

16.Համայնքում ծնելիության և
բազմազավակության խթանում
Համայնքում ծնելիության աճ նախորդ
0
տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով
3 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների 1%
աճ նախորդ տարվա համեմատ,
արտահայտված տոկոսով
17.Համայնքում բնակչության առողջության
պահպանման և բարելավման ծրագրերի
իրականացում, արդյունավետ և մատչելի
բժշկական սպասարկման պայմանների
ստեղծում

1%

1%

1%

1%

1%

1%

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

X

ՔԿԱԳ բաժին

Հարցում

X

Համայնքապետարան

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

Ոչ վարակիչ հիվանդությունների
հիվանդացության նվազում նախորդ տարվա
համեմատ, արտահայտված տոկոսներով
X

Համայնքապետարան,
համայնքապետարանի
ենթակայության
բժշկական
հաստատություն-ներ

Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն
կամ հարցում

X

Բժշկական
հաստատություն-ներ

Հարցում կամ
հարցազրույց

X

Հաշմանդամու-թյուն
ունեցող անձիք

Խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

X

Հաշմանդամու-թյուն
ունեցող անձիք

Խմբային
հարցազրույց/ֆոկուս
խումբ

Համայնքային ենթակայության բուժական
հիմնարկի կողմից այլ բուժական հիմնարկներ
ուղղորդված այցելուների քանակի նվազում
նախորդ տարվա համեմատ

18. Համայնքային հասարակական
կյանքին հաշմանդամների մասնակցության
խթանում
Համայնքային կյանքում կազմակերպվող
միջոցառումներ, որոնց մասնակցել են
հաշմանդամություն ունեցող անձիք (որպես
ընդհանուր միջոցառումների թվաքանակի
տոկոս)

50%

50%

50%

60%

70%

90%

100%

Համայնքային կյանքում կազմակերպվող
միջոցառումներին մասնակցած
հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվի
(որպես հաշմանդամություն ունեցող անձանց
տոկոս)
19. Բարեգործության խթանում
Բարեգործական նպատակներով
հանգանակված գումար հաշվարկված որպես
համայնքի սեփական եկամուտների տոկոս
Համայնքի կողմից կազմակերպված
բարեգործական միջոցառումների քանակ
Ցուցանիշ 1
Ցուցանիշ 2
Ցուցանիշ n

X

1
2

2

2

3

4

5

X

Համայնքապետարան/բարեգործական
կազմակերպությունն
եր
Համայնքապետարան

Հարցում կամ
հարցազրույց
Փաստաթղթային
ուսումնասիրություն

