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Ներածություն
Գետարգել համայնքի 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի
արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների
որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է
հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և
միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները:
Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել
համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային
խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:
Գետարգել համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը կազմվել է Գերմանիայի
միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ և «Համայնքների
ֆինանսիստների միավորում» հասարակական կազմակերպություն կողմից մշակված
«Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց»-ի հիման վրա:
Գետարգել համայնքի 2021թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք
կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի
վրա:
Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2021թ. Գետարգել
համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները,
զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։
2021թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են
ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:
ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի
կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:
ՏԱՊ-ում
նախատեսված
ծրագրերի
ֆինանսավորման
պլանը
սահմանում
է
ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:
ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ
մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:
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1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Համայնքի տեսլականը՝
Գետարգել համայնքը բարեկեցիկ, զարգացած ենթակառուցվածքներով տնտեսապես հզոր
համայնք է, որտեղ բնակիչները ապահովված են արժանապատիվ աշխատանքով, իսկ
համայնքային ենթակառույցները ապահովված են անհրաժեշտ միջոցներով և մատուցում են
բարձրակարգ ծառայություններ:
Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները
Ցուցանիշ
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%)
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր
եկամուտների մեջ (%)
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)

Ելակետային
արժեք
8%

Թիրախային
արժեք
6%

12%

14%

856
0

872
0

0

0

0

0

Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում արտաբյուջետային ներդրումների
ծավալը (հազ. դրամ)
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը
(հատ)
Այլ ցուցանիշ

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները

Ոլորտային նպատակ

Վերջնական արդյունքի՝
Ելակետա
ԹիրախաՑուցանիշ
-յին
յին արժեք
արժեք

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Գետարգել
համայնքում և բնակչությանը համայնքային
ծառայությունների մատուցումը:

Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
(հարցումների հիման
վրա) ՏԻՄ-երի և
համայնքապետարանի
աշխատակազմի
գործունեությունից,
մատուցված
համայնքային
ծառայություններից

լավ

ավելի լավ

Համայնքում բնակվող
զինապարտ
քաղաքացիների
գրանցամատյանի

այո

այո

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի
բարձրացմանը:
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վարումը, այո/ոչ
Զորակոչիկների
բավարավածությունը
մատուցված
ծառայություններից
(հարցումների
հիման
վրա), %

90

100

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության
պաշտպանություն և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպում
Բարելավել համայնքի բնակչության քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպման ուժերի
պատրաստվածության մակարդակը և իրականացնել
արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման
միջոցառումներ:

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ
տնտեսություն
Ապահովել համայնքի նոր թաղամասի փողոցային
լուսավորությունը և գազատարի անցկացումը

Արտակարգ
իրավիճակների
ժամանակ համայնքի
բնակչության
քաղաքացիական
պաշտպանության
կազմակերպման ուժերի
պատրաստվածության
մակարդակը

լավ

ավելի լավ

Բնակիչների
բավարարվածությունը
համայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից
(հարցումների հիման
վրա)

լավ

ավելի լավ

0

4000

լավ

ավելի լավ

4

6

Ոլորտ 5. Տրանսպորտ
Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների
անցանելիության մակարդակը։

Ոլորտ 6. Առևտուր և ծառայություններ
2021 թվականի ընթացքում խթանել համայնքում
գործարար միջավայրի և անհատ ձեռնարկատիրական
գործունեությամբ զբաղվողների բարելավումն ու
զարգացումը
Ոլորտ 7. Կրթություն
Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախակրթական և

Ընթացիկ նորոգված
ներհամայնքային
ճանապարհների
երկարությունը, քմ
Համայնքային
ենթակայության
ճանապարհների
սպասարկման,
շահագործման և
պահպանման
ծառայությունների
որակից բնակչության
բավարարվածության
աստիճանը
(հարցումների հիման
վրա)
Համայնքում գործող
անհատ ձեռներեցների
թիվը

ՏԻՄ-երի, կրթական

բավականին
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արտադպրոցական կրթության որակյալ
ծառայությունների մատուցումը և ընդլայնումը

