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Կազմել է՝ Արամուս համայնքի ղեկավար Հրայր Նիկողոսյանը
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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
Արամուս

համայնքի

ՏԱՊ-ը

մշակվել

է

համայնքի

ՏԻՄ-երի

2018թ.

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

2018

թվականի

ծրագրերի

ցանկը

և

տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։
3-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքային գույքի կառավարման 2018 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 ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017
3

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Համայնքի տեսլականը՝
Արամուսը զարգացած գյուղատնտեսությամբ և էկոլոգիապես մաքուր գյուղմթերքների
արտադրությամբ համայնք է, որն ունի զարգացած ենթակառուցվածքներ: Արամուսին բաժին է
ընկնում հանրապետությունում աճեցվող գազարի զգալի մասը, որը արամուսցիների ապրուստի
հիմնական միջոցներից է:
Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները
Ցուցանիշ
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%)
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր
եկամուտների մեջ (%)
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)
Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ)
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը
(հատ)

Ելակետային
արժեք
9

Թիրախային
արժեք
7

33

34

3840
0
25

3870
180

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտ 1. Ընդհանուր:
Արամուս համայնքում ունենալ
բնակչությանը մատուցվող
համայնքային ծառայությունների
արդյունավետ և թափանցիկ
կառավարման համակարգ

Վերջնական արդյունքի՝
Ելակետայի
Ցուցանիշ
ն արժեք*
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
(հարցումների հիման վրա)
ՏԻՄ-երի գործունեությունից,
80
մատուցվող հանրային
ծառայությունների որակից, %
Համայնքի բնակիչների
մասնակցությունը ՏԻՄ-երի
(համայնքի ղեկավարի և
համայնքի ավագանու) կողմից
կայացված որոշումների թվի
տեսակարար կշիռը կայացված
որոշումների ընդհանուր թվի
մեջ գործունեությունից,
մատուցվող հանրային
ծառայությունների որակից, %
Համայնքի բյուջեի սեփական
եկամուտների տեսակարար
կշիռն ընդհանուր մուտքերի
կազմում, %

25

33

Թիրախայ
ին արժեք*

85

30

34

Ոլորտ 2. Արտակարգ
իրավիճակներից բնակչության
պաշտպանություն և
քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում:
Ապահովել համայնքի բնակիչների,
ենթակառույցների և ՔՊ ուժերի
պատրաստականությունը
արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ
ժամանակ
Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և
կոմունալ տնտեսություն:
 Օժանդակել համայնքի նոր
ենթակառուցվածքների
ստեղծմանը

 Ապահովել համայնքի
բնակիչների առողջության և
շրջակա միջավայրի վրա աղբի
բացասական ներգործության
նվազեցումն ու չեզոքացումը
 Ստեղծել բնակության համար
հարմարավետ և էկոլոգիապես
անվտանգ պայմաններ

Համայնքի բնակիչների,
ենթակառույցների և ՔