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Lqud 1

qunq

{LI3UUSUr,h <UL|"'U.\bSnhG3UL qnsu3eh UUn2h Ub.InuAnn <UUU3Leh
.IbqU.IUnh qUUU.Inn LhUQnf'nFr}3nhLLbnh hnUqULUSLTUL

r, r,,t<ul,nFn,lnnh3raLbl

iJnrl Llurpqnr.{ uu.rhrlLul-rL{nLrJ bL llbrlpLudnp hLudullrpf !LuLlu{np fuL4fpLbpp, lrliuqbu ttuh
llupquL{nprlnLLi bL (urluuLnubf (ruLpur4br,'rnLplu.rL 9nLnulpf LILupqfr UbqpuLdnp htudu4ltBft

iirrrrinLhbu' hruLiulLpir) !urrlr"uL[np fuLafrpttbpfr LL qpuLg lnL6LIuL LquLnLuLlnLl huLlLulbpf
rnt,'r..rijrrL lrtLpburLlunurLlLuprILuL dLupdfLLbpf ubrfrLr!LrL thujqnnnlp1nltrLbnh
ir';irLlurllurgdrub htir,r !uLq{Lub hLupLupbpnLplnLLLbpp:

ll'r,-1| 11u.r1rqf lqLlur.rL!L l;' uuqLuhn{b1 hudullpfr ur{uqubnrL (t"ulLriuLnuLlr

rlu rLnuqbLnnLplLuL Uuhdu-rtru-r4pnLpjurrip l-r opbLBLbpn{ {bpuL4uhL{u6 hu..rdtulLpf

ll.r,riLr{np rubqfrpLbplr uuh[r"ubrJLub fiu:qnpnLplLuL frpugnLLlp, frliLqbu !utLt qpLu hlrLlutr

Ll rrrr, lrurlLullplr urhqLuLlurtr lrlptrui!LunuLlupdub tlLrptlftLttbpf hLuLiLup umb16b1

rrirrrmf LnnLgirnLr-u1 r4urlLIurLLbp, !Ludut[np fuLqlrpi]bplro pfunq ubifru!uL fiuqnpnLplnLLltbpft
i' Iutl l. J'tlJir J-LuLIL"rn

tlnqL !Lupqf irL4[pLbpL bL.

f um hudLulLph LunruLdlr"uhr"um!nLplnLtrLbpf uuhLiuLbl hLuLlLulLpfr !udLrLL[np fitltr1fptthpp.
huruLrLumbl !LuLIuLlnp Ftr+irplbplr lnL6nLdp bLpLrrlpnq ubLf u!u-tti ftLuqnpnLplnLLLbpp L"L

r1 pLrlq !purlluLLr"ugtlLub !Lupql nL quultJuLlbpp.
Lr",ir,fuLrb1 ! uriu{np fuLaf pLbpf lnLdlluLp dfrmLluS hudLrlUBft mbqu!utr
irlri)(rurLlunur{urfrdLuL dLnpLlfrbLbplr pLrpugu!LupqulfrL qnp6unnLlpLbpp.
r rir{u|li1 !urLILl{np fuUrilrpLbpf inL6LIurL Lr.quLnu!n{ $fLuluLuL{npdLuL LuqplnLpLbpp Lt

":;r'.iLrrirLru. {nprlurl pL;aug u ! Lupqbpp:

..LitiLL:l1,.fih qllllLlLlnn tuLnh0Lb0C bq'lnUl,3 UU<lJUr,uul, l,rlUSUirLbn0

(urrjurlLph LlLuLILuLlnp fulqltpLbpl ultr lrbqfpLbpl btr, npnlgnLl hLurlulLpLulfrL 14urLpf

l(riri.Ju.rlrnlr p!larugpp nLrllur!f npbL qurlluluLlnpLltu6 5t U !Lupnrl bL ftptu!LulturgL{bg, Llf rrlL
rqurp,-nruqfp luLrllrpLbpf 1nL&[uL hurlLup urlhpLudb2Ln $irLutUuLu!LuL Llfgnglbpltg puqf .

hu{1,11u1 SirLurLuLulluuL rlf 2ng!bpf urn!rulnLpluL rlbqpnLd:
(urdrlllpf lludruL{np [LafrpLbpfr uurhrJLlLrlLrL h qpurlg [pLu!ulugiluL Lquurultr l;'

!rrlu.ruLirli1 hurlultrpnui tnhrlLr!trl lrtrplLu!LunuL{uprIuL uprllnLi.rur-lbLnnLplLub

prLrpnprugLiurlp Lr hLuugbru!ruLnLplurlp' LuulLuhnL[b1nLl hLudu-rllplr Lii;iruu-rqnp6du..rl.r hruLlup
Lr|hpurdL2rrr prrrqnrqlrg qLulrJrrLLhp:
.11.r Ll.ull.rph !u.rLiurlnp fubryfpLbpL bL.

1 irLrilrupurlrurlfL Lr ungfrLllullurL L2uLulnLplrul u41op1b!rnLLipfr 2ltlLiupLupnLplnLLp l-t

ilLriu 1f r n Lu 1 Llbp LUL n p nqn r d p.

fit$uea\s $ d:),=:{+'c:l

9ri"\=Yr.!"s
?i?' ;"" iidt
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L!nlrbuLnLbnh. dnqnL{p4urliuL uLnbrlbLuqnp6nLpIuL h qbqupL{buLnu!ult

lrirlttr uqnpbnLLbnLplurir <liupqugduL ugLu!gnLd1.

lrLrlrpruLlp1-aLr!r"utr qqpngfr (4qpngtrbp[) qnp6nLLbnLpluL uu2u!gnLrIp
'irn1r u2fuu.rurruurblbpfr urnbqblluL LquuLnnLrJp.

rl6urpnLlf huuLupr"ulu!uL u2fuLumubpLhpf !uqdLu!bpqnLdp.
hu2rlurLrlurJLbp|, !bpLu!pnqfrL !npgpu6 pbLnLrLlrpUbp[, ungfLulutulbu LUtru]u.luhnLL LUil

lrLrr]lrpfr ungfLupu!LutL ulurlrJLutrLbpf Furnblu{LILUL ni4rlnLplrlrip dhgngtrbp 6bnlupLltilp
qtnrquruLrnLuut!ruL Lu2fuLurnu!BLbplr IpLu!LuLLugtJLuLL LugLu!gbp

uqpr-upul[L qurLnLt]bnh rqLuhrqLuLLILuL Lu2fuLuunurlpLbpir !uqrlLu!bpqnLdp
hLrLlurlLpir ungirurguqbu uLr"urL-luhnrl pULnuL[pLbpftt (pLLu!flLbplttt) ung]ruicuLlulr

oql nLplLuL m p u.llr-u qp dr"u L !LuqdLuLlbpLqnLdp.

Lrll.irliu!uL pLupdpuq.nLlL tL (!ud) dfrgLultupq rJuiuLLuqfrurLuLlLuL nrunLdbLr!uulr

hruuLru.rmnLplnrLLbpnLrI, [!1qbu Lu]U ulbmnrplurL !n1LI[g hui.iuLnLrpduqp{Lub

prupdpuqnql-r nLunLdLuu!LuL hu,ruLnuLnnLplnLLLbpnLd unL{npn4 ungfruLurulbu LuLLUulLuhnq

pLrnurlf piLbpir nLuuLnqLbplr nLuLIuL L{Lupdlr LILrulu!fr hLuLn!LugnLrJp:

. <tlLJil;11,p1. Lruuu.lnn tuL')hni,bnh LnFbUUr, L4lUSULlnq. UU<UUl,qn'I
St,/l LtlrUL hl, Pr, UtiU'r UOU.IUnLJUL LJUT'ljhl,l,bnh UbOULiUL

L-i, UQnnf l r.l}3nl..l-,l-,brC

(urlu4lpf !uLILu{np fu!4lrpLbpI lnL6nLdL r"uLqurhnLlblnL buliuuru!nrl, unqL Llupqnil

uruhLlrul{nrrl L,L hLur!-u14rumuufuLuL ubqhu!LuL lirLlqnpnLqnLLLbp: 1114 LqLuLnLu!nLl

ur-uhrlLr-r!{nq ubLf LuLlLuL fruqnpnLplnLLi-tbpL bL.

lluqLlu!bpulnLd tr frpLullruluglnLLl h pLil!LupuLLrlfrL ir ungf ulultub L2uLLu!nLplutt u11

oplL!LnlrIp[ 2f LLupupnLqnLbp Lr !uqlrLnLul LlbpuLnpnqnLrIp.

LrgLuileniLI l; Luphbur,rLbpf, dnlnL{pquu!LuL uurbl6uqnpbnLpliuL Lr qbrlLupL{buLnu!irir

f irlttruqnpbnrtLhnLp1uL clupqugdLuLp.
lriqurumnrLl Lr uLgulgnLLI I hutltulLpf hLutrnuqnpurqLuL qu1png(Lbp)h qnpdnLLbnLpluL

lr Lrcl LIru ! h p ul LlLuL p.

LrlurrrnnLJ h qLlldurLiitin h uubrl6nLrI Lnp Lu2fuurunurubqbpir d{rLl{npdub hutJup

Llrucrlur!bpqnLLI L {6uLpnL{lt huuurpu!LrLlLuL Lu2fu Lu urrulBl irn.

LruLrlSnul I rlfrghurJLulLpLulfL tlf uLlnpnLLiLhp, fLiulbu LurI uLLryurrJLu!gnLd I huLiLulLpLi,pf

h f rllrur4pru6 Llf nLpinLLLLpf !.
rllrpnqlbp I dbnlupLlnLrI hur2rlLuLrlLurILhnh, qbnurl.lnnrlhL llnpgpLub pLLnuLfrpLbp[,

runqf rulurLqtiu LuLLuquhn{ ull fuurLlbpfr ungfrululurL qu-rlLlurL!bpf ptuphlLrL{LILutr

nrntnrpjLUrlp.

rLrgLu!qnr11 | qlnLquLnLLnbuLl!url u2fu uLnLubplbplr frpLu!uLLugdLul'tp.
llurqLIurLlbpqnLLl h uqpLupiulft-r !ubnLbbplt qLuhqLutrLiLuL tu2fuutrturbplbn!1.

i1r.ur1Llu!bpulnLri I hurlurllplr unglrurguqbu r"uLLrqruhnr.l pt-ruLuLfplbpfL (FLurqhrlbnhL)

rrn<;frulru!uL oqlnilalu| Lnpr-uLlur4pnLLIp.

il,ur1L1Lu!bpqnLLl I frpLu!uLLugLnLrJ h qburLu!uL pLupdpLuqnLlL h (!utI) df2LLu!Lupq

rll,rrIurrlfrrtLrLlurL nLunrLlLu!ult hr-uumu-rr,rnLplnLLLbpnLd, frblqbu LLULr u.lt LrnLpluL qnildlrg



hutlLuuurpdruqp{uub pLupbpuqn4L nLunLIILr"u!ul.r hu.ruLnuLnnLplnLLLbpnLr.l un{npnri
L,rrqlrLlrlLr.rrqbu ruluquhnLl pLL.nuLfpUbpf nLuLuLnqLbpf nLuduL L{u.rpdf tiLuuLrulf
ii i.lr r I LlLug n Lil n:

V. <UuU3L€h 9UUUqnn tuL'|hnLbnh Lnr.buUr, b.l')nULg nf.ln.lUb UbOU!UL
l.l' tlz n n f l r.Td 3 n r.r,L b n h h n Uq UL U3 UUL $hL UL U Uqn n n FU C

(urdurlbpfi 
!LuLILuL{np fuLrlfpLbplr lnLbtiruL l-r qpLuLg nLrlrlt{Lu6 Lnb1u!Lu!

fLpLLu!LunurLlLupLiLuL dupdfLLbplr ubrlrur!trL thLuqnnnLplntrLbnh frpu!uLtugrJLuL
iffrlLutLur"ur{npnLrIp fr p uL ! uL ug Lln LrI I hbLnl-r1u1 LlLlpqnLl.

hLuLIurlLp[ LluriLuL{np fuLAfrpLbpfr 1nL&nLd1 h rlpulg nLlqtlu6 mbqullutr
f lLplu!Lunu{urprILuL duupLIIULbpfr ubLfu-r!LuL fruqnpnLplnLLLbpp frpuQurt-rurg{nLd btr

hrrrLlLullpf plnLgLifr ubL]ruQLuL blluLInLLnLbplr dlrgnglbpni{:
hudurlLpfi t]LUJru{nn fuLqlrptrbph h 4purLg gnL6dLuL hLurlup ubqhullurL fiurqnpnLgnLbtrLpfr
hirLrLlurlurgdrul.r hurlup hudurllrpir Flnrlbn{ tlurnnrt btr bulrLur,rbuLlL;1 $fLuLuulutr
rifi9nglbp, npnLB lbtr !Llpnrl qbpLuqLuLgbl u1q uupr{ru hLuLfuullpfr plnL2bn{
!uluLurnhu{u6 ui;rfrLuLlLuL b!LudnLunLbpf 5 % p:

hLurJLulLplr !LuLIiu{np fuLafpLbp[ 1nL6lluL hudup SfLLutruu!LuL riftgnglbpfr hurLn!ugnLLIp