հաստատությունների
գործունեությունից,
մատուցված
ծառայությունների
որակից և
մատչելիությունից
բնակչության
բավարարվածության
աստիճանը
(հարցումների հիման
վրա) – լավ

լավ

լավ

Ոլորտ 8. Մշակույթ և երիտասարդության հետ
տարվող աշխատանքներ
Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի օրերին
նվիրված միջոցառումների հավուր պատշաճի
կազմակերպումը և անցկացումը

Տարվա ընթացքում
կազմակերպված
միջոցառումների թիվը՝
նվիրված տոնական և
հիշատակի օրերին

4

Ազգաբնակչությանը
մատչելի և որակյալ
բժշկական
սպասարկումն
ապահովելու
նպատակով

3

5

Մատուցված մարզական
ծառայությունների
մասին բնակիչների
կարծիքը

վատ

նորմալ

Սոցիալական ծրագրի
առկայությունը, այո/ոչ

այո

այո

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

լավ

ավելի լավ
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Ոլորտ 9. Առողջապահություն
2021 թվականի ընթացքում ոլորտում նախատեսվել է
բնակչությանը մատուցվող առողջապահական
ծառայությունների բարելավմանն ուղղված
ֆինանսական միջոցներ:

Ոլորտ 10. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի զարգացմանը:

Ոլորտ 11. Սոցիալական պաշտպանություն
Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների
սոցիալական վիճակը:

Ոլորտ 12. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում
բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական
մաքրման ծառայությունների մատուցումը և շրջակա
միջավայրի մաքրությունը:

Ոլորտ 13. Տեղական ինքնակառավարմանը
բնակիչների մասնակցություն
Ապահովել ՏԻՄ գործունեության մասին
տեղեկատվության հասանելիությունը համայնքի
բնակիչներին, ներգրավել նրանց համայնքային
որոշումների կայացման գործում

Համայնքի բնակիչների
մասնակցությամբ ՏԻՄերի (համայնքի
ղեկավարի, համայնքի
ավագանու) կողմից
կայացված որոշումների

3

5

6

թվի տեսակարար կշիռը
կայացված որոշումների
ընդհանուր թվի մեջ, %

2. Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)
Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական
միջոցներով
Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
1.
Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում,
համայնքային ծառայությունների մատուցում
Ընդամենը
Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ապահովել համայնքի նոր թաղամասի փողոցային
1.

Ծրագրի
արժեքը
(հազ. դրամ)
18327.6
18327.6

լուսավորությունը

3000.0

2.

Քարտեզագրում, գեոդեզիա

1000.0

3.

Սելավատարի մաքրում

500.0

Ընդամենը
Ոլորտ 5. Տրանսպորտ
1.
Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում և
սպասարկում
2.
Աղբատար մեքենայի ձեռք բերում
Ընդամենը
Ոլորտ 9. Առողջապահություն
1

Բնակչությանը մատուցվող առողջապահական
ծառայությունների բարելավմանն ուղղված ֆինանսական
միջոցներ

Ընդամենը
Ոլորտ 11.Սոցիալական պաշտպանություն
1.
Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
Ընդամենը
Ոլորտ 12. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
1.
Համայնքում աղբահանության և սանիտարական
մաքրման ծառայությունների մատուցում
2.
Համայնքային զարգացում/ ջրի խողովակ,
խաղահրապարակ/
Ընդամենը
Ընդհանուրը

Բնակավայր(եր)ը

4500.0
65128.7
20000.0
85128.7
200.0
200.0
500.0
500.0
960.0
5000.0
5960.0
114 616.3
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Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական
միջոցներով

Հ/հ

Ծրագրի
արժեքը
(հազ.
դրամ)

Ծրագրի անվանումը

ԲԲՀ-ի
բնակավայրը

Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի
ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների
Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային
ցուցանիշներ

Տեղեկատվությա
ն աղբյուրներ

Պատասխ
անատու

Ժամկե
տ

Ռիսկեր

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ոլորտային նպատակ
Ապահովել համայնքի արդյունավետ կառավարումը
և բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի
ծառայությունների մատուցում

