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

Տեղեկատվության
աղբյուրներ

Արդյունքային ցուցանիշներ

Պատասխանատու

Ժամկետ

Ռիսկեր

Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ

Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային
ծառայությունների որակը

 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման
վրա)
ՏԻՄ-երի
գործունեությունից,
մատուցվող
հանրային
ծառայություններից, 85%
 Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի
ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի
տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 6%
 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը
համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 45,6%
 ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական
բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն
չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 80%

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում
Ծրագրի նպատակ
Ապահովել համայնքի
աշխատակազմի
բնականոն
գործունեությունը,
բարելավել

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

Բնակչությանը մատուցվող հանրային
ծառայությունների որակը՝ լավ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխ
ան մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

2018թ.
հունվար–
դեկտեմբ
եր

Համապատասխա

բնակավայրերի

բնակչությանը
մատուցվող հանրային
ծառայությունների
որակը

վարչական
ղեկավարներ

Միջանկյալ արդյունք 1

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Ապահովվել է
աշխատակազմի

1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների
թիվը, 71
2. Համայնքի ենթակայության

Աշխատակազմ
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Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,

ն մարդկային և
ֆինանսական

բնականոն
գործունեությունը

կազմակերպությունների թիվը, 9
3. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա
անճշտությունների նվազեցում, 4%
4. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային
օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 260 օր
5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային
կայքի առկայությունը, այո
6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության
վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող
դիմում-բողոքների թվի նվազում, 5 %-ով
7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության համակարգերի
օգտագործման մակարդակը` 80%
8. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին
պատասխանելու միջին ժամանակը, 7 օր

վարչական
ղեկավարներ

ռեսուրսների
առկայություն

Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված
համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում
3. Համայնքապետարանի և Զովունի, Զորավան, Արագյուղ, Սարալանջ,
Բուժական բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի
շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման
աշխատանքների իրականացում

1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝
224736.0 հազ. դրամ
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 71
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված
համակարգեր` 1
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների
թիվը`53
7. Համայնքիպաշտոնականհամացանցայինկայք` http://yeghvard.am
8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության
համակարգեր` 2

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ


Քաղաքացիական և այլ պաշտպանությունների կազմակերպում
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Համայնքի բնակիչների համար քաղաքացիական
պաշտպանության ծառայությունների հասանելիության
մակարդակի բարձրացում, 2 %
Համայնքի բնակիչների համար այլ պաշտպանության
ծառայությունների հասանելիության մակարդակի
բարձրացում, 2 %

Ծրագիր 1 Եղվարդ համայնքում քաղաքացիական և այլ պաշտպանությունների իրականացում
Ծրագրի նպատակ
բարելավել

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ


բնակչությանը
մատուցվող
քաղաքացիական և այլ
պաշտպանության
ծառայությունների
որակը

Մատուցվող քաղաքացիական և այլ
պաշտպանության ծառայության
հասանելիությունը համայնքի կենտրոն
չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,
40 %

Միջանկյալ արդյունք 1

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Ապահովվել է քաղ.
պաշտպանության



Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

Աշխատակազմ

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Միջոցառումներ

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար

Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի

բնականոն
գործունեությունը

1.

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)


քաղաքացիական և այլ պաշտպանությունների իրականացում

Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1000.0 հազար դրամ

Ոլորտ 3.

Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ


Փրկարար և դատական գործունեության իրականցում
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Համայնքի բնակիչների համար փրկարար ծառայությունների
հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 2 %
Համայնքի բնակիչների համար դատական
ծառայությունների հասանելիության մակարդակի

բարձրացում, 4 %

Ծրագիր 1. Եղվարդ համայնքում փրկարար և դատական ծառայությոնների իրականացում
Ծրագրի նպատակ
Ապահովել փրկարար և
դատական
գործունեության
իրականցում
Միջանկյալ արդյունք
Ապահովվել է դատական
պաշտպանության

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ


Մատուցվող փրկարար և դատական
ծառայության հասանելիությունը համայնքի
կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի
բնակիչներին, 40 %
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)


Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

Աշխատակազմ

Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի

բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ

բնականոն
գործունեությունը

Միջոցառումներ


Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն
2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)


Փրկարար և դատական գործունեության իրականցում

Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 19500.0 հազար դրամ

Ոլորտ 4 . Տնտեսական հարաբերություներ
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ


Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների
երկարությունը, 21 կմ
 Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների
տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 40%
Ծրագիր 1. Եղվարդ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը

Ծրագրի նպատակ
Ապահովել
ներհամայնքայինճանապ

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ


Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

Ներհամայնքային ճանապարհների
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Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական

արհների սպասարկման,
շահագործման


սպասարկման, շահագործման և
պահպանման ծառայությունների
մատուցման որակը, լավ
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը ճանապարհների և
ինժեներական կառույցների սպասարկման,
տեղադրման, շահագործման և
պահպանման ծառայությունից, 50%

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,
բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ

Միջանկյալ արդյունք

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Աշխատակազմ

Բարեկարգվել են
ներհամայնքայինճանապ
արհները



<<Եղվարդի

Բարեկարգ միջբնակավայրային
ճանապարհների մակերեսի տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի կազմում, 30 %

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

բարեկարգում և
բնակֆոնդ>>ՀՈԱԿ

Միջոցառումներ



ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)



Եղվարդ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման
աշխատանքների իրականացում



Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 140000.0 հազար դրամ
Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման
աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը`3
Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների
բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների
թիվը, 5

Ծրագիր 2. Եղվարդ համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում
Ծրագրի նպատակ
Ապահովել ոռոգման
համակարգի
շահագործման

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ




Ոռոգման համակարգի սպասարկման,
շահագործման և պահպանման
ծառայությունների մատուցման որակը, լավ
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը ոռոգման
համակարգի սպասարկման, շահագործման
և պահպանման ծառայությունից, 40%
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Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,
բնակավայրերի

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն
2018թ.
հունվար-

վարչական
ղեկավարներ
Միջանկյալ արդյունք

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Աշխատակազմ

Բարեկարգվել են
ոռոգման համակարգի
ցանցերի վիճակը



<<Եղվարդի




Ոռոգված տարածքների տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի կազմում, 25 %
Համայնքում առկա ոռոգման ցանց՝ 51.5 կմ
Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի

Միջոցառումներ



դեկտեմբ
եր
Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

բարեկարգում և
բնակֆոնդ>>ՀՈԱԿ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)



Եղվարդ համայնքի ոռոգման համակարգերի կառուցում


Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 28500.0 հազար դրամ
Ոռոգման համակարգերի բարեկարգման աշխատանքներում
ներգրավված տեխնիկայի քանակը`1
Համայնքապետարանից ոռոգման աշխատանքները
կազմակերպող աշխատակիցների թիվը, 1

Ոլորտ 5 . Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ


Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ
ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության
աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 30%
 Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի
տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի
մեջ, 95%
Ծրագիր 1. Համայնքի Զովունի, Զորավան, Արագյուղ, Սարալանջ, Բուժական բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման
աշխատանքների իրականացում
Համայնքում աղբահանության կազմակերպում և կոյուղագծերի անցկացում

Ծրագրի նպատակ
Համայնքի բնակավայրերը

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ

դարձնել մաքուր և

Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ

բարեկարգ

բավարար պայմանների առկայություն, այո

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի

18

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Միջանկյալ արդյունք

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Աշխատակազմ

քարտուղար,



<<Եղվարդի

բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ

Աղբահանություն և սանիտարական
մաքրում իրականացնող աշխատակիցների
թիվը` 20
բավարար պայմանների
 Աղբահանության ծառայության
առկայություն
մատուցման հաճախականությունը
(շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր
 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
 Սանիտարական մաքրման ենթարկված
տարածքների մակերեսը, 82710 քմ
 Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
ծառայությունից, 80 %
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մաքուր բնակավայրեր,
սանիտարահիգիենիկ