IpLrLlrulugLnLrJ I hurLIulLplr qbqui{LUnn' hLuLIulbpfr F]nLtbn{ trurfuLuLnbuqu6
hutr!ugnLdLbpfrL hudur4uururufuurl L dfrirlL qpLltrg hLuLILup LuLhpu-rdb2m $irLLuLuu!Lrtr
LIhgngLbph hLrr"r!LrgduL lLufbpI LIuulrL uurluqurLnL huurlu:qurnuufuurL nnn2nrdLbnh Lr

(!urd) huLIiudu4LnLpluuL Lun!u4nLplLlL +bu1pbnnLd:
ull !urluL{rrp luL4fpLbpp, npnlg lnLdnLulp 1fr ulurhLUL2{nrd g,htrLxLuurllLul.r rJh2ngtrtiplr

hur,r!ugnLLI' hurLluribpf [bqu]4Lunn 4puLp !upn11 | frpu!LuLuglbl |lplnLpnLlL:
htrLIutllpf lLlLiLuL[np fuLqfplbpfr (fuL4p[) lnL6LIuL liu.rfuu.rdbnLnLqLurlp !Lupnrl bL huLqbu
qulhLuLIulLpf rnbquLlurL frLpLulLunur{uprlul dupLI|LUbpp, hLudLulUBfr ptrLuLjhrtrbFn tr
uLrlrr.r!Lrll lrLpLLutluunuL{upuiurb pLLrqLrr[LrnnLrI qnp6nLtrbnLplnLL Ipu!u!ugLnrl
lruuurpullur!uL ! LucldLu [1bp q n Lpl n LLL bpp:
hrurlLUtUplr !uLILuL{np fubr}hptrbph (fu14p[) lnL6duL gurl!uugur6 Lu]ludbnLnLplLuL rlbqpnLLl,
irruLlullpf LuLlLuquLnL pLLuupQrJruLL I Lbp!ulugLnLd fuL4pf lnL6rILuL frpur!uLugLlulr
L{bpupbppul Lunrupurnl.lnLpJnrLD' L2btn4 4nur UqLuuru!p, fulqpfr lrupqruL.lnprl"uL huLIup
rulhpudl,2Ln $ftrLutruurLluL Llf2ngf 1u{p h 4pu lnL6LILuir u'Lhpudb2LnnLplnLLn hhLlLurqnnnq
rfruruururpryalrpp (urn!urlnLplurL +bulpnrd):
hr-urlurlLpf q lu{upp q[rlnrrlp Lr uLhpr-udb2Ln LfrLuuLnurpqphptr umrut]urlnrg hljmn'

!r.uLlLuLlnp fuLqplr lnLdLIutr frpu!LuLLugrILuLp hLurJurdurllr{binL rlbqpnLLI'LIb!LutlulLr
durl!hrnnLrI62LnnLrI | rypLuLg urpdurluhLu4LUunLplnLLn, hu2{Lup!nLrI qurltu{np fuL+pfr
lifLuqurLurqdruL hrurlurp luLhpudb2Ln g[LLuLuulruL LIhgngLbplr rLu{n l-L hn lLrn6hpn,
frllultiu luh !udu{np FL+plr lrpuLlLULurgrJLub Llbp Lu pbplu-r1 L u-rfu Lud bnL n qfr trbpliurlLugpu-r6
r.hLlruLnLUprlohfr0 Lr LUL{uquLnL npn2Llurl Lufuuqlrbfl t]bnqLu1rugLnrd I hLrdLulLpf ur[r"uqulnL
plLirrupllduilp Lr ur14 LILrufL ubqbquglnLd I lrufuLudbnlnrlfrL:
hrtrlurlLplr ludu{np fuL4pI lnL6durL fpLu!uLugtlurLp thudu6ultiblnL rybr4pnLrI, hu,rilLulLpf
11l,!uLlupp LurfuLudbnLn4fti qnur{nn Lnbrlbqugbnrd h rulq duruhtr' tL2blnL{ ihudLudLulLblnL
rrlurLn6urnLbpp I hf rlpbpp:
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<u3r..iUsul,h <ulnuqbsnr\ra3ul qnsu3€h uunah Llb.rnt.tann zuuuelpn
''ibqU.lUf h qULIUqnf LhUAnnn j\A3nFLLbnh hnUqULUSt IUL

(LuluuLnLuLf <urtrnurqblnnLpJurl LrnurLulpf LlLupqf llbrpudnp hLudrlllph Llnrtdhq unglrr.uLLulutr
ugrr!qnLplrrl LnpLuLiurpLlnLLI I hurdu{Lph pLurLlf 5Lbplr qhdnLJLtjnh hfrtluL {pu.
l).'rhLrL 50 000 ( hhundr hurqun) 4nLud qnrdupfr mputlLurlpnLdp qblurulurhbL hurdurjtrpll
llltrxrl['fhL:
,l;1j0 000 (hhunrtr huqr-up) rypuLI qnLriunhg u.rrlbih qnrdurnh Lnpurdur+nLIurL 4hqpnLrI hLrpgp
pirLupQl,l huLIulLpf Lu{uqLrLnL Lf uunnLLI.

llNqlrurlLuLJurL LrguLlgnLpluL r.npurlurypdruL LuLhpLudb2m trurfuurqurlLILuLLLpL tL.
I )h'l utLph pLu!f5 huLrifuuLup,
2)trnqhulL!qLu utLuuquhnLl pLLruLfph qnqLJhS hLULlurltrph pjnrtlih L!uLnrlurLlp hLup!ullrL
LqLrlrmL!LlruLnLlalnLLLbnh punbFhq6 LlumupnLLII I unghLUlLul_]urL oqttnLpJurl Lnpudrr]qpLIuL qfrlnLrlir
Ltifllur1urqLllolr durduLLuLl LnbluQuL hupllhpfr, LnnLppbpfr, qurndur46urflbnh ulurnLnp inr{rEUurltr,

l.<irurr,lurlq pr6nLrl qruhuLgnrl u.rnurldh! 4bulplinn(d huLIL!.Jlpl.r rtbllurrlurnl !urpnq I qLuluglbl
r.'r I Ll..i .Llr oqU,l F LUL l^u.n!uodurL rnnTrrdLLn hlrpLnrnn|L t: uLqhuqurlr
uJur ur Lu ulrurl u m Lin LpJ Lu tiFl
.J.Lin(thLulurqurl upu!gnLplnL!p r,rpurLlu4p{nLd | 4purduLluL oqlnLquL mLrupntl:
11 UnqhuLurqul LugLuLlgnL;.a1LuL Lnnurdlu+ndLul npn2nLrilbp qurlurqlbhu qnn6nrd bL hbr,n|r1u1
ir.,rr1npn2fr;LLpp'

)qnf rlLu6.hur2rlLul4urd 4urn6ur6 urqurulurdupLnlrLlLbpfr pULnuUfplbp,
/lfurqduqLuquLl [Lulurt]hptrt-n (3 tL u{b1h uuLlur}rLuhLuu bpbpu nLLbgn{,
.ii rllrullnqrluulf !url tp!!nrl.lurLf 6LnquqnLpll bntjl ulbn nrtrbgnn urtruqurhnq nLLnubhpubl,
a)l fL !uLl 2 prf fullph hur2Llur!qurdnLpJnrL nLLbgnrl urldflp LL hu2Ll_utr4url 6Lnq!hp !Lurl hpLluultp
nLLi,qtl q ur!uruJulhn4 pLuuLfplLp,
Lt qnl6urqnrltlh !upqLuL[fr6r-u! nrt]hgnr.L urLurqurhnq urldlrtrp,
b)urrn19ur!uL fuLqfpLbp nrtrbqnq (4hnurhurunLpluL !ud pLutrLlu.ndhp pnrdLIurL LLlau!Lu)
ulrLrLrluhnr{ uLdfLp,
7) fLrlrlurlhph ruLqurrlf hnLqup!ut{nlnrp1url qurqdLuqbnqrJuL hLuLiurp 4purlur!r_u! oqlnLqurl !LuLI
ufiutuuqnf urh mnurJLU+ndurtr fu LqpulpnL[ 4|Llu6 LuLur4uhnL{ uLdfrlp,
iJlungfrurlurqbu !ngb1h lurlptip Lr uL]1 4trqphp:
5 L.lnqirurluqLu urirurqurhnq 0Lmu{tr|rplLnhtr l.lurLJ urtrduLg hLuLn!Lug(nrl ungfurlu-rLlLuL oqLnLplulr
urnurLlLluqnL.JL tuqhI uurhdut]qnrd b 200000 (hp!nL huLplnrl huqurn) (urluuuuLfr
<.L.ulrturulLlnnrpjLUir rlnurLli LnLIL nLmulhphl Llurtt uldlrlr mLUn4u] ptrpugpnll ungfrr.uluQutr
ir(iirnLfdlnr| !upnq I hLuLn!ugL[bl iJLL] urlqurd:
!.i:nurLdfrl pL-rgunfr! 4bqpLpnLtl huLlLullpf qbqurL.lLunn qurnnq f qulLuglt-l ung|LulLuquru
i)rllrnrprlurl' unqL !uupqnrllLuluLumbu{ur6 btutl]urLlnL[ h luL]rnL{ LnpurLluqprlurl nln2nLrJLbl, urjrt
iiiriilrir hurlnlqnd L,rLupnL{ urnugf lluu Lu{uqulnr LfruLnnLd:

LLlu6 2

2riuL
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<U3UUSUl,h <ULt'UqbSnl'G3UL qnSU3Ph UUnAh Ub'InUann <UUU3rrenNU

U'IFU<U!nhG3UL hFUr.rUl,UgUUl-, qUnqC b{ UUrrr'SUnUqUL UUenUUL
utubttul, <uususbLnl. uuuh!

thtlutrlurnqblnq <<[4PulhufunrF;urtr tr uurhfurtuprullurtr rftupprlurtr duufttr>> opbttpft

10-pr1 tr 13-p4 hn4rlur&bbplr tr <<Sh4Lu[tutr frtrphur\urnuL[urptftutr {u-rufttu>> opbttplt
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Ներածություն 
 

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական 

ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր 

հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ 

ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար 

ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։1 

Մեղրաձոր  համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է համայնքի ՏԻՄ-երի 2021թ. անելիքները համակարգելու 

նպատակով: Մասնավորապես, համայնքի ՏԱՊ-ի հիմնական նպատակներն են. 

 սահմանել համայնքի  սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, 

գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին 

ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը 

(դեֆիցիտը), 

 համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և 

միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական 

նպատակների իրականացման շուրջ, 

 շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման 

արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը», 

 որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման 

ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և 

ժամկետները,մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։ 

1-ին բաժնում  սահմանվում են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։ 

2-րդ բաժնում ներկայացվել են համայնքի 2021 թվականի ծրագրերի ցանկը 

ևտրամաբանական հենքերը(ըստ ոլորտների)։ 

3-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքային գույքի կառավարման 2021 թվականի 

ծրագիրը։ 

4-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։ 

5-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։ 

 
1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 
 
Համայնքի տեսլականը՝ 
 

                                                           

1«Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 
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Մեղրաձոր համայնքի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել 

համայնքի բնակչության հեռանկարայինաճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային տարածքային 

զարգացման հնարավորություններից:  

Համայնքի զարգացման ռազմավարությունն է՝ բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով 

հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի 

պայմանները և, հաշվի առնելով համայնքի աշխարհագրական դիրքը, համայնքը դարձնել մաքուր, 

բարեկարգ, կանաչապատ և գրավիչ:   

Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է 

տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, 

լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը,  ինչպես նաև 

համագործակցությունը պետական կառավարման մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների հետ: 

 
 

Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային 

արժեք 

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը 
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) 

5 5 

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

45,2 47 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 5718 5678 

Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) 40892000 40892000 

Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախայի

ն արժեք 
Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
Ապահովել համայնքի արդյունավետ կառավարումը 
և բնակչությանը  հանրային որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների մատուցումը: 

ՏԻՄ-երի, 
աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-
ների  արդյունավետ, 
հասցեական, 
մասնակցային և  
ուղենշված  
գործունեությունից, 
մատուցվող հանրային 
ծառայություններից  
բնակչության 
բավարարվածության 
աստիճանը –
բավականինլավ 
 
Համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
տեսակարար կշիռը 
համայնքի բյուջեի 
ընդհանուր մուտքերի 
կազմում, % 

 
 
 
ավելիշատլավ, 

քանվատ 

 

 

 

 

47,0 

 
 
 
բավականինլ

ավ 

 

 

 

 

45,0 
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Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
Նպաստել <<Ազգ-բանակ>> 
գաղափարախոսության ներդրմանը և երկրի 
պաշտպանունակության մակարդակի 
բարձրացմանը: 

Բարձրացնել 
զորակոչիկների և 
ժամկետային 
ծառայողների ծնողների 
բավարարվածության 
աստիճանը համայնքի 
կողմից իրականացվող 
աջակցության 
միջոցառումներից 
(հարցումների հիման 
վրա)   