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

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը
(հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի
գործունեությունից, մատուցված համայնքային
ծառայություններից - ավելի շատ լավ, քան վատ
2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար
կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝- 70 %
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ 19327.6 հազ.դրամ
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 8
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի ավտոմատացված համակարգեր՝ 1
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
Ոլորտային նպատակ
Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի
բարձրացմանը:

Միջոցառումներ
(գործողություններ) .
Զորակոչի կազմակերպորպման
բարելավում

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
1.Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների
գրանցամատյանի վարումը - այո
2. Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված
ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 100 %

Աշխատակազմի զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը - 1

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից
պաշտպանության կազմակերպում
Ոլորտային նպատակ
Բնակչության

բնակչության

պաշտպանություն

Կիսամյակային և

Համայնքի

և

քաղաքացիական

2021թ

Համապատ
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Բարելավել
համայնքի
բնակչության քաղաքացիկան
պաշտպանության
կազմակրպման
ուժերի
պատրաստվածության
մակարդակը

իրազեկման
մակարդակը
բավականին լավ

տարեկան
հաշվետվությունն
եր

Ոլորտ 4 Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ոլորտային նպատակ
Սելավատարի
մաքրում,
Սելավատարի մաքրում,
Կիսամյակային և
կեղտաջրերի
կեղտաջրերի հեռացում և
տարեկան
հեռացում և
աղբատար մեքենայի ձեռք
հաշվետվությունն
աղբատար
բերում
եր
մեքենայի ձեռք
բերում
Միջոցառումներ
Սելավատարի մաքրում,
կեղտաջրերի հեռացում և
աղբատար մեքենայի ձեռք
բերում

ղեկավար

հունվար
դեկտեմ
բեր

ասխան
ֆինանսակ
ան
ռեսուսներ

Համայնքի
ղեկավար

2021թ
հունվար
դեկտեմ
բեր

Համապատ
ասխան
ֆինանսակ
ան
ռեսուսներ

Մուտքային ցուցանիշներ / ներդրված ռեսուսներ/
Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 21500,0 ՀՀ դրամ
սելավատարի մաքրման համար՝ 500.0 ՀՀ դրամ,
Կեղտաջրերի հեռացման համար՝ 1000,0 ՀՀ դրամ,
Աղբատար մեքենայի ձեռք բերման համար՝ 20000,0 ՀՀ դրամ

Ոլորտ 5. Տրանսպորտ Նոր թաղամասի ճանապարհների բարեկարգում, ասֆալտապատում
Ծրագրի նպատակ Ունենալ
Համայնքի 2021թ
Համայնքի նոր
Կիսամյակային և
բարեկարգ, անվտանգ և
ղեկավար
հունվար
թաղամասերի
տարեկան
մաքուր փողոցներ
դեկտեմ
բարեկարգ
հաշվետվություն
բեր
ճանապարհներ
ներ

Համապատ
ասխան
ֆինանսակ
ան
ռեսուսներ

Միջոցառումներ
Բարելավել ներհամայնքային
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
ճանապարհների
Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝65128.7 ՀՀ դրամ
անցանելիության
մակարդակը
Ոլորտ 6. Առևտուր և ծառայություններ
Ոլորտի նպատակ 2021

թվականի ընթացքում խթանել
համայնքում գործարար
միջավայրի և անհատ
ձեռնարկատիրական
գործունեությամբ զբաղվողների
բարելավումն ու զարգացումը

Համայնքում գործող Ա/Ձ-ների թիվը – 4
Դրանցում աշխատակիցների թիվը - 15

Միջոցառումներ
Բարելավել Ա/Ձ-ների
սպասարկման որակը
Ոլորտ 7. Կրթություն
9

Ոլորտի նպատակ Ապահովել

համայնքի բնակչությանը
նախակրթական և
արտադպրոցական կրթության
որակյալ ծառայությունների
մատուցումը և ընդլայնումը

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
ՏԻՄ-երի,
կրթական
հաստատությունների
գործունեությունից,
ծառայությունների
որակից
բնակչության
բավարարվածության
(հարցումների հիման վրա) – լավ