բարեկարգում և
բնակֆոնդ>>ՀՈԱԿ

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)


Համայնքի Զովունի, Զորավան, Արագյուղ, Սարալանջ, Բուժական
բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական
մաքրման կազմակերպում

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 61307.0
հազ. դրամ
 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող
աշխատակիցների թիվը` 20
 Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը, 200 ՀՀ դրամ 1
անձը
 Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 1
 Աղբատար մեքենաների թիվը 4
 Աղբամանների թիվը 231
Ոլորտ 6. Կոմունալ տնտեսություն, արտաքին լուսավորության անցկացում և ջրամատակարարում
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ


Ապահովել Եղվարդ համայնքը կանաչապատ տարածքներով և բարեկարգ
բակերով, արտաքին լուսավորված փողոցներով



Ծրագիր 1. Եղվարդ համայնքում բարեկարգման և կանաչապատման իրականացում
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Համայնքում կանաչապատ տարածքների տեսակարար կշիռը
ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30%
Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող
տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող
տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 40%

Ծրագրի նպատակ
Ապահովել Եղվարդ
համայնքի հասարակաան
վայրերի բարեկարգումը և
կանաչապատումը
Միջանկյալ արդյունք
Եղվարդ, Զովունի,
Զորավան, Արագյուղ,
Սարալանջ, Բուժական
բնակավայրերը հանգստի

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ


Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

Համայնքում կանաչապատ
տարածքների տեսակարար կշիռը
ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30%

Համայնքի
ղեկավար,
բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Աշխատակազմ

 Հանգստի գոտիների վիճակը, բավարար
 Հանգստի գոտիների թիվը 7
 Կանաչապատ տարածքների
բարեկարգում՝ 120 օր

Համապատասխ
ան

<<Եղվարդի
բարեկարգում և

մարդկային,

բնակֆոնդ>>ՀՈԱԿ

տեխնիկական և
ֆինանսական

գոտինեը բարեկարգ են և

ռեսուրսները

կանաչապատ
առկա են եղել
Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

 Եղվարդ բնակավայրի հանգստի գոտիների բարեկարգման
աշխատանքների իրականացում

 Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 17808.0
հազ. դրամ
 Համայնքապետարանից՝ կանաչապատման և բարեկարգման
աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների
թիվը` 5

Ծրագիր 2. Եղվարդ համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում և ընդլայնում
Ծրագրի նպատակ
Ապահովել Եղվարդ
համայնքի
ներհամայնքային
փողոցների
լուսավորվածությունը
Միջանկյալ արդյունք
Եղվարդ, Զովունի,
Զորավան, Արագյուղ,

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

 Համայնքում էներգախնայող լամպերով
լուսավորվող տարածքների մակերեսի
տեսակարար կշիռը լուսավորվող
տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,
40%

Համայնքի
ղեկավար,
բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Աշխատակազմ

 Փողոցների արտաքին լուսավորության
համակարգի երկարությունը, 22,6 կմ

<<Եղվարդի
բարեկարգում և
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Համապատասխ
ան
մարդկային,

Սարալանջ, Բուժական
բնակավայրերի
փողոցները լուսավոր են և
անվտանգ

Ծրագրի նպատակ
Ապահովել Եղվարդ
համայնքի
ներհամայնքային
փողոցների
լուսավորվածությունը
Միջանկյալ արդյունք
Եղվարդ, Զովունի,
Զորավան, Արագյուղ,
Սարալանջ, Բուժական
բնակավայրերի
փողոցները լուսավոր են և
անվտանգ

 Երթևեկության անվտանգության
մակարդակի բարձրացում, այո
 Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը
օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 5ժամ
 Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը
օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ

բնակֆոնդ>>ՀՈԱԿ

տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

 Համայնքում էներգախնայող լամպերով
լուսավորվող տարածքների մակերեսի
տեսակարար կշիռը լուսավորվող
տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,
70%

Համայնքի
ղեկավար,
բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Աշխատակազմ

 Փողոցների արտաքին լուսավորության
համակարգի երկարությունը, 22,6 կմ
 Երթևեկության անվտանգության
մակարդակի բարձրացում, այո
 Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը
օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 5ժամ
 Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը
օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ

<<Եղվարդի

Համապատասխ
ան

բարեկարգում և

մարդկային,

բնակֆոնդ>>ՀՈԱԿ

տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

 Եղվարդ բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և
լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
 Զովունի բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և
լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
 Զորավան բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և
լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
 Բուժական բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և
լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն

 Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 51921.0
հազ. դրամ
 Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության
անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող
աշխատակիցների թիվը` 3
 Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 1300
 Առկա դրոսելների թիվը` 700
 Առկա մեկնարկիչների թիվը` 700

Ծրագիր 3. Զովունի բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում
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Ծրագրի նպատակ
Զովունի բնակավայրի
խմելու ջրագծի
ապահովում

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

Համայնքում խմելու ջրագծով ապահոված
տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը
տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 20%

Միջանկյալ արդյունք

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Աշխատակազմ

Ապահովվել է Զովունի
բնակավայրը խմելու
ջրագծերով





<<Եղվարդի

Խմելու ջրագծով ապահովածություն 20 %
Առկա խմելու ջրագծի վրճակը՝ բավարար
Ծրագրի իրականացման ժամանակը՝ 1
տարի

բարեկարգում և
բնակֆոնդ>>ՀՈԱԿ

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն
Համայնքի
ղեկավար, Զովունի
բնակավայրի
վարչական
ղեկավար

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Միջոցառումներ (գործողություններ)

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)



 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 12000.0 հազար դրամ
 Առկա խմելու ջրագծի երկարություն՝43.6 կմ

Զովունի բնակավայրում խմելու ջրագծի ապահովում

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Ոլորտ 7.Առողջապահություն
2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 8. Հանգիստ մշակույթ կրոն
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ

Համայնքում միջոցառումների շնորհիվ բնակչությանը ծանոթացնել
պատմամշակութային արծեքներին

 Համայնքում երիտասրդների դերը պատմամշակութային արժեքների
պահպանմանը 55%
 Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից,
82%

Ծրագիր 1. Գրադարանների գործունեության և գրաքային ֆոնդի ապահուվում
Ծրագրի նպատակ
Ապահովել Եղվարդ
համայնքում
գրադարնների

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ


Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող
բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը
բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 30%

Համայնքի

22

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների

գործունեությունը

Միջանկյալ արդյունք

ղեկավար

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Համայնքում ավելացնել է 

ընթերցողների թիվը




Միջոցառումներ


2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Աշխատակազմ

Գրքային ֆոնդի ծավալը, 76170 կտոր գիրք
Գրադարաններից օգտվողների թիվը, 480
Գրադարանային ծառայությունների
մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում,
260 օր
Մատուցված ծառայությնների
գնահատականը՝ լավ

առկայություն

<<ԿԳՀ>>ՀՈԱԿ
Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)




Համայքում գրադարանային գործունեության ապահովում

Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 9600.0 հազար դրամ
Համայնքում գրքային ֆոնդի միավորների թիվը, 76170 կտոր
Գրադարանի թիվը՝1

Ծրագիր 2. Մշակույթի տների և կենտորնների գործունեության ապահովում
Ծրագրի նպատակ
Բարձրացնել
երիտասարդության դեր
մշակույթ ոլորտում

Միջանկյալ արդյունք
Ակտիվացել է համայնքի
մարզական և
մշակութային կյանքը

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,



Մշակութային խմբակներում ընդգրկված
երեխաների թվի տեսակարար կշիռը
համապատասխան տարիքի երեխաների
թվի կազմում, 40%
 Մատուցվող մշակութային
ծառայությունների հասանելիությունը
համայնքի բնակիչներին, 70%
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)



Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,
Աշխատակազմ

Տարվա ընթացքում կազմակերպված
մշակութային միջոցառումների թիվը, 9
Մատուցված ծառայությնների

<<Եղվարդի
մշակույթի տուն
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Զովունի
բնակավայրի
վարչական
ղեկավար

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն
2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների



գնահատականը՝ լավ
Մշակութային հիմնարկների կողմից
ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը
տարվա ընթացքում, 270 օր

>>ՀՈԱԿ

առկայություն

<<Զովունու
մշակույթի
կենտրոն>>ՀՈԱԿ

Միջոցառումներ (գործողություններ)

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)



 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 25840.0 հազար դրամ
 Մշակութային հիմնարկների թիվը՝ 2

Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում

Ծրագիր 3. Այլ մշակութային միջոցառումների իրականացում
Ծրագրի նպատակ
Խթանել մշակույթի

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ


զարգացմանը

Միջանկյալ արդյունք
Մշակույթի զարգացման
համար առկա են
բավարար պայմաններ

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

Մատուցվող մշակութային
ծառայությունների հասանելիությունը
համայնքի բնակիչներին, 70%

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)




Աշխատակազմ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Տարվա ընթացքում կազմակերպված
մշակութային միջոցառումների թիվը 13
Մատուցված ծառայությունների
գնահատականը՝ լավ
Մատուցվող ծառայությունների ժամկետը՝
1 տարի

Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

 Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ ծրագրերի
և միջոցառումների կազմակերպում
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Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 19860.0 հազ.
Դրամ
Համաքաղաքային միջոցառումներում ընդգրկված բնակիչների
թիվ՝3500

Ծրագիր 4. Հոգեհանգստի շենքի կառուցում
Ծրագրի նպատակ
Ապահովել
հոգեհանգստի
արարողությունների
կազմակերպումը

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ




Միջանկյալ արդյունք
Բնակչության աջակցման
համար առկա են
բավարար պայմաններ

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

Մատուցվող ծառայությունների
հասանելիությունը համայնքի
բնակիչներին, 80%
Մատուցված ծառայության
գնահատականը՝ լավ

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)


Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,

Աշխատակազմ

Ծրագիրը իրականացնող
աշխատակիցների թիվը` 2

Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

 Աջակցություն բնակչությանը հոգեհանգստի արարողությունների
կազմակերպման համար



Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 31000.0 հազ.
Դրամ

Ոլորտ 9.Կրթության կազմակերպում
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ


Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և
արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը

Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների
հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 50 %
 Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող
նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 90 %
 Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության
հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 80 %
 Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված
երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի
երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 50%
Ծրագիր 1. Համայնքի Եղվարդ, Զովունի և զորավան բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում
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Ծրագրի նպատակ
Համայնքի Եղվարդ,
զովունի և Զորավան
բնակավայրերում
ապահովել
նախադպրոցական
կրթության
ծառայությունների
մատուցումը
Միջանկյալ արդյունք
Եղվարդ, Զովունի և
զորավան
բնակավայրերում
ապահովվել է
նախադպրոցական

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ


Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)





ուսումնական
հաստատությունների
բնականոն
գործունեությունը

Մատուցվող նախադպրոցական կրթության
ծառայության հասանելիությունը համայնքի
կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի
բնակիչներին, 40 %



Աշխատակազմ
<<Եղվարդի թիվ 1

Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 18
Մանկապարտեզներում աշխատող
աշխատակիցների թիվը` 105
Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում
սննդի տրամադրման թիվը՝ 3
Ծնողների կարծիքը մատուցվող
նախադպրոցական ուսումնական
հաստատությունների կողմից մատուցվող
ծառայությունների վերաբերյալ, լավ
Նախադպրոցական կրթության
ծառայության մատուցման օրերի թիվը
շաբաթվա ընթացքում, 5 օր