 
 
 

 
լավ 

 

 

 
 
 

 
լավ 

Ոլորտ3.Արտակարգ իրավիճակներից 
բնակչության պաշտպանություն և 
քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: 

Հեղեղատարնե
րի շրջակա 

բնակելի տների 
տնամերձ 

հողամասերի և 
շինությունների 

պահպանում 

 

լավ լավ 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 
տնտեսություն 
Ապահովել  համայնքի բնակչությանը կոմունալ 
ծառայությունների մատուցման մակարդակի  
բարձրացումը, ընդհանուր բարեկարգման և 
ճանապարհային ենթակառույցների վիճակի 
բարելավումը:  
 

Մատուցված կոմունալ 
ծառայությունների  ու 
բարեկարգման, ինչպես 
նաև  ճանապարհային 
ենթակառույցների 
վիճակի մակարդակից 
բնակչության 
բավարարվածության 
աստիճանը(հարցումներ
ի հիման վրա) 

 
 
 
 

 
միջին 

 
 
 
 

 
լավ,  

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 
2021 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: 

   

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
Ապահովել համայնքում հասարակական 
տրանսպորտային հաղորդակցության ստեղծումը, 
ճանապարհների և ճանապարհային 
ենթակառույցների մասնակի բարեկարգումը: 
 

Կազմակեպվել է 
համայնքի 
հասարակական 
տրանսպորտի 
աշխատանքը 
 
Բնակչության 
բավարարվածությունը 
բարեկարգված 
ճանապարհներից և 
ենթակառույցներից 
(հարցումների հիման 
վրա) 

 
 

Առկա չէ 
 
 
 
 
 

միջին՝ոչլավ, 
ոչվատ 

 
 

Առկա է 
 
 
 
 
 

ավելիշատլավ, 
քանվատ 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 
Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսական 
մթերքների, տնայնագործական ապրանքների 
արտադրության և սպառման, ինչպես նաև 
կենցաղային ծառայությունների մատուցման 
մակարդակի և գործարար միջավայրի 
բարելավմանը: 

Համայնքում գործող ՄՁ-
ների քանակը և 
դրանցում 
աշխատատեղերի 
քանակը 

 
430-1100 

 
450-1200 

Ոլորտ 8. Կրթություն  
Ապահովել համայնքի բնակչությանը 
նախակրթական և արտադպրոցական կրթության 
որակյալ ծառայությունների մատուցումը և 

ՏԻՄ-երի, կրթական 
հաստատությունների 
գործունեությունից, 
մատուցվող 

 
բավականին 

լավ 

 
լավ 
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ընդլայնումը; 

 
ծառայությունների 
որակից բնակչության 
բավարարվածության 
աստիճանը՝  
(հարցումների հիման 
վրա) 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ 
տարվող աշխատանքներ 
Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, 

խթանել մշակութային միջոցառումներին 

երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը: 

Բնակչության 
բավարարվածությունըհ
ամայնքի մշակութային 
ՀՈԱԿ-ների 
գործունեությունից(հարց
ումների հիման վրա) 
 
Համայնքում 
կազմակերպված 
մշակութային 
միջոցառումների թիվը 
 
Երիտասարդական 
նախաձեռնությունների 
արդյունքում կայացած 
միջոցառումների 
տեսակարար կշիռը 
միջոցառումների 
ընդհանուր թվի մեջ,% 

 
 
 

լավ 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 

լավ 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

50 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
2021 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: 

   

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի զարգացմանը: 

 
  

2021 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

 
  

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 
Ապահովել համայնքի բնակչության սոցիալական 
պաշտպանությանն ուղղված գործող ծրագրերի 
շարունակականությունը և բարձրացնել 
սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
տրամադրվող սոցիալական աջակցության 
հասցեականությունը: 
 

Սոցիալական 
ծրագրերից 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
 
Սոցիալական 
աջակցության ծրագրերի 
քանակի ավելացում 

լավ 
 
 
 
 
5 

ավելիլավ 
 
 
 
 
6 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
Խթանել համայնքում գյուղատնտեսության 
զարգացումը և ապահովել բնակչությանը 
գյուղատնտեսական  որակյալ ծառայությունների 
մատուցումը և ընդլայնումը: 

Հիմնված 
վարելահողերիև 
մշակովի 
գյուղատնտեսական 
հողերի մակերեսը, հա 
 
Համայնքի կողմից 
մատուցված 
գյուղատնտեսական 
ծառայություններից 
բնակչության 
բավարարվածությունը(հա
րցումների հիման վրա) 

 
 

0 
 
 
 
 

միջին 

 
 

800 
 
 
 
 
լավ 
 

 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և 
բուսասանիտարիա 
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2021 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի 
պահպանություն 
 
Ապահովելհամայնքումաղբահանությանևշրջակամ
իջավայրիպահպանությանհամակարգիբարելավու
մը,էներգոխնայողությանհամակարգիներդնումըևշ
ահագործումը: 

 

 

 
Համայնքիբնակիչներիբ
ավարարվածությունըշրջ
ակամիջավայրիպահպա
նությանևաղբահանությ
անմակարդակից(հարցու
մների հիման վրա) 
 
 

միջին 
 
 
 
 

 
լավ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
Խթանելհամայնքում զբոսաշրջության 

զարգացումը: 

Համայնք այցելած 
զբոսաշրջիկների թիվը 
աճը 

 
800 

 
1000 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցություն 
 
Ապահովելտեղականինքնակառավարմանըհամայն
քիբնակչությանմասնակցությունըևՏԻՄ-
իաշխատանքներիթափանցիկությանմակարդակիբ
արձրացումը: 

Համայնքի բնակիչների 

մասնակցությամբ ՏԻՄ-

երի (համայնքի 

ղեկավարի, համայնքի 

ավագանու) կողմից 

կայացված որոշումների 

թվի տեսակարար կշիռը 

կայացված որոշումների 

ընդհանուր թվի մեջ, 5 % 

5 7 

 
 

 

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 
Ծրագրի 

արժեքը (հազ. 
դրամ) 

ԲԲՀ-ի 
բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

1.  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների 
մատուցում 

  
ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը  - 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

1.  
2021 թվականին պաշտպանության կազմակերպման 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումների համար  
նախատեսվել է 

350.0 - 

Ընդամենը 350.0 - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 
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1.  

2021 թվականին արտակարգ իրավիճակներից 
բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումների համար նախատեսվել  

1500.0 - 

Ընդամենը 1500.0 - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  
Մեղրաձորիհամայնքապետարանի նստավայրի  շենքի  
վերանորոգում 

 

Մեղրաձար 
համայնք, 
Աղավնաձոր, 
Մարմարիկ  և 
Հանքավան 
բնակավայր 

2.     

3.  
հեղեղատարների մաքրման և կապիտալ վերանորոգման 
աշխատանքներ  

10000.0 

Մարմարիկ, 
Աղավնաձոր և 
Մեղրաձոր 
բնակավայրեր 

4.  Ջրամատակարարման ցանցի կապիտալ նորոգում 2000,0 

Մարմարիկ,Արտա
վազ, Հանքավան, 
Մեղրաձոր, 
Աղավնաձոր 
բնակավայրեր 

5.  գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում 1000.0 

Մարմարիկ,Արտա
վազ, Հանքավան, 
Մեղրաձոր, 
Աղավնաձոր 
բնակավայրեր  

Ընդամենը 14850,0  

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

 
2021 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1.  

 Ներհամայնքային  ճանապարհների 

ասֆալտապատում և փոսալցում 

162000,0 Մեղրաձոր, 

Աղավնաձոր, 

Մարմարիկ և  

Արտավազ, 

Փյունիկ 

Ընդամենը 162000,0 - 

Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ   

 
2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 8.Կրթություն   

1.  
-Անապահով ընտանիքների  վարձավճարների մասնակի 
վճարում 

- 
ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 
-  

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 
աշխատանքներ 
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1.  

 Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի 
աշխուժացում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000.0 
ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 2000,0 - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

 
2021 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

 
2021 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն   

1.  
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով 
բնակիչներին 

8000.0 
ընդհանուր 
համայնքային 
բնակավայրեր 

Ընդամենը 8000.0 - 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

1.  
2021 թվականին գյուղատնտեսության  ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

  

2.     

3.  
 

  

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն    

1.  
2021 թվականին համայնքում անասնապահության 
զարգացում, գյուղմթերքների արտադրության բարձրացում 
 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  
Աղբահանության և սանիտարական  մաքրման 
աշխատանքների իրականացում 

1000.0 

Մեղրաձոր, 
Աղավնաձոր, 
Մարմարիկ, 
Արտավազ, 
Հանքավան 

Ընդամենը 1000.0 - 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

1. 
2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1. 
2021 թվականին տեղական իքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 

- - 
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Աղյուսակ 4․2021  թվականին համայնքում կատարվելիք աշխատանքները  
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 

արժեքը (հազ. 
դրամ) 

ԲԲՀ-ի 
բնակավայրը 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  
Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում և 
փոսալցում 

162000,0 

Մեղրաձոր, 
Աղավնաձորմ, 
Մարմարիկ  և 
Փյունիկ 

2.  
գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում 
 

1000,0 

Մարմարիկ,Արտ
ավազ, 
Հանքավան, 
Մեղրաձոր, 
Աղավնաձոր   

3.  
հեղեղատարների մաքրման և ընթացիկ վերանորոգման 
աշխատանքներ  

10000,0 
Մարմարիկ,  
Մեղրաձոր  

4 
 

Ջրամատակարարման ցանցիմասնակի կապիտալ նորոգում 2000,0  

Մարմարիկ,Արտ
ավազ, 
Հանքավան, 
Մեղրաձոր, 
Աղավնաձոր  

5. Մանկապարտեզի գույքի ձեռք բերում 10000,0 Աղավնաձոր  

Ընդամենը 185000,0  
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Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների 

ոլորտների 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 
Պատասխանատ

ու 
Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակիչներին որակյալ և 
մատչելի  հանրային ծառայությունների մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-

երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 70% 
 Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, 

համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը 
կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5% 

 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի 
բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 35% 

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը, 
բարելավել 
բնակչությանը մատուցվող  
հանրային 
ծառայությունները 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Բնակչությանը մատուցվող 
հանրային ծառայությունների որակը 
՝ շատ լավ 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,   
համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 
աշխատակազմի 
քարտուղար,բնակ
ավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2021թ. 
հունվար-
2021թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխանմ
արդկային, 
նյութական և 
ֆինանսականռեսու
րսներիառկայությու
ն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ապահովվել 
էաշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
1. Համայնքի աշխատակազմի 

աշխատողների թիվը 33 
2. Անշարժ գույքի հարկի բազայում 

առկա անճշտությունների 
նվազեցում՝ 10% 

3. Համայնքի աշխատակազմի 
աշխատանքային օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում՝ 273 օր 
4.Համայնքի պաշտոնական 
համացանցային կայքի 
առկայությունը՝ այո 

4. Աշխատակազմում ստացված մեկ 
դիմումին պատասխանելու միջին 
ժամանակը՝ 4 օր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են  
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Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Աշխատակազմի պահպանություն 
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 

ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 
3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 33 
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր 
3. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 
4. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 
5. ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) 

ծառայությունների թիվը  

Միջանկյալ արդյունք 2 
Բարելավվել է 
բնակչությանը մատուցվող  
հանրային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը և որակը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
1. Համայնքի պաշտոնական 

համացանցային կայքի 
առկայությունը, այո 

2. Դոնոր կազմակերպությունների 
հետ համատեղ իրականացվող 
ընդհանուր ծրագրերի թիվը,  

3.  ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
գործունեությունից, մատուցվող 
ծառայությունների 
մատչելիությունից և որակից  
բնակիչների բավարարվածության 
աստիճանի բարձրացում 
(հարցումների հիման վրա), 20% 

4. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի 
գործունեության վերաբերյալ 
բնակիչների կողմից ստացվող 
դիմում-բողոքների թվի նվազում, 
2% 

5. Աշխատակազմում առկա 
տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության 
համակարգերի օգտագործման 
մակարդակը, 90% 

6. Աշխատակազմում ստացված մեկ 
դիմումին պատասխանելու միջին 
ժամանակը՝ 4 օր 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ, 
վարչական 
ներկայացուցիչներ 

2021թ. 
հունվար–
2021թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան 
ենթակառուցվածքն
երի և 
մասնագետների 
առկայությունը 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական 

համակարգերի շահագործում, 
2. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության 

պարբերական թարմացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների 

թիվը 20 
2. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 

համակարգեր 2 
3. Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 
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համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 2 
4. Համայնքիպաշտոնականհամացանցայինկայք՝ http://meghradzor,am 
5. Բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թիվը՝ տարեկան 

կտրվածքով՝50 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

Ծրագրի նպատակ 
Նպաստել <<Ազգ 
բանակ 
գաղափարախոսությա
ն ներդրմանը և 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
մակարդակի 
բարձրացմանը: 