մատուցվող
աստիճանը՝

Ոլորտ 8. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ոլորտային նպատակ
Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի օրերին
նվիրված միջոցառումների հավուր պատշաճի
կազմակերպումը և անցկացումը
Ծրագրի
նպատակ
Ապահովել
համայնքում տոն
և հիշատակի
օրերին նվիրված
միջոցառումների
հավուր
պատշաճի
կազմակերպումն
և անցկացումն

Ծրագրի
ազդեցության
(վերջնական
արդյունքի)
ցուցանիշ
Մատուցվող
մշակութային
ծառայությունների
մատչելիությունը
համայնքի
բնակիչներին,
այո

Միջոցառումներ
(գործողություններ) .
Համայնքում տոն և հիշատակի
օրերին նվիրված
միջոցառումների
կազմակերպում և անցկացում

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը
համայնքի բնակիչներին, այո
Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,
բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ

2021թ. հունվարդեկտեմբեր

Համայնքի բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսական
միջոցները
ժամանակին
հատկացվում են

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 60.0 հազար դրամ

Ոլորտ 9. Առողջապահություն
2021 թվականի ընթացքում բնակչությանը մատուցվող առողջապահական ծառայությունների բարելավմանն ուղղված
ֆինանսական միջոցներ:

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 200,0 ՀՀ դրամ

Ոլորտ 10. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
Ոլորտի նպատակ
Մատուցված մարզական ծառայությունների մասին բնակիչների կարծիքը Նպաստել համայնքում
բավականին լավ
ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի զարգացմանը:
Ոլորտ 11. Սոցիալական պաշտպանություն
Բնակչության
Ծրագրի նպատակ
Համայնքի 2021թ
Համապատ
կարծիքը անապահով
Բարձրացնել սոցիալապես
հունվար ասխան
Կիսամյակային և ղեկավար
ընտանիքներին
անապահով ընտանիքներին
դեկտեմ- ֆինանսակ
տարեկան
տրամադրվող
տրամադրվող սոցիալական
բեր
ան ռեսուսհաշվետվությունսոցիալական
աջակցության
ներ
ներ
աջակցության
հասցեականությունը
հասցեականության
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վերաբերյալ

Միջոցառումներ

1. Համայնքի ավագանու կողմից
սոցիալական աջակցության
կարգի սահմանում
2. Սոցիալական աջակցության
կարիք ունեցող ընտանիքների և
բնակչության խոցելի խմբերի
հայտնաբերում
3. Սոցիալական աջակցություն
տրամադրելու մասին ստացված
դիմումների հաշվառում,
քննարկում և աջակցության
տրամադրում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 500,0 ՀՀ դրամ

Ոլորտ 12. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Համայնքի
Ծրագրի նպատակ

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

բնակիչների
բավարարվածություն
ը մատուցվող
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայություններից

Կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար

2021թ
հունվար
դեկտեմբեր

Համապատ
ասխան
ֆինանսակ
ան ռեսուսներ

Միջոցառումներ

1. Աղբամանների տեղադրում
2.Աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
աշխատանքների
Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 960,0 ՀՀ դրամ
իրականացման սխեմայի,
Կոմունալ նշանակության ավտոմեքենայի ձեռք բերում՝ 20000,0 ՀՀ դրամ
ժամանակացույցի կազմում և
հաստատում
3. Աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
կազմակերպում
Ոլորտ 13. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Ապահովել ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության  Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի
հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, ներգրավել
(համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից
նրանց համայնքային որոշումների կայացման գործում
կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը
կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3%
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի
Ծրագրի
Համայնքի
2021թ.
ՏԻՄ-ի
Ներգրավել բնակիչներին
ազդեցության
գնահատման
ղեկավար,
հունվար- կողմից
(վերջնական
համայնքային որոշումների
համակարգ,
աշխատակ
դեկտեմբնակչությա
արդյունքի)
կայացման գործում
բեր
նը
ՄԳ կիսամյակային, ազմի
ցուցանիշ
քարտուղար
ներկայացտարեկան
ՏԻՄ-երի
վող
հաշվետվություններ,
գործունեության
տեղեկատվերաբերյալ
վության
համայնքի
հավասբնակիչների
տիություն
իրազեկվածության
մակարդակի
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բարձրացում 10 %

Միջանկյալ արդյունք 1
ՏԻՄ գործունեության մասին
տեղեկատվության
հասանելիություն

Ելքային
ցուցանիշներ
(քանակ, որակ,
ժամկետ)
 հանրային բաց
լսումների և
քննարկումների
կազմակերպման
օրերի թիվը
տարվա
ընթացքում, 1 օր
 հանրային բաց
լսումների և
քննարկումների
մասնակիցների
թիվը 50-70
 բնակչության
կարծիքը
կազմակերպվող
հանրային բաց
լսումների և
քննարկումների
վերաբերյալ,
դրական
Միջոցառումներ (գործողություններ)
 Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների
մասնակցություն

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունն
եր և խմբեր,
բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակ
ազմի
քարտուղար

2021թ.
հունվար–
դեկտեմբ
եր

ՏԻՄ-ի
կողմից
բնակչությա
նը
ներկայացվող
տեղեկատվության
հավաստիու
թյուն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Աշխատակիցների թիվը՝ 3
 Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված
ֆինանսական միջոցներ, 0 դրամ
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3. Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը

Հ/հ

Գույքի անվանումը

1

Վարչական շենք

Ս. Ալեքսանյան25

216

լավ

2

Համայնքապետար
անի շենք
ԶԻԼ
մակնիշի
բեռնատար

Ս. Ալեքսանյան 7

363

բավարար

3

գ. Գետարգել

անսարք

Այլ բնութագրիչներ

Գույքի կառավարման
գործառույթը

Վիճակի
գնահատումը

Հասցեն կամ
ծածկագիրը

Զբաղեցրած
տարածքը/
մակերեսը (մ2)

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը

Օգտագործվում
է
համայնքի կողմից
Օգտագործվում
է
համայնքի կողմից
Օգտագործվում
է
համայնքի կողմից

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

18327.6

Այլ աղբյուրներ

18327.6

Դոնոր
կազմակերպությունն
եր
Համայնք-ՔՀՄՀ
համագործակցությու
ն

Ծրագրի անվանումը

Պետական բյուջե

Հ/հ

Ծրագրի
արժեքը
(հազ. դրամ)

Համայնքի բյուջե

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Համայնքապետարանի
1.

աշխատակազմի պահպանում,
համայնքային ծառայությունների
մատուցում

Ընդամենը
18327.6
18327.6
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1.
Համայնքի նոր թաղամասի
3000.0
3000.0
փողոցային լուսավորություն
2.
Քարտեզագրում, գեոդեզիա
1000.0
1000.0
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3.

Սելավատարի մաքրում
Ընդամենը
Ոլորտ 5. Տրանսպորտ
Ներհամայնքային ճանապարհների
1.

500.0
4500.0

500.
4500.0

65128.7

65128.7

20000.0
85128.7

20000.0
85128.7

200.0

200.0

Ընդամենը
200.0
Ոլորտ 11. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն սոցիալապես
1.
500.0

200.0

2.

ասֆալտապատում և
սպասարկում
Աղբատար մեքենայի ձեռք բերում

Ընդամենը
Ոլորտ 9. Առողջապահություն
1

Բնակչությանը մատուցվող
առողջապահական
ծառայությունների բարելավմանն
ուղղված ֆինանսական միջոցներ

անապահով ընտանիքներին

500.0
Ընդամենը
Ոլորտ 12. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Համայնքում աղբահանության և
1.
սանիտարական մաքրման
960.0
2.

ծառայությունների մատուցում
Համայնքային զարգացում / ջրի
խողովակ, խաղահրապարակ/

Ընդամենը
Ընդհանուրը

500.0
500.0

960.0

5000.0

5000.0

5960.0
114616.3

5960.0
114616.3

5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը
Ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային
ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ օգտագործելով
աղյուսակ 8-ում բերված ձևանմուշը։

Աղյուսակ 8․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը
Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային
ծառայությունների մատուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․ Փաստ. Շեղում Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
ը
ն
արժեքը արժեքը
• Համակարգիչների
թիվը 4
Մուտքային
Աշխատակիցների
14

Ելքային
(քանակական)

թիվը 8
Համայնքային
ծառայողների թիվը
4

Ելքային
(որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական
արդյունքի

ՏԻՄ-ի
աշխատանքի
կազմակերպման
արդյունավետությու
նը %

100%

14335.7/
Ծախսեր, հազ.
դրամ
24014.6
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
Ծրագիր. Համայնքում զորակոչի վերաբերյալ տեղեկատվական ծառայություն
Արդյունքային
2021 թ., /1-ին կիսամյակ/տարեկան
ցուցանիշները
Թիրախ․ Փաստ. Շեղում Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
ը
ն
արժեքը արժեքը
Մուտքային

Աշխատակազմում
զորակոչի հարցերով
զբաղվող
աշխատակիցների
թիվը

1

Ելքային
(քանակական)
Ելքային
(որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Զորակոչիկների
բավարարվածություն
ը մատուցված
ծառայություններից
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Զորակոչիկների
ծնողների
բավարարվածություն
ը համայնքի կողմից
իրականացված
աջակցության
միջոցառումներից
(հարցումների հիման
վրա)

շատ լավ

1

շատ լավ

Ծախսեր, հազ.
Դրամ

15

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպում
Արդյունքային
2021 թ./ 1-ին կիսամյակ/տարեկան
ցուցանիշները
Թիրախ․ Փաստ. Շեղում Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
ը
ն
արժեքը արժեքը
Մուտքային
Ելքային
(քանակական)
Ելքային
(որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական
արդյունքի
Ծախսեր, հազ.
դրամ
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր. Համայնքի նոր թաղամասի փողոցային լուսավորություն և գազատարի անցկացում
Արդյունքային
2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
ցուցանիշները
Թիրախ․ Փաստ. Շեղում Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
ը
ն
արժեքը արժեքը
Նախագծային
և
Մուտքային
նախահաշվային
փաստաթղթեր
Փողոցներում
տեղադրված
Ելքային
15
սյուների
և
(քանակական)
լուսատուների
թիվը՝
Բնակիչների
լավ
կարծիքը
Ելքային
(որակական)
մատուցված
ծառայությունիվ
Ծրագրի
1 տարի
Ելքային
իրականացման
(ժամկետայնության)
ժամկետը և ամիսը
Բնակիչների
բավարարվածությո
ւնը համայնքում
Վերջնական
լավ
գիշերային
արդյունքի
լուսավորվածությու
նից և բնական
գազի
16

Ծախսեր, հազ.
դրամ

բացակայությունից
Ֆինանսավորման
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջե
Լուսավորություն՝

3000.0

Ոլորտ 5. Տրանսպորտ
Ծրագիր. Ներհամայնքային ճանապարհների փոսալցում և ասֆալտապատում
Արդյունքային
2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
ցուցանիշները
Թիրախ․ Փաստ. Շեղում Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
ը
ն
արժեքը արժեքը
Նախագծային
և
նախահաշվային
Մուտքային
փաստաթղթեր
Ելքային
(քանակական)

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Փոսալցված
և
բարեկարգված
ճանապարհների
երկարությունը, քմ
Բնակիչների
կարծիքը փոսալցված
և
բարեկարգված
ճանապարհների
վերաբերյալ

Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը և ամիսը
Համայնքի
ճանապարհները
դարձել են անցանելի
հետիոտների և
տրանսպորտային
միջոցների
երթևեկության
համար տարվա բոլոր
եղանակներին, %

5000
լավ

1 տարի

100

Ֆինանսավորման
65128.7
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջե
Ոլորտ 6.Առևտուր և ծառայություն
Ծրագիր. Ա/Ձ-ների գործունեության բարելավում և զարգացում
Արդյունքային
2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
ցուցանիշները
Թիրախ․ Փաստ. Շեղում Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
ը
ն
արժեքը արժեքը
Մուտքային
Իրականացման
Ծախսեր, հազ.
դրամ