մանկապարտեզ
>>ՀՈԱԿ
<<Զովունու
մանկապարտեզ




Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն
2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր
Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,
Վարչական
ղեկավարներ

>>ՀՈԱԿ
<<Զորավանի թիվ 1

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

մանկապարտեզ
>>ՀՈԱԿ

Միջոցառումներ


Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)




Եղվարդ բնակավայրում նախադպրոցական կրթության
ծառայությունների մատուցում
Զովունի բնակավայրում նախադպրոցական կրթության
ծառայությունների մատուցում
Զորավան բնակավայրում նախադպրոցական կրթության
ծառայությունների մատուցում

Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 157267.0հազար դրամ
Մանկապարտեզների գույքի միավորների թիվը՝ 539
Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների
համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո


Ծրագիր 2. Եղվարդ բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում
Ծրագրի նպատակ
Եղվարդ, Զովունի

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ

Ծրագրի
գնահատման
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Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և

բնակավայրերում
ապահովել
արտադպրոցական
դաստիարակության
ծառայությունների
մատուցումը



Միջանկյալ արդյունք

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Աշխատակազմ

Եղվարդ, Զովունի
բնակավայրերում
ապահովվել է
արտադպրոցական
դաստիարակություն
մատուցող
հաստատության
բնականոն
գործունեությունը



<<Եղվարդի








Մատուցվող արտադպրոցական
դաստիարակության ծառայության
հասանելիությունը համայնքի կենտրոն
չհանդիսացող բնակավայրերի
բնակիչներին, 35%

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար

Արտադպրոցական հաստատություններ
հաճախող երեխաների ընդհանուր
թիվը`451
Արտադպրոցական հաստատությունների
խմբերի թիվը՝ 115
Անհատական պարապող՝242 սան
Արտադպրոցական հաստատությունների
աշխատող աշխատակիցների թիվը` 61
Մատուցվող արտադպրոցական
դաստիարակության ծառայության
հասանելիությունը համայնքի
բնակիչներին, 40%
արտադպրոցական
դաստիարակությանծառայության
մատուցման օրերի թիվը տարվա
ընթացքում, 270 օր

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

արվեստի դպրոց
>>ՀՈԱԿ

<<Զովունու
երաժշտական
դպրոց>>ՀՈԱԿ

Միջոցառումներ
1.

ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

համակարգ,

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)




Եղվարդ համայքում արտադպրոցական դաստիարակության
ծառայության մատուցում

Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 69300.0 հազար դրամ
Արտադպրոցական հաստատությունների թիվը՝ 2
գույքի միավորների թիվը 96

Ոլորտ 10.Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ


Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը
Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
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Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը
իրականացվող ծրագրից, 34%

Ծրագրի նպատակ
Բարձրացնել

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ

սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,

Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
տրամադրվող սոցիալական աջակցության
հասցեականության մակարդակի
բարձրացում, այո

Համապատասխ
ան մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

աջակցության
հասցեականությունը
Միջանկյալ արդյունք

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Աշխատակազմ

Բարձրացել է



բնակիչներ

սոցիալապես անապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող



սոցիալական
աջակցության



հասցեականությունը




Սոցիալական աջակցություն ստացած
սոցիալապես խոցելի ընտանիքների
թիվը`170
Սոցիալական աջակցություն ստանալու
նպատակով դիմումներ ներկայացնողների
թիվը, 350
Սոցիալական աջակցություն ստացող
հաշմանդամների թիվը, 30
Սոցիալական ծրագրի շահառուների
բավարարվածությունը մատուցված
ծառայությունից, 34%
Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի

Միջոցառումներ



Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,

2018թ.
հունվարդեկտեմբ
եր

բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ

Համապատասխա
ն մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)


Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին
Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին
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Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 15200.0
հազար դրամ
Սոցիալական ծրագրեր՝ չկան
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