Ծրագրի 
ազդեցության 
(վերջնական 
արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Երիտասարդության 
ռազմահայրենասիրակ
ան 
դաստիարակության 
մակարդակի 
բարձրացում 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2021թ. հունվար-
2021թ. դեկտեմբեր 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում 

Ծրագրի նպատակ 
Ձեռնարկել միջոցներ 
տեխնոլոգիական  
աղետների կանխելու և 
տարերային 
տեխնոլոգիական 
աղետների 
հետևանքները 
վերացնելու ուղությամբ 

Ծրագրի 
ազդեցության 
(վերջնական 
արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Համայնքի 
բնակչության, բնակելի 
տների և հարակից 
շենք-շինությունների 
անվտանգության 
ապահովում 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2021թ. հունվար-
2021թ. դեկտեմբեր 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ոլորտային նպատակ 
Օժանդակել համայնքային նոր ենթակառուցվածքների 
ստեղծմանը, արդեն առկա ենթակառուցվածքների 
վերանորոգմանը և պահպանմանը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Գերեզմանատների համապատասխանությունը հատակագծին` այո 
 Համայնքի կողմից պատվիրված կապիտալ ծրագրերի 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը՝ 7 
 Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից, 90%  
 Տեղադրված երթուղային կանգառների թիվը՝ 6 
 Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի 

տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր 
մակերեսի մեջ, 60% 

Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում և փոսալցում 

Ծրագրի նպատակ Ծրագրի ազդեցության Ծրագրի Համայնքի 2021թ. Մարտ Համայնքի բյուջեից 

http://meghradzor,am/
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Ապահովել բնակչության  
կենսաապահովման 
մակարդակըև 
պայմանները 

(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Բնակչության  համար պատշաճ 
պայմանների առկայություն, այո 

գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
Աղավնաձոր և 
Հանքաքավան 
բնակավայրի 
վարչական 
ղեկավար 

2021թ. 
դեկտեմբեր 

անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 
համայնքի և պետ 
բյուջե 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Իրականացվելու է 
Աղավնաձոր,Մեղրաձոր, 
Մարմարիկ, Արտավազ-
Փյունիկ  բնակավայրերի  
ճանապարհներիվերանոր
ոգման աշխատանքներ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
1. Համայնքը ունենա բարեկարգ 

ճանապարհներ 
2. Աշխատանքներիիրականացման  

ժամկետը, մինչև 2021թ. նոյեմբեր 
ամիս 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են  

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
Հանքավան և Աղավնաձորբնակավայրերի կենտրոնի 
նստավայրի շենքի վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքիաշխատակազմիաշխատողներ՝ 33 
2. Համայնքապետարանիվարչականշենքևգույք 
3. Վարչականղեկավարի նստավայրիշենքևգույք 
4. և Հանքավան բնակավայրի համայնքային կենտրոնի շենքի  վերանորոգման 

ծախսեր՝ 3000,0 հազ. դրամ,  

Ծրագիր 2.  Ջրամատակարարման ցանցի կապիտալ  նորոգում 

Ծրագրի նպատակ 
Մեղրաձոր 
համայնքում բարելավել 
խմելու ջրի 
մատակարարման որակը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Համայնքի բնակչության 
80%կապահովվի շուրջօրյա խմելու 
ջրով: 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
վարչական 
ղեկավարներ 

2021թ. ապրիլ 
-2021թ. 
նոյեմբեր 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Կապիտալ վերանորոգված 
խողովակաշար 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
Խողովակաշարի երկարությունը` 1 
կմ, աշխատանքների ավարտ` 2018 
թվական նոյեմբեր ամիս 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են  

 

Ծրագիր3.Արտավազ, Մեղրաձոր, Աղավնաձոր, Մարմարիկ , Հանքավան բնակավայրերիգիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում 

Ծրագրի նպատակ 
Բարձրացնել Արտավազ, 
Մեղրաձոր, Աղավնաձոր, 
Մարմարիկ և 
Հանքավան 
բնակավայրերի  

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Բնակիչների կարծիքը համայնքում 
գիշերային լուսավորվածության 
վերաբերյալ՝ բավարար 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար,  
վարչական 
ղեկավարներ 

2021թ. մարտ-
-2021թ. 
դեկտեմբեր 
 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 
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փողոցների անվտանգ 
երթևեկության 
մակարդակը  

Միջանկյալ արդյունք 1 
Կունենանք հարմարավետ 
և լուսավոր փողոցներ 
տրանսպորտային 
միջոցների և հետիոտների 
համար: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
1. Փողոցների արտաքին 

լուսավորության համակարգի 
երկարությունը՝300մ 

2. Գիշերային լուսավորության 
հենասյուների թիվը՝ 

3. Գիշերային լուսավորված 
փողոցների տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ,90% 

4.  Գիշերային լուսավորության 
ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ 
ամռանը՝5ժամ 

5.  Գիշերային լուսավորության 
ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ 
ձմռանը՝6 ժամ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են  

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Արտավազ, Մեղրաձոր, Աղավնաձոր, Մարմարիկ, 

Հանքավան  բնակավայրերի փողոցների արտաքին 
լուսավորության համակարգերի ընդլայնման 
աշխատանքների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Հատկացում 1000,0 հազ.դրամ համայնքի 2020թ. ֆոնդային բյուջեից։ 
2. Նոր տեղադրված էներգախնայող լուսատուների թիվը ՝ 12 

Ոլորտ4. Հողօգտագործում 

202 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

Ոլորտ5. Տրանսպորտ 

Ոլորտային նպատակ 
Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության 
վիճակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
1. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում, 0,5% 
2. Ասֆալտապատված ներհամայնքային և ներբնակավայրային ճանապարհների և 

փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 25% 
 

Ծրագիր 1.ՀՏԶՀ –ի հետ համագործակցության արդյունքում ձեռք բերված տեխնիկայի  շահագործում 
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Ծրագրի նպատակ 
Բարեկարգել 
ներհամայնքային 
ճանապարհային 
տնտեսությունը, 
դարձնելով երթևեկության 
համար անվտանգ 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
 Ներհամայնքային և 

ճանապարհային տնտեսության 
վիճակը, բավարար 

 Երթևեկության 
անվտանգության մակարդակը՝ 
բավարար 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար,  
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2021թ. 
հունվար-
2021թ. 
դեկտեմբեր 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Նորոգվել են 
ներհամայնքային 
ճանապարհների 25%-ն, 
դրանք դարձել են 
երթևեկության համար 
անվտանգ և բարեկարգ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
1. Նորոգված ճանապարհների 

երկարությունը, 12կմ 
2. Տրանսպորտային միջոցների 

շահագործման ծախսերի 
(վառելիքի և ամորտիզացիոն 
ծախսերի) խնայողությունը, 3% 

3. Վարորդների գոհունակության 
մակարդակի բարձրացում, 20% 

4. Հետիոտների գոհունակության 
մակարդակի բարձրացում, % 

5. Աշխատանքների իրականացման 
ժամկետը, 3 ամիս  

6. Բնակավայրերից համայնքի 
կենտրոն հասնելու ժամանակի 
կրճատում, 15 րոպե 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են  

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1.Տեխնիկայի ձեռքբերում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ոլորտային նպատակ 
Աջակցել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 
սովորող անապահով ընտանիքների ուսանողներին 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող անապահով 
ընտանիքների ուսանողների թիվն որոնց ուսման վարձը մասնակի վճարում է 
համայնքապետարանը, 15 

Ծրագիր 1.Անապահով ընտանիքներին սոցիալական աջակցության տրամադրում 

   Համայնքի 
ղեկավար,  
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2021թ. 
հունվար-
2021թ. 
դեկտեմբեր 
 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 
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Միջանկյալ արդյունք 1 
Բարձրացել է 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 
 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  

1. Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող ծրագրից, 30% 

2. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, 1 տարի 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են  

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Անապահով ընտանիքների ուսանողների վարձավճարների 

մասնակի վճարում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝2200 հազար դրամ 
2. Անապահով ընտանիքների ուսանողների թիվը՝ 30 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի օրերին նվիրված 
միջոցառումների հավուր պատշաճի կազմակերպումը և 
անցկացումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ նվիրված տոնական և 
հիշատակի օրերին`  2: 

Ծրագիր1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 

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 
 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2021թ. 
հունվար-
2021թ. 
դեկտեմբեր 
 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Համայնքի կենտրոնում և 
բնակավայրերում 
կազմակերպվել և 
անցկացվել են տոն և 
հիշատակի օրերին 
նվիրված միջոցառումներ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
1. Բնակիչների 

բավարարվածությունը 
մատուցվող մշակութային 
ծառայություններից, 90% 

2. Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
միջոցառումների թիվը՝ նվիրված 
տոնական և հիշատակի օրերին 2 

3. Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված մշակութային 
միջոցառումների 
հաճախականությունը (ամսական 
կտրվածքով), 1 անգամ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են  

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Մեղրաձոր համայնքում տոն և հիշատակի օրերին 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1500,0հազար դրամ 



  

17 
 

նվիրված միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում 
 

2. Մարզամշակութային կենտրոն 
3. Միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ,  

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

2021 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել: 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

2021 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել: 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ոլորտային նպատակ 
Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների 
հոգսերը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո 
Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող 
ծրագրից,  90% 

Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 

Ծրագրի նպատակ 
Բարձրացնել սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվող 
սոցիալական աջակցության 
հասցեականության մակարդակը ՝ 
բավարար 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2021թ. 
հունվար-
2021թ. 
դեկտեմբեր 
 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բարձրացել է 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 
 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
1. Սոցիալական աջակցություն 

ստացած սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը՝ 200 

2. Սոցիալական աջակցություն 
ստանալու նպատակով դիմումներ 
ներկայացնողների թիվը՝ 150 

3. Սոցիալական աջակցություն 
ստացող հաշմանդամների թիվը՝ 
25 

4. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը,  1 տարի 

5. Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող ծրագրից, 30% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են  

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին 
2. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքներին 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, հազ. Դրամ 8000.0 
2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող հաշմանդամներ՝ 82 
3. Սոցիալական աջակցություն կարիք ունեցող սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը՝ 175 
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Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

20 21թվականին Գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն  

Ծրագրի նպատակ 
Խթանել համայնքում 
անասնապահությանզարգ
ացմանը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Կաթնամթերքի  բարձրացում, 
նախորդ տարվա համեմատ, 5% 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2021թ. 
հունվար-
2021թ. 
դեկտեմբեր 
 

 

    

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ոլորտային նպատակ 
Նվազեցնել համայնքի ջրային ռեսուրսների աղտոտվածության 
մակարդակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը հեղեղատարի մաքրման 
ծառայությունից, 70% 

Ծրագիր 1. Աղավնաձոր, Մարմարիկ, Մեղրաձոր, Արտավազ և Հանքավան բնակավայրերի հեղեղատարների մաքրման և աղբահանության 
աշխատանքների իրականացում։ 

Ծրագրի նպատակ 
Աղավնաձոր, 
Մարմարիկ, Մեղրաձոր, 
Արտավազ և 
Հանքավան 
բնակավայրերի 
հեղեղատարների 
մաքրման և 
աղբահանության 
աշխատանքների 
իրականացում 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
սանիտարահիգիենիկ բավարար 
պայմանների առկայություն, այո 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
 

2021թ. 
հունվար-
2021թ. 
դեկտեմբեր 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Մաքուր հեղեղատարների 
առկայություն 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
1. Սանիտարական մաքրման 

ենթարկված տարածքների մակերես 
2. Հեղեղատարի  մաքրման 

ծառայության հաճախականությունը 
(տարվա կտրվածքով) 1անգամ  
 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
վարչական 
ղեկավարներ 

2021թ. 
հունվար–
2021թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են  

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում։ 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Աշխատակիցների թիվը՝10 
2. Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ 

՝10000,0 հազ. դրամ։ 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 
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2021 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել տեղական 
ինքնակառավարմանը 
համայքի բնակչության 
մասնակցությունը և  
ՏԻՄ-ի աշխատանքների 
թափանցիկությամ 
մակարդակի 
բարձրացումը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
համայնքի բնակիչների 
մասնակցությամն ՏԻՄ-
երի(համայնքի ղեկավարի, համայնքի 
ավագանու) կողմից կայացված 
որոշումների թվի տեսակարար կշիռը 
կայացած որոշումների ընդհանուր 
թվի մեջ 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
 

2021թ. 
հունվար-
2021թ. 
դեկտեմբեր 

 



 
3. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 
 

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

ոլորտների 
 
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորմ անաղբյուրները 
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1.  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային 
ծառայությունների մատուցում 

15000,0
  

15000,0
  

- - - - 

Ընդամենը 
15000,0
  

15000,0 - 
- - - 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

 

2021 թվականին պաշտպանության 
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներիրականացնելու 
համար  նախատեսվում է 

1000.0 
1000,0 - - - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 

 

2021 թվականին արտակարգ 
իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանության և 
քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներ իրականացնելու 
համար  նախատեսվում է 

500,0 500,0 - - - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1.  
Ներհամայնքային  ճանապարհների 
ասֆալտապատում և փոսալցում 

162000,0 82000,0 
80000,

0 
- - - 

2.  
Հեղեղատարների մաքրման և 
կապիտալ վերանորոգման 
աշխատանքներ 

10000,0 5000,0 5000,0 - - - 

3.  
Ջրամատակարարման ցանցի 
կապիտալ վերանորոգում 

2000,0 2000,0 - - - - 

4.  
Գիշերային  լուսավորության ցանցի 
ընդլայնում 

1000,0 1000,0 - - - - 

Ընդամենը 175000,0 90000,0 
85000,

0 
 - - 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

 
2021 թվականին հողօգտագործման 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 

- - - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1.  
2021 թվականին տրանսպորտի 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

  - - - - 



  

21 
 

Ընդամենը   -  - - 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

 

2021 թվականին առևտրի և 
ծառայությունների ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվել։ 

- - - - - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1.  
2021 թվականին կրթության 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ 

  - - - - 

Ընդամենը   - - - - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  
Մշակութային, մարզական և հոգևոր 
կյանքի աշխուժացում։ 

1500,0 1500,0 - - - - 

Ընդամենը 1500,0 1500,0 - - - - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

 

2021 թվականին 
առողջապահության ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

- - - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Ընդամենը - - -  - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1.  
Աջակցություն համայնքի 
սոցիալապես  անապահով 
բնակիչներին 

8000,0 8000,0 - - - - 

Ընդամենը 8000,0 8000,0 - - - - 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

1.  