17

հարցերով
զբաղվող
աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Ելքային
(քանակական)
Ելքային
(որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)

Ա/ձ-ներում զբաղվող
համայնքի
բնակիչների թիվ
Բնակիչների
կարծիքը Ա/Ձ- ների
սպասարկման
վերաբերյալ

Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը և ամիսը

1

15
լավ

1 տարի

Վերջնական
արդյունքի
0.0

Ծախսեր, հազ.
Դրամ

Ոլորտ 7.Կրթություն
Ծրագիր. Դպրոցի գույքի ձեռք բերում
Արդյունքային
ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային
Ելքային
(քանակական)

Անվանումը
Գետարգել
հիմնական դպրոց
ՊՈԱԿ
Դպրոց հաճախող
երեխաների թիվը

Ելքային
(որակական)

Ծնողների կարծիքը
մատուցված
ծառայությունների
վերաբերյալ

Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը և ամիսը

Վերջնական
արդյունքի
Ծախսեր, հազ.

Դպրոցի գույքի
հասանելիություն

2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
արժեքը

Փաստ.
արժեքը

Շեղում
ը

Մեկնաբանությու
ն

1
164
լավ

1 տարի

լավ

18

դրամ
Ոլորտ 11. Սոցիալական պաշտպանություն
Ծրագիր. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
Արդյունքային
2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
ցուցանիշները
Թիրախ․ Փաստ. Շեղում Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
ը
ն
արժեքը արժեքը
Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Ելքային
(որակական)

Սոցիալական
ծրագրի
առկայությունը
Սոցիալական
աջակցություն
ստացող
սոցիալապես խոցելի
ընտանիքների թիվը
Սոցիալական
ծրագրի
շահառուների
բավարարվածություն
ը
իրականացվող
ծրագրից

Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը և ամիսը

Վերջնական
արդյունքի

Բնակչության
կարծիքը անապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականության
վերաբերյալ
(հարցումների հիման
վրա)

այո

20

բավարա
ր

1 տարի

բավարար

Ֆինանսավորման
500.0
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջե
Ոլորտ 12. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ծրագիր. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների
մատուցում
Արդյունքային
2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
ցուցանիշները
Թիրախ․ Փաստ. Շեղում Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
ը
ն
արժեքը արժեքը
Ծախսեր, հազ.
դրամ

Մուտքային

Աղբահանություն և
սանիտարական
մաքրման հարցերով
զբաղվող
աշխատակիցների
թիվը
Համայնքի սեփական

2

Առկա է
19

Ելքային
(քանակական)

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

տեխնիկա
Աղբամանների թիվը
Աղբահանության և
սանիտարական
մաքրման
ծառայության
համապատասխանու
թյունը օրենսդրական
պահանջներին,
սահմանված
նորմատիվներին,
կարգերին և
չափորոշիչներին
Աղբահանության
ծառայության
մատուցման
հաճախականությունը
(շաբաթվա
ընթացքում)

Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը և ամիսը

Վերջնական
արդյունքի

22

մասնակի

3 անգամ

1 տարի

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

100

Ֆինանսավորման
960.0
աղբյուրը՝
համայնքի բյուջե
Ոլորտ 13. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցությունը
Ծրագիր. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցությունը
Արդյունքային
2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
ցուցանիշները
Թիրախ․ Փաստ. Շեղում Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
ը
ն
արժեքը արժեքը
Ծախսեր, հազ.
դրամ

Մուտքային
Ելքային
(քանակական)
Ելքային
(որակական)

Աշխատակիցների
թիվը՝
Հանրային բաց
լսումների և
քննարկումների
մասնակիցների թիվը
Բնակչության
կարծիքը
կազմակերպվող

8

55-75

դրական

20

հանրային բաց
լսումների և
քննարկումների
վերաբերյալ,

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ.
դրամ

Հանրային բաց
լսումների և
քննարկումների
կազմակերպման
օրերի թիվը տարվա
ընթացքում, օր

1

ՏԻՄ-ի
գործունեության
վերաբերյալ համայնքի
բնակիչների
10
իրազեկվածության
մակարդակի
բարձրացում, %

0.0

0.0
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