2021 թվականին 
գյուղատնտեսության ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

- - - - - - 

Ընդամենը   -  - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

 

2021 թվականի ընթացքում 
անասնաբուժության և 
բուսսանիտարիայի ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1.  
Աղբահանության և սանիտարական  
մաքրման աշխատանքների 
իրականացում 

7500,0 7500,0 - - - - 

Ընդամենը   - - - - 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 
2021 թվականին զբոսաշրջության 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 

- - - - - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

 

2021 թվականին տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում։ 

- - - - - - 

 Ընդհանուրը 208500,0 
123500,

0 
85000,

0 
 - - 
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4. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 
 

Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների 

մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը 
 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում։ 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., /տարեկան/ 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը 

Մեկնաբանությո
ւն 

Մուտքային 

Համայնքի 
աշխատակազմի 
աշխատողներ 

35 

33 2 թափուր 
հաստիքներ 

Ելքային 
(քանակական) 

ՏԻՄ-երի, 
աշխատակազմի 
գործունեության 
վերաբերյալ 
բնակիչների կողմից 
ստացվող դիմում-
բողոքների թվի 
նվազում, % 

0 

0 0  

Ելքային (որակական) 

ՏԻՄ-երի, 

համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

գործունեությունից, 

մատուցվող 

ծառայությունների 

մատչելիությունից և 

որակից  բնակիչների 

բավարարվածության 

աստիճանի 

բարձրացում 

(հարցումների հիման 

վրա), % 

 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աշխատակազմում 

ստացված մեկ 

դիմումին 

պատասխանելու միջին 

ժամանակը, օր 

10 

 
 
4 

 
 
6 

 

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակչությանը 
մատուցվող հանրային 
ծառայությունների 
որակը ՝  շատ վատ, 
վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց 

լավ 
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0.0 0.0

1220
2.2 qurqhmurL unLnuph! utuzmntL!qu! 4nurdL!2trnnhLbn'

umurgllu6 u4t qbmnLBnttrtrbnhg, u44 p4nLd' 7312 0.0 0.0 0.0

1221

<ludurjtrph plneb LtnLupuqnqnrL unmuphtr Lqr.u2mnLurqL!!

qnurdur2!nnhtbn' uLourg4u6 u{t u{bmnLEnLLtrbnh mbrlurqL!L

h!ptr urll urnurqur n LIur! durndhw bn hg q urq h mur l 6urluubnh

$htr ub ur.! {n n du.rL tr!qumurqnL{

0.0 0.0 0.0

1230

2.3 C!purghll urnmurphtr qu2mntrurqurL rlnurdur2Lnnhlrbn

umugLlu6 rJf guqqLulfr! !urqdL!qbnqn$JnLtrLbnhg, u{4

ladnLd

7321 0.0 0.0

1231

<urdrljlph plnt2b dnuipurgn{nr[ L!nmu]phtr t{ur2mntrurqur!

rlnudu2Lnnhlbn J"nug4t!6 LJhguqqurjFii

tturqdui tl bn uln LH n Ltrtr bnhg drpurghq 6urlxubnh
0.0 0.0

1240
2-4 Lrurulhrurt uJnLluph! qur2mntru.rqL!! 4nudurz!nnhtrbn'
uururg{ur6'ihlurqqujhtr qurqduqbnutnrBnLtrtrbnhg, u4q 7322 0.0 0.0 0.0

)241
<urdurllrph plnLlb LlnMpuqnqnq 0rnnupht utur2mnlurqur!

nnurdurtrnnhbLn' umurqqur6 Uhpurqqurih!
0.0 0.0 0.0

1250
2.5 nlpurghq !bnphL ulur2unLL!tturtr 4lutlt!2trnnhtrbn'
umuodur6 trlunludurndurL uIt durl.tunrrL!tttrbnl]q l!ryU 12511

7331 141895.4 141895.4

ur) trlbmurtlurtr Antgbhg Shtrurtruurqur! hurJurhurnFbgdul

ulqln-Lp1r{ 
"'r n urdur 4n {nrl 4nmurguq!n

141895.4 r41895.4



t u5f b..luunNsl,bn, (."'11310 + mnr11320 + urnr11330

+ mnql340 + mnrl1350 + L.nnn1360 + mn11370 + mnq13B0

+ ,r1nq 1390). url4 P{nLd

7 400 430B6.4 43086.4
1300

1310 3l Sn!nuLbp, Lq4 Pr{nLrJ' 7411 0.0 0.0 0.0

13',t1

Fur!qbnnrd hurdutlph Hn!2bh dudurtrurqurqnn uqum

dhgnglbnh L'1brtuPL!2lrnrdhg h 4Eulnqtru!bnFg utrurgqur6 0.0 0.0 0.0

1320 - curhurludhL!bn, urln rlunLd' 7 412 0.0 0.0

1321

E*?t t,r,l'nr.rttrr, nlqunnLBntrlbnnuJ hurUL]lltrph

duuLurqgnrpJurL 4hdug hudu4trph Plntgb qurmLln{nn 0.0 0.0 0

r330 5-: q"qph q*ntrqrtn,plnLLhg btlurLlnu!bn (un11331 +

1??rr ""n a,lnrrl
7 415 28633.4 28633.4 0

1331
<r,Jrtt pl', ub+rqttrn,pjn r htlLJurl4nq hnqbnh

'r"'n^"n,6"'nl,hn rrrn arlnLJ 

-

27835.4 27835.4 0

Walra',p pttrlqrr1rlp1' u bLhur tl utr n tPl nLtr hurdufqnq

h""hnh .ni,.rli5 rnIhn
26160.9 26160.9 0

U'lturlt"rd.f FrLrlllr,tr,pp ubr-hu!uUnrprnLL huJ*pLln1

nnnbnn !uindl!t]6urnLbn
176.5 176.5 0

n,trnhq plrqr,lrlnf ub+uqurbnlqnltr hurLturnqnq

---1.-n '1"'n^ '16"'nihn '--
300.0 300.0 0

un*;r,{rq Ft ulqr,{r4 n h ub.f ur q tuL n LPJ nltr hLldL! nqn q

h^nhnh,lurnaurd6LUnLbn
498.0 498.0 | 0

:*frpr,t*t, pt,",qr,t lnh ub{url{urtinLplntr hurdurnqnq

rnnbnn LUndud6uin[bn
700.0 700.0 0

.t1 q^1p5,1",pArqr1n,tujntuhg LtnLurpbn Uqui{Uurdnn 60.0 60.0 0

r334
ul1qn'Jptt tlur pdur lt ur ln Lpl nLtr hg dnLmpbn Ubmuidnn

nI url. L'r d urrn

738.0 | 738.0 0

1350
35 .irnr,rtlrt qrt d",,tubn, (mnq1351 + mn11352 + mnrt

I l5ir ,,nn hrlnLli
7 422 8333.0 8333.0 0

1351 Sbqurqurl q6urn!bn 8333.0 8333.0

1352
<Lll,1.-li,ph,trn:"ttt].lt ttrln"apnLLl hLpLurqurd qLrnnLg{ur6

2blpbnh, 2htrntplnLUrbnh onFtrurtlurlrurgdurL huduln 210.0 210.0

GEiifi t'ncr,runr,rat'npr,rquLrtnnLdhlplutludllurnngqur62blpEnlr,

2hlnlpjnttllbnh onhtr urq urt urg duru hurdurn {6urntrbn
50.0 50.0

U'lrttt td"n Ft rtl-,ttlnntd hlplurtlLlJu qurnn$qL!8

2btrpbnh, 2htrntpjnrtrLbnh onh!uiqutugLJurL hLr]dun 50.0 50.0 0

ffin,I-nhtr pl,rlf rtt 1p"t,I hlptruiqud qurnn$4urd

^- Lr,, , ,r ,, , r,, , ,z,i!r]}Jd!4i
50.0 50.0 0

ffi;{d F,rtlr4r1p .,,I ht pt rqr!rI llunnLgqL!6 2blpbnh,

2hbntPtnLUrbnh onhb urqurL urgllurL hudun {6unLbn
50.0 50.0 0

<u'ttrpu,4tlll pt u.'lqtu4u,jpn!U hlrp!urquf Llunnlg{Lub

^Fr,^!-r ^r.t,-,^!^'ntLhhh ^nhr rlrndEirdl-b]lllua
r0.0 r0.0 0

13505
00



13507 hurdu.ljlph qn4dlg q6urnLlnq u.rryurhurtrnrpjurtr {6urn, u{4
8123.0 8123.0

hulju{lrph qnqdhg {6urn{nq LlnluhurtrnLqutu {6un $hq. 6630.0 6630.0

Ubmurdnn puurqurqultnnru Shq. urldurLg qnqdhg 46urn{nrt 3300.0 3300.0

Uruuqbudnn pLurLturqu{nnrd Shq. urldurttg qnquhg
1300.0 1300.0 0

LlurndL]lnhq Ftrr!lturqurtnnu.I Shq. urldurtrg qnldhg 116urnllnq 740.0 740.O 0

Unlru{urq plurlr!{LqnnLd $hq. L!!dL!!g qnqdhg r{61!n{nq 1200.0 1200.0 0

<urtrpurtlurtr ptrL!qurqu4nnuJ bf q. urldurbg qnr||Jhg
90.0 90.0 0

hu'Julrrph qnqLlhg {61!n{nrl LlqrurhurlnFjur! {6uin
hn"rl','n','1,,"1'i,i't,^h^,,',n 

^,1^,,1
1493.0 1493.0 0

Ubmurdnn ptrdqur{u{nnLd hnurqurFu!. urtdur! g ttnldhg
q6lun{nq urnjrLlhur!nlpjutr {6urn

646.0 646.0 0

UrlurL.ltru]dnn ptrurlluqu{nnLLl hnL!rlr!FUrtr. urtrdu!g qnqdfg

6LunLlnn urn!uhurLnuatuJtr rl6urn
0.0 0.0 0

UL!ndurf hq pLurllurlu{nnrd hnurquputr. utrdurLg ttn4f hg
d6urndnn !unELUhurtrnuaru.ru d6un

0.0 0.0 0

UnmuiLluq Ftruqur{ulnnd hnurLlurp!!tr. urldLrlLg Llnqdhg

Ll6wpqnq ur4Iuhu,LnLplu.rti {6up
519.0 519.0 0

<urtrpurrlurtr Ftrurttur{u{nnLLJ hnurqurpurL. urlrdurlg ttnqdhg
lK,, n,rnn,,,n.,,,h,,n,-,^,,,,),,rK,,,-

328.0 328 0 0

1390
3.9 qL hqurdnLurtrbf, (ulnq 1391 + mnq 1392+ mnn 1393), !!J+

7 451 6120.0 6120.0

1391
<urdLqtrph qnuphtr rquul6uLnu6 L!LuuLbpir 0.0 0.0 0.0

r392
Lturnturttu|r pjnLlbh quhnrumurjhtr Snb4hg $n!4r!Jhtr FJnLtb 0.0 0.0 0.0

r393
0nbtpn{ U hnur{uitlur! u4L utlubnnLl uurhdurtrlu6'
hL!rju4trph plnrlbh dnlurpuqndu! btrpurl.lur ulL bLlLrlunLmlbn 720.0 720.0 0.0

Onblpn{ tr hnurLlurqLltr u4L urqmbnnrl uurhrjll]L{ur6

hudu{LpF HnLlbh dnupurqnuur! btrFurLlur urjI bLludnLm!bn s400.0 5400.0



<usqub 2

<U|.JU3LPh F3nr.Abh b-UtuUbnC CUS P3nFgbSU3hL
t-rt th rt tt=Fh qnnrrt Inl ,t tr_rt |] , nt tqt lnqt ft n 

(hu,qu,n 4nu.]dnq)

sia,h

NN fu

cJnLlbuulhrr 6ur!0hnh

qnnSurnlurqot 4uuurqunq u! pu,dhllrbnh, l!Llpbnh
L aurubnh uir {urtrnLd! bnl

c!4urublll
(u.7+u.8)

ul4 p{nru'

'.lunturLtur!
$n!4r!jh!

I 2 4 6 7 a

2000

CL+UUb],C lJUhrUbn (unn2100 + unrt2200 + rnnrt

2300 + mn12400 + mnrl2500 + unr12600 + mnrl2700

+ unq2800 + ulnrt2900 + mnrt3000 + mnn3100)

350515.4 234362.7 116152.7

2100 0 0

cl,.l<ut,nFn c]Jnr€r}h <uLnu3hu
bUflU3nFG3nF1,1,bn (!!ll 4urubFhtr tulurml.lurtrnn)
(Lnnq2110 + mn4 2120 + unq2130 + mnrl 2140 + mnrl

2150 + Lnnrt2160 + Lnnq2170 + mnrt2lB0) urj4 PqnLd'

131280.0 127280.0 3000.0

2110 0

Onbtruqhn h qnn6urqhn durndhtrtrbn, ulb$uqurl.l

!urnurqurnnLd, $huuriruu!uL h hup!ugntgbLnurlfrtr

hurnurFbnnLplnltr!bn, urnur.!ph! hurnurpbnnLplnltrlbn
r31837.3 r28837.3 3000.0

2111 1 1
OnbLu4hrl h qnn6ur4hn durnLJhtrtrbn, qbuurqurL 94337.3 91337.3 3000.0

2130 3 0 c!4hurtrn$ Ftrn!ph lurnulnrplnLLLbp, npfrg' 300.0 300.0 0.0

3 3 CLnhLutrnIn Etrnrrtah uttl 6ulnultnLBInlLtlbn 300.0 300.0 0.0

2160 1 6 0
Cir4hurlnn FLnLJph tujt 6LUnurlnLlajnltrLbn (uit
.,,,,,1-^t-'t' t,i ""n1"'n'nn) nnhd

37200.0 37200.0 0.0

2161 l 6
C!4hutrnLn ptrnLjph hurtrnurjhtr 6urourlnLpJnlltrbn (LUIL

",,,,,1-.ht,,,,,,,' nli"l,h^\
37200.O 37200.0 0.0

2204 2 0 0
O UCS 4l Ul, n i.fd3n FL (urlt 4urubnhir tr4uruqurlrnn)
(mn[2210+2220 + unrl2230 + unt2240 + !nn12250), r850.0 1850.0 0.0

2210 2 0 tluodurUur! ururLnuruLnllarnttr, nnhq' 0.0 0.0 0.0

))11 2 l'Iuodur(ruL ururruurLULnL|arn r 00 00
222Q 2 2 0 PunuouohuUutr u.r lurln L! urln t|arn rir, nnhq' r500.0 1500.0 0.0

D)1 2 2. PulnuoulohuluuL ur ur rln ut url n {dtn Lil 1500.0 1500.0 00
2234 2 3 0 tlnrnuohL nurodurLurtr oqtrnrrdrnLL, nnhq' 0.0 0.0 0.0

2231 2 3 UnLnuphh nuqtJuUuL oqlrytOlll! 0.0 0.0 0.0

2250 2 5 0 'lu2rrl!qurtrnLpjn r (utll 4uubpirL 1-quLnllurLn{, npfrg' 50.0 50.0 0.0

2251 2 5 rLL?ururulnLBtnrL (urrt nu.rubnhl-r rwumUuLnnl 50.0 50.0 0.0

2300 3 0 0

<uuunuququL quoq, ul,qsul,qnFr}3nFL b.L

nusuqUl qnnbnF'Lbnf.rd3ni'L ((r1nrt2310 + Lnnq

2320 + unq2330 + unr12340+Lnnq 2350 + 1nn12360
300.0 300.0 0.0

2320 3 2 0 cPnLunun 6uunurnLBtnLL, nnhq' 300.0 300.0 0.0

2321 3 2 l Onl.lL!nun durnujnlpjntl 300.0 300.0 0.0

)400 4 0 0

S]JSbUUtTUL <UnUFbn0t l?3t1t t"!bP (rnnq 2410 +

mnr12420 + r,nnr12430 + Lnnr12440 + mnr12450+mnrl

2460 + urnrl2470 + mn12480 + unq 2490), url4 pqn!['
13590.0 13590.0 0.0



1590.0 1590.0 0.0
2421 4 2 I Q 'n'hIInlrrnhunLlaln(u

snutruutnnm. nnho
81403.3 12000.c 102763.0

2450 4ls 0 81403.3 12000.0 102763.0

2451 4 5 ffi
2510 + urnq2520 + Lnnq2530 + unri2540 + nnt2550

,,-^. 14An \ ."'^ .'1^.'f'
Unpurhurtrnld. nnha'

UncurhulttnlU . .

2800.0 2800.0 0.0

2500 5 0 0

1800.0 1800.0 0.0

2510 5 0 1800.0 1800.0 0.0
25',t1 5 1000.0 1000.0 0.0

2520 5 2 0 qbnlnuJgnbnh hunulqnLU-, nnrrq
r000.0 1000.0 0.0

2521 5 2 ffi
LinLIni.LUL lJuftU3nFr}3ni{, (lnnq3610 + mnq

3620 + unq 3630 + r,rnq 3640 + r'rn4 3650 + urnq

7526.5 0.0

2600 6 0 0

1000.0 1000.0 u.u

2610 6 1 0 PLurllLUnllllrLUlnu rnu!!r'wlrIru"r"l" "r"'' I000.0 1000.t) OU

2611 6 1 Iluurllurnuuulnu rrruulrur" +ror"'"
3526.5 3526.5 0.0

2630 6 3l0 9n',,')-..U.nunn'
o.,,,'1."'nIrlIInunnU
.h--^^r,Fnh rnlrlrlnnn||l. nnnq

0.0
2631 6 3 3000.0 3000.0 0.0

2640 6 4 0 3000.0 3000.0 0.0
2641 6 4 ,h^nnnlrhnh rnluL!UnnnLu

ZTur,qnus, u cuqnlard b'{ LlnnL (Lnnq 2810 ' unrl

2B2O + Lnnrt2830 + tnnr12840+ mnr12850 + Lrnrl

'rqAn\ ,"'n -'(-,'lr " '

23460.0 23460.0 0.0
2800 B 0 0

23460.0 23460.0 0.0
2810 | B 1 0 /."'l'^"'nh lr rnnuln oulnullrrLldlrtruuurr, r!rrrv

0.0
2811 B 1 ._urlquLnh u :uynnu'nfl:tll'i:r'::::l' 209360.0 20960.0 0

2820 B 2 0 Jrurunua'!rnq :u 
uirlqir:tY'11::r'1!a; 

; ;- 20960.0 20960.0 0.0
0.02823 B 2 J2rx:Un!|ah Lnu.ul, L!Llrtlut'g'J'i.l'.'lYe:lxrsY"'

2000.0 2000.0
2824 8 2 4 lllt rjn!Untrdulnu uuquuqurrq' 'qqr"'-Y"L -

<urLqhum, Lt2ruqnLjp h qnnL (urlt 4t!uEnnu 500.0 500.0 0.0

00

10389.7

2860 Bl6 0 ("r'r,nl\'!Irnnl nnnn : :

500.0 500.0
2861 816 1

<urbqhuul, d2url1nqp tr tlnnlr lLlllL 4uruufl'u
(!",,rnl'r"a'nn | . -

47054.2 36664.5
2900 el0 0

q0fAnFG3nNrJ (unn 29lU + mnl r:'zu + urrrrl zJ"" -
mnq2940+ Lnnt2950 + unq2960 + unq2970 + mnrt

10qr\\ '. '- ^'r^'.) -

47054.2 36664.5 10389.7
2910 9 1 0

1J LuluLu 4q nngur qurl h uufrnurquu nu4nururrrl

r,^^.,a'n.t, rnho'
47054.2 36664.5 r0389.7

2911 I l tl r.,,,h,,""",.ndurlnxL LnonualnlL

umhlluqUr, rlgDsrlUl, fl l.f]3flf.], (on13010 +

unn 3o2O + trlnrl3030 + Lnn{3040 + mnrt 3050+ mn[

306b + rrnq 3070 + un13080 + nnt13090)' ui4
8000.0 8000.0

3000 10 010
0.0

B0o0.o I 8000 0 0.0
3070 I 10 7 0

Unghurtr!\utr hulmnLq ufrLnnllntpJnLUuon \urll Iiuuul'l

8000.0 8000.0 0.0
3071 10 7

Unghl!ir!tlutl hurmnltl urflu\nunlPinuruon (ulll rluruulrlru

1r634.4 11634.4 0.0
3100 11 0 0

<htr]JULTUL Pudhllbf hL 
"2'fuuqrI 

L

dlllanNlslr3nl,:fi|r', trr:rr|rrI,'.r""' " "'-_'
11634.4 11634.4 0.0

3110 tl 0
<< qunurqlunntPJuL u huruurltipuonf qurrnuurull

$,nl'n nnha :: : : 11634.4 11634.4 0.0
3112 11 2 <( huruurl0BuEm !!!!Lllll!9!ll!jl!irln!-



<us4uu 3
<ul,Iu3LPh p3nhabh uutuub0c' cus F3nFabsu3hL uutuubnh

Sl,SElll lqhSl ltrl ll ' 4l ll ll lUl lFql rl 11'
(hurqurn qnu' nq)

snqh
NINI

plnrgbmurjhtr 6urluubnh rtrLnbuurqhmurqurL
,,,,tr,,1,,,,h^J,,,t, 

'1-^,t,,,*t,tr-k,,,t,,t,,J,^,,fr,r-^-

NN
Cb4urdb!0 urn |aunuJ

$ntr4ulh! Lluu

I 3 5

4000
CL'lUubl,n bUtuUbn (unq 4050 + Lnnq 5000 + mnr16000)
uin |adnLd'

350515.4 234362.7 116152.7

4050
U. CLllushq bUhJUbl' (unr1 4100 + unr14200 + mnrt4300 +

mnq 4400 + mnq 4500 + mnt4600 + mnn 4700) url4 pqnLd'
232688.9 232688.9 0.0

4100
1.1 Uafuusuleh LlUntUSnnFG3nFL (unrt4110 + mn44120 +
,nnn 413n\,ji'n 6:ln"t'

86000.0 86000.0 0.0

4110 nnUUn{ q6U0qn1 UDtuUSU.{Unabn bq
alltlhl ll!7{llnl,hn /'n^n 4111 L tn^n All) r 'nhn 111d\ ^nh^'

86000.0 86000.0

4t 11 U2luurun4!bnh ur2lu ur Ln ur {u nd bn L hur4blL!Ll6Luntrbn 4111 78000.0 78000.0

4112
- /rlunq[urunnLLItrbn, 

4nL!rUr!|.]urtr FnurtunrunLLJtrbn I hurmn!l.l
4112 8000.0 8000.0

4114 Urr durndLULnnnLrarnLLLbn 4t15 0.0 0.0

4120 PLb'tbL UCfuUSUqUnabn bq <U.lbLuq6unlbn (mnrt
4121 0.0 0.0

4200
1.2 UUOU3nFG3nFtLbnh
lbflPFb00ft(I (Lnnq 4210 +

br{ U4l0ULe!bfh
mnq 4220 + 1nn14230 + unr14240

4210 CUnnF'LUqUqUL bUtuUbn (Lnnrt4211 + un44212 + L'rnq4213
+ tnnn 4)14 + t^^^ 4)15 r 'nnn 4t16 r 'nhn /r17\ ^nh^'

15043.8 15017.3

4212 ttrbnqbmhq 6ur nLuJ n|pJ n ltrtrbn 4)12 [500 0 ]]500 0

4213 - LrndnLLurt 6ur nurj n rpj n trL bn 4213 )D6.5 )1)b.5

4214 - quiulh 6ur nurjn tpl n rtrir bn 4214 1117.3 1117 3

4215 - Uutuhn{urqnuqurL 6urluubn 4215 100.0 r 00.0

4216 - qn!ph h uurnourdnnnLdtrhnh dundurLurnuarndr 4216 200.0 200.0

4220
qnnbnF.Lni!Ul,b0h
llnnn A))1 t tn^. 4111

bq Dnauqu3nFrd3ni.l,r,bnh bUtu UbT,
r,nh" 111?1 ..h^' 2s0.0 250.0

4221 - lJLnphtr qnn6nlrtn'dLbn 4221 250.0 250.0

4222 - tlnmur!urhdurtrjurtr qnpdnLrynLLILbpfr g6nLi 6ullubp 4222 0.0 0.0

4223 - li Lnnutruutnnmuthtr 6ufuubn 4229 0.0 0.0

4230

4lu3uuLuqnu3hL u3t_ bunu3nFr€nFL!bf h
abneFbnni\U (unn 4231 + mn4 4232 + unrl 4233 + lf'n|t4234
+ mnq4235 + un4 4236 + LnnrL 4237 + unn 4238), nnhg'

3950.0 3950.0

4231 - LLunturllutr 6ur nurl n LpJn lLtrbn 4231 0.0 0.0

4232 - <ur Uu q lLr n qlurl h! 6ur nul n Lpln LLL bp 4232 700.0 700.0

4233
- U2Fuuurllurqdh dur utrur qh mur l.iurtr qurnqurgdutr

4233 0.0 0.0

4234 SbnurqurmLlL!qur! 6ur nu.{ n LpJ n trtrbn 4234 200.0 200.0

4235 - q ur nu qur ntur qurL 6ur nurl n Lpl n trtrbn 4235 0.0 0.0



4239 - Ctr4hurLnLn FLnLlph urJt 6unurjnLplnLLLbn 4239 3050.0 3050.0

4240
U3l- UUUl,UqhSUqUl, b UnU3n i.rd3 n Nr"! b n h

cr:TrBoFCnhlI r,nnn 4r4ll nnho 

-

1050.0 1050.0

4241 - Uur utr u gh r ur l.l urtr 6ul nurl n lpl n LLL bn 4241 1050.0 1050.0

4250
cr"eLlSf,,, r,nlnqnr.U b.l'lU<4lULnFU (6u.rnulnLgnL!t.rbp h

f,,- ^l--,,,.^n 1?q1 - nnn 4?5?l nnhn'
18900.0 18900.0

4251 dhLDbnh L trunnLroLbnh ntrBUrqhlr Lnnls!]d! q.!!-b!g-!!!!lq 4251 r7850 0 r 7850.0

4252
- LtUpUt,rt UpS t-t rulpp'!qnfnLdtrbnh ntrpurgh! LnpnqnLJ Lr

' . ",,,,, n, n,,l
4252 1050.0 1050.0

4260
t"3f1f.fdb{r {Lnnl 4261
,--- /.cE , ,^-^ r-)aA

mnr14262 + Lnnr14263 + ll],nft4264 +

,..h .4t67 r ,nnn 4168\ nnho'
15530.0 15530.0

4261 - qnurubtrlurllulhL trlnlpbn L-! hurqnLu(n 4261 2080.0 2080.0

4262 - ql n llur uU Ln bu ul l.l Lltr urqnurLplbfr 4262 0.0 0.0

4263
-.Lbnurqur(nnurumLturtr h nLungdurL trlnlPbn (ur2luuunqtrbnh

,lh^"""""nn'rrrnn. rI\
4263 0.0 0.0

4264 SnLuLuunnLnulhtr lrlnLFbn 4264 4000.0 4000.0

4265 dnlurqur dhlu{urlnh qui2$qurtrnlp1ub L qhLnulurh t4nrpbp 4265 0.0 0.0

4266 - Unnnourururhurllutr h lucnnur!4!I !i-!-!P.E!---- 4266 0.0 0.0

4267 - q,'LguirLtLrjhtr U hurLnurlhL utrtr4h t4nlpbn 4267 2700.0 2700.0

4269 - (uunr! LquLnu!ulftr urJL trintpbn 4269 6750.0 6750.0

4400 1.4 UnFCUhlf'ULbl'(rnn 4410 + mnn 442 73064.5 73064.5

4410
U0f.CUh'lhUiJbn nbSUqUr, (<UUU3L€U3h],)
qUaUuqbnrlnFG3nFLLbnhL (unq4all + fn44412) npfrg

73064.5 73064.5 0.0

4511
- UnLeuh4hurlbn nt bhtrurtruurqurL ulbmurlur! (hudurjtrpurihtr)

l',,^,n,,1'Fn"'n'a'n'l|Ihnhlr
4511 73064.5 73064.5

UnlFuhqhurLhn bhtrrrrt]uuqurL qbmullurL (hurdurltrpurlhL)

,,^,\,,1,F.,,,.,a,n't't'Fnhl'
4512 0.0 0.0

4500
.5 'InUUUCl,nn<1,bn (urnq 4510 + Lnnq 4520 + mnq 4530 +

nnn 45r'n\ ""^ arlnrrl
0.0 0.0

4520
.lf uuuclnn4,bn uhQu9qu3hL
qU2UUqbnqnf.fA3nFr"]Jblrhl, (mnrt4521 + unQ 4522), nnhg'

0.0 0.0

4538

4600 .6 UnghULUqUl, l,4lUUSLbn b'l qblJUUr}nDUql,bn (mnrl

61rl - '.nn r'6'1n . rnnn 46401 ur,n lalnrl
8000.0 8000.0

4630 Un3hUL-UrrUL OqLnFO3U1, nnUUUqUL
oe / eanhr>e r ro l,m sl,hn /c3nh0bh3)

8000.0 8000.0

4631 (nmurnLu.rrlnnnLatu! Luturuutrbn plnlgbhq 4726

4632 qnpurquL, d2urqntpurlhtr U uulnnLnurjh! !ulurutnlbn Fintlbhg 4727

4633 Ctr ur ll ur n urtr urlhtr Lquruu'!bn Fir\L2bFg 4728

+e7 ll- utL t qrrtr,un etn,suhg 4729 8000.0 8000.0

4640 qbl,UUGnDUqLbn (mnq 4641), nnhg' 0.0 0.0

4641 - tr btr u ur ran?ur lttrbn 47 41 0.0 0.0

4700 1.7 U31-bUtuUb| (mnq4710 + unr14720 + rrn14730 + mn4

^7.a^ 
, ,^^^ 

^74i 
L ,^^" 47''c, + nnn 477O\ rrrrn rarln||f'

0.0 0.0

4710

r,.rn n US.tn FGS n f.L], b n n? LrUftU'{UnUqUl"

(<UUUnUqUqUrr) qUAuuqbnqnFr}3nF]JLbnhL (mnq 4711 0.0 0.0



4711

SLulf L LnlubunLplnLllbnhtr 6urnurjnLpJnLtrtrbn durmnLgnt
2urhnLJp thbmurultr4nrt qurqduqbnulnLpJnltrLbnbtl
t" rh-,,,,n, r-,-,-,t,tttrn

4811 0.0 0.0

4819
-L{fp Lr u r{n Lpl n &trbp ult 2urhngp thbuuqtr4nq
If "nrIr!'l'hn,,rn a nrLtrhnhtr

4819 0.0 0.0

4720

<UnLrbn, 4lU0SUnhn qdunLbn bL{ SnF3dbn, nnnLe
qUnUqUnUUL SUnFbn [JUqUn.luqtbnh qn.LUhs
qhnUnL{nFU bL uhu3ULS LriUSuUUp (mnq 472i + Lr|nrl
4722 + 6nq4723 + Jj'nq4724), nl,hg'

950.0 950.0

4723 alunmur4hn 116urnLbn 4823 950.0 950.0
4760 U3L Etl-ItuUb0 , npfrq' 0.0 0.0
4761 uti 6urtuubn 4861
4770 4lU<nFUSU3hL UhAnSLbn (Lnnrr 4771), nnhg' 11634.4 11634.4 0.0
4771 - rlurhnLumurlhL dhgngtrbn 4891 11634.4 11634.4

4772
ur.14 p{nLLI' hudultrpfr plnLlbh qurnturquL Uuruh qurhn!umurjhtr

PnL4hg gnL4ur1htr duru quLnun{nrt huruqugn!&bn 0.0 0.0

5000 C. na $hLULUUtTUL UqSh{Lbnh
510O + rnnn 5)00 + rnnn 5300 + rnnn

Cbnq bUtuUbn (unrl
116152.7 116152.7

5100 l.l. <hLtuUqUl Uban3tbn (mnrl51t0 + Lnnn5120 + mnrl
51?0\ r,rn FrJnIr 0.0

5110
CbLebn bq ChLnFfd3nFLlbn {Lnnq 51il + frnq 5112 + r,rrq
5113J nnhn' 0.0 0.0

5r1 - Cbtrobnh h ?htrnLrdtnLtrtrbnh dbnpFbnnLd 5111 0.0 0.0
5112 - CbLBbnh tr 2htlnlptnLtrtrbnh UurnnLqnuJ 5112

- dbtrpbnh U 2htrnLpJndrtrbnh quqhmu]t {bfurtrnnngnd 104763.O 104763.0

5120
ub€bLULbn bq UUneUL{nnnhlflJbn
+ Innn 51)3J nnha'

(mnrt5121 + mnrl 5122
0.0

5121 Srr urtru ut n nuur thtr uulnpulUnnndLbn 5121 0.0
5122 - L{unrult!![] uunoul qnnnujtrbn 51)2 11389.7 11389.7
5123 - l-l r rJbpbL&Lbn I uunpu:r]nnnrrJLrbn 5129 0.0

U3l- <hltuUqUL UhAnSLbn (un4 5j31 + nnrl 5132 + onr.l
51?i + rann 5134j nnho' 0.0 0.0

5131 - U6bodnn urumhuLbn 5131 0.0
5132 - ne !tnqaurlturtt hhd!url.ruL rJhonqtrbn 5132 0.0
5133 9LnnbqhurUruL puj n ur bq Lr./q n ur tt utr 6uluubn 0.0 0
5134 - 

-lJ 
ur iu urqiu h bml! q n m ul lt urtr 6utllrubn 5134 0.0

s200 1.2 flUaUnLbn (unrl5211 + anr15221 + mn4 5231 + urnrl5Zl)
,,,rn arln,d 0.0 0.0

5200 1.2 alUDUnlbn (r.lrnrt5211 + u1nrt522t + unq5231 + u,r,r1524t;,
r",n Frln,ri' 0.0 0.0

5200 1.2 OUbU0LbF (Lnnrl5211 + tr'nq5221 + urn4 5231 + Lnnr15Z1l
r',,n ftlnII' 0.0 0.0

5200 1.2 'luaunLbn (mn4 5211 + nnq5221 + Lnnrt 523t + tnnq 524i),
Irin a lr lI' 0.0 0.0



<us4uu 4
<UUUgLPh F3nFAbh UhQngtbF SUnb\rbnAh <U{bLnl.n+C qULr

<us4ub 5
<uttu3Leh F3nFabh <u4bLnF.lh oqsuqnpuuu]J nN.t.rnFr}3nht]Jbnc quu .Ib$hshsh

+b$h3hsc (ququunhn+c)

Snrl

h
NN

ntlurdbtr!
(u.a+u.5)

CL+Ul.tbLC <U{bLni\n+C qUU nb$hghSC
(qUqUUni\n

(4lUr{UUnNn.}h) $hrrULUU{nnUUU UrIP3nFnLbnC

Sn'I
NN

pjnt!bmuJh! 6ruluubnh urtmtuurqhurruqutr 4ururu!urpqrf Lutr

hnq{urdtutnh !!4udttu!
(u.5+u,6)

u{q p{nrd

ut{utnrd!bpp NN {urn!uqut
tr duru

$nh4ulfrtr
tttuu

I 3 4 5 6
8000 Cl,']uubLC (Lnnrt Bloo+unl8300), (Lnnn 7000

hulunuI i,,!r1,n,])
118026.5 1673.8

urlq pqm'l'

8100 u. LbrPhL ulF3nhrLba (tnn{ B 1 1 o+una 81 60), (
,nnnaOOO.nnnaionl

118026.5 1673.8 116352.7

q14i{nL '
8160 2. ShLULUUqUL UqSr'.{Lbf

(ulq81 61 +un{8 1 7onrq8 1 90+un{820 1 \nq8202+unq
8203)

118026.5 1673 8 116152.8

8190 2.3. 2utI!.rtrpb Flmrth rfbgngbhnh uurphu\qtb uquru
{trlllonnnn' {ljmn 819'1+rnn 8'196rnnn a1931

117826.6 1673.8 116152.8

ur]a o!m{'
8191 2.3.1. lu|ftultrplr ppr2tlr EurFrulUlrtu duruh hpnsLhnb

ulrFhu\qlh urq]lru ttulgnFrl (unrt 8194+tnq 8195)
14063.5 14063.5 0

ha

8192

- hLp!:\u I mqq urh hurlulbpb Flm2tb quF:ui\uir
uufs bufunp4 ururpmrl gbtrlrhuuqnr lrL hLrlu\u.l,

ulr\urlL :ShLuLuuqnnqu6'un\ur
lrlrpururlnFmFlmtrtrtFh quurll]nrluh[

1673.8 1673.8 0

B 1S3
- tbrdu\ult nq{ trrh hur u{tpb gmzLh gntrlu{bL Juu
(urq 8191 - ua{ 8192) 12389.7 12389.7 0

8'194
2.3.1.1. ?ur urlhplr lpr2tlr qulDlu{]lrt uub uu+tu\qrh
uqulrl 

'ibursnFt 
hu2qtunl LnuFrlul bml4urFh 1-b

ru'n.Ftu riF '14063.5 14063.s 0



2.3.1.2. turlurlirplr plm2ttr quF:u{lrt ululr utu+tu\qdl
uouru tuqnnn dhruqnrnlurb tugulnuqhu tuulunnJl

*ru1qur r,*'i.ir,p1 11".th[ qun)ulurt tluruh burluuLntl

Ot'r,, r,"rll 
't"n,rlllr' 

r,q *ln urln q hur o\urgqui b qnl rl |rrFtrLnb

Gu'gunmppu,irqurluum ub2nsttdrlhu2qhim
uurnrlur Et{durspnt qtnuqurPa'l€ 0 0

8195

116152.8 0 116152.88196
2.3.2. 2ur{ru1hp}r ppr2t}r $n\urllrtr riuru}r rllr2ngttsll

uuphu\qrtr hurgnll4 (rrrq 8197 + uff18200)

8197

103763.'1

- 1lrnutrs qurB:ru\urt urub b2nstrhph rnuptu\eb
Lllquru rllrlusnp rs Snl4ulhb U u rlnrupuql u]h

htpuliur qr ulFh (uq 8198+UDIL 8199)

103763.0 103763.0

B'198
zur{u.r1trp}r 13n2t}r }n\urlbt uub uuPtuq}qfF urqutul

JLurqnE hlr2qtuI{nl lnurnqur hntrtrFb 1 -b {pnrldlu F

8199

zudurtlpb HnLrLh Snlqulhb tluub lnurnLuqql:n urquul

.fi'rus"Ffi dtrlq"p,l't lusrururqhu ttuluns nultlut
hur rltupb ftmeLh $ntqurjht uruh bulluutlF
Sr'r,*t,'*,1.n'r*i r'',1.rnuqnq huurqugqub qnr durpttph

trlus*"',Frrll,rl +"1"*"nL {b2nsttntl) hur2qhnnr

Lnlunqur !!r,u,sPnL{ qhu4url'dr)s

12389.7 0 12389.7

8200 -- 
quDu,\urt Juuh dllznstrht'h uunhulr$tl uquu'

ulllusnF g $nl4urrht rluru nl|.rlPurqF Urtr tLrduqur

^-,,1--- ',".. R1931



<USLIUU 6
<ul,tU3LPh p3nFAbh UUfuUbnC CUS F3nhAbSU3hL

uutuu bnh qn nbuftLuquL bq s]Jsbu uqhsuq uL rluu uqunquul
(hu,qurn 4nurdnq)

snntr

NN f! p

PlnL!bmurlh! luFubnh qnn6unluLlu! 4uuuqunqdo!
pudhltrbnh, lu'JFbnh, 4urubfh, hlrqbu lrul.r

snL!buulht, aul'rubnh mt ubuu,qhDu,q'x!

C!4udb!0
(u.8+!.s) $nt 4uth!

1 2 5 6 7 8 9

2000 X

Cl,'IULJbl,C bUtuUbn (unq2100 + mnn

2200 + mnn2300 + tnnt2400 + (nnrl2500 +

.nn4 2600 - u"n12700 + unq 2800 | mnn

2900 + Lnnq3000 + mnn3100)

350515.4 234362.7 116152.7

2100 0 0

c!+<utnNn Ft,nF3r}h <ur,nu3h1,
bunu3nFG3nFL],bn (ult 4uubnhtr

,ulurLnLlutrnd {mnrt2110 + mnq2120 + Lnnt

2130 - Lnr42l.a0, Lnnt2l50 - -nrr12160 +

131837.3 127280.0 3000.0

2114 1 0

Onbtru4hn h qnn6ur4fn d ur n dhLtr b n,

Lrlu'rt!qur! llurnuqurnnrLl, $f!uLuLu!uL tr

hurnlturFtnr2bLnu.rthtr h LU n ur Fbn n tpl n Ltrtr bn,

urpuurphtr h ur n ur pbnn LB n LLtr bn nnhg'

r31837.3 127280.0 3000 0

2111 1
Olbtu4frp tr qnl6u4frp LlurnJhtrtrbn,

"'E,n',,lrL t' l,' 
' ' 

n' 
' ' ' 

l' 
', 

n^' 'l
94337.3 91337.3 3000.0

- U2luuLnnrttrbnh ur2luL!uurLlundbn L
4111 62000.0 62000.0 0.0

- rlupqhurmpnLrJLbp, 4pLr.rdu!utr
h,,,,-^,t,,t<,,,-t,tr

4112 7000.0 7000.0 0.0

- UnghurlurquL urqurhn{nrplur! q6urJrtrbn 4131 0.0 0.0 0.0

- ELbpqbmft\ 6unulnLplnLLLbp 4212 11500.0 11500.0 0.0

- qndnrtrut 8ur nurl n LpJ n Ltrlbn 4213 0.0 0.0 0.0

9urqf 6u nurln Lpl n L!! bp 4214 1057.3 1057.3 0.0

1.]n o 1nn n on
Lhnnht' dnn^n'hn,'ll,h^ Q21 200.0 200.0 0n

- unmuuurhdutrlurtr qnf6nqnLdtrbnh qbnq 4222 0.0 0.0

- <u dur tlLr.l nqrurl htr 6urnullnLplnltrLbf 4232 500.0 500.0 0.0

S brtur l1 ur n {ur quil 6unulnplnLLLbp 4234 100.0 100.0 0.0

C!4hur!n!n FtunUph 6ur mlj nlpl n Lltr bn, nfhg' 4239 600.0 600.0 0.0

- UuJ utr ur ohln ur U uJtr 6ur nur tn Llatn ltrtr bn 4241 750.0 750.0 0.0
- Cblpbpf h llunnLlgLbnh ltrplrghq
r,--^--,,f r,,,,,,,h,,.,,n,^,,1

4251 600.0 600.0 0.0

- LJbpbtrurtrbnh h u ur nput 4n n n ujtr bn h 4252 800.0 800.0 0.0

- qnLUUb!ruLurhL Lrnr|abn U hurqnuu 4261 980.0 980.0 0.0
- S pu.rl.ru 14 n p Ln u1f! LlnLpbp 4264 3000.0 3000.0 0.0

- qbtrounuirhL h hullnL!rhtr utrtrnh trrnLtabn 4267 r 000.0 1000.0 0.0



Zilrnffi-.^-q-1Pt ,1 t,ln,PuP | +l;s 1000.0 1000.0 0.0

6*,'",,r'trn u6Lunhun | 4823 150.0 150.0 0.0

-.tunruttruL uu nptr r.lnfr n Mn 5122 1000.0 0.0 1000.0

5134 0.0 0.0 0.0r,,,h",,^x,,,hl-,^"'.n'n,,,lrul ;rutuubn

Cbtrpbnh t"t 2hLnLplnltrt'bnft qLu'{ftuuil 2000.0 0.0 2000.0

300.0 300.0 0.0
2133 3 3

0.0 0.0 0.
urjq p{nLJ Burluubnh Llbniurtrnldn [uLn

pjnlgbuujhtr 6urtuubnh mUulbuulqhuurqurl

4uruurlluinqdulr hn4tlur6Lbnft

durn!urUurtr 6unurlnLPlntrhbfr 4231 0.0 0.c 0.

4232 200.0 200.01 0.i,,r,,,,-^,,,,,ht' >',i^,i!'nrarnrlllhn
4234 100.0 100.0 0.- Sbrlur ll ur u{ui llurb 6unuilntplnLlubn

4235 0.0 0.0 0.
Ltu utruqhuuqurL 6urnurjntPlnLtrLbn

37200.0 37200.0 0.
2160 6 0

ItrqhurLnn PtrnUfdh hulrnujflll

'ur 
nurjn tPl n Ltrtr bn (urlt 4urubnhtr

2162 6 1

Ctr4hurLnLf FtrnLJPh h urtr nurl htr

6ur nu{ n LpJn trtrbn (ult 4uubfrhL
37200.0 37200.0 0.0

0.0 0.0 0.0u1q pL{nLd Sufuubpir {bn6tulnul0 nuLn

plnrgbtnulfr! 6LUtuubnh LnLmbuurqhuurqurl

4241 200.0 200.0 0.0
I r,,,,n",,^h,^,,,1n,'i'.1,!'n',rrnrarntltlhn

4819 0.0 0.0 0.0tr{hnuru{nlPlnttltrbn rxlt 2urhn{P
hr-,n,,,,,n,nnn |,,,,d,n',l,hnurnLlarfl!|bnbiL

UnlFUh4hurlbn nt $hirurtruurqu!
ulbuurl|.utr (hurdLlltrpur.illtr)

4511 36400.0 36400.0 0.0

4823 | 600.0 600.0 0.0
' alL! nururnhn U6ur ntrbn

2200 2 0 0

4t UaS 41U1, n f.fd3 n f.'L {urjt 4urubnhll

tuluullurLnd (u'rnrt 2210+2220 + urnr12230 +

(nnrt2240 + Inn12250), ul4 F{nLd'

0.0

1500.0 1500.0 0.0
2210 2 2 1

pLrqurpurghurquu q Llr2Ln u{uLn I Pl nll. nnllg

u,trt pr.tn,,l OrlrrUnh {bp6ulnrrJl' puLn

flnLgbmu.ijhu 6uluubnh mLubuurqhuul]ub

4uruurtlurnqdurtr hn4tlurbtrbnh

0.0 0.0 0.0

- qnurubtrrulrulthu lrlnuabn L huqnum 4261 500.0 500

l,l.L,,,^,,,,t"t, t. h,,n,^"',hi, "|bnh hnraltn 4267 238.5 238.5

4269 761.5 761.5 0.0
<urun r trur u Lnur ltui lh! !!il,!.ll!pq!-

2 5 0 m,,,^,-,,,,, r -,^,^,1, .nh^' 50 l 50.0 0.0

4239 50.0 50.0 0.0

0.0
2 5 1 nLnhrltrn!n EtrnLr|ah 6urnulnrralnLLUun

3 0 Qntlurnurn 6urnurjnlPinrtr 300.0 300.0

2320 3 2 0 onl,-nun bur nr.u tn LB tn LL, nnhq' 300.0 300.0 0.0

0.0 300.0 0.0
2321 3 2 l Qnl{urnurn bunurjnlPjntlr

4239 300.0 300.0 0.0CLrlhuLnLp pLn,lpf 6unurlntpjnruubn. nnr|g

0

0



2400 4 0 0

sr,suuuqul <unupbnn[rmnFiJ ]'bn
(unr[2410 + unrt2420 + rnnq2430 + unrl
2440 + ulnn 2450-mnrl2460 + lr'nrt2470 -

116353.01 r3s90.o 102763.0

2421 4 2 1 qrnrnurmLtnbuntBtndl ts90.0l r59!! 0.0

- Cblphnh U qurnnUgtrbnit ntrPurShq
t,--.^^,,1l, , !, 

' ' 'hr 
I I I nrnri

4251 1500.01 1500.0

4241 9o.ol 9o.o

2450 4 5 0 S n urlu ur n nLn 114763.01 r2008.Q 102763.0

4 5 SnurtruunnLn. nnhq' I4763.01 12ooo.o 102763.O

- Cbtrpbnh U l1unnrigtrbnh Ctturghlt
1,."h^n"i I' i,rlhrrrrtrnrrl

4251 toooo.ol toooo.o 0.0

Sn u.rLu ur n nu ul lhb LInLEUI 4264 rooo.ol 1ooo.8 0.0

- <urunlll !w ur riult!utr!-!u-!.Elp!!- 4269 1000.01 r000.0 0.0

dbLpbnh L1 2ht1n lpln ltrtrbplr !uLqfmul
,l|.'^,,n'nnn^h"I

5113 102763.O 102763.0

urruL!q6u hbmLuqnu"LUuu! burluubn

2500 5 0 0

CnauqU UhRU.lU3lr'
4tUCS'rlUl,nFfa3nF! (unq 2510 + urnrt

2520 + unq 2530 + 6nrt2540 + Lnnq2550 -
2800.0 2800.0 0.0

2510 5 0 llrlFur h urLn uJ 2800.0 2800.0 0.0

2511 5 fiur1FrnrLn,,J, npSg' 2800.0 2800.0 0.0

qndnrLur l 6urnuljnlplnltrtrbn 4213 300.0 300.0 0.0

<urnll.l trquuurl.lurjhtr uIt trlnrpbn 4269 500.0 500.0

dbtrpbplr h !unntlgLbph otrpushq
--.^^,,1 l,',""h"""trnrrl

4251 1000.0 1000.0 0.0

CoLpbnh U 2htr1lptnrbubpfr luufutul I Srr:
r,^ t'n.n^nrrl

0.0 0.0 0.0

2520 5 2 t0 qbnuL!9nbnh hbnugn$J 1000.0 1000.0 0.0

2521 5 2ll qbquurgnbnh hbnurgnd nlhg' 1000.0 1000.0 0.0

- CbLpbnh U qurnntlgtrbnh ntrPurghq
n.^...,,i 1, """h'IITIhII

4251 1000.0 1000.0 0.0

2600 6 0 0

er,UqUnUi,USr'L CnLUnUnnF63nFl'
b.{'rnUnh.IUl- bUnU3nFra3nFL (LnnrI

26 0 + rnrl2620 - rnq 2630 - Ln'Q,640

unq2650 + mn12660), u14 P{nLd'

75)6.5 1526.5 0{)

2610 6 0 i.Frq.,n*u,,rhlzhtql*I1,pt4!III9 1000.0 t000.0 0.0

2611 6 Ctr ur llur nurLurl htr zhlru nunnlpJntlr I000.0 1000.0 0.0
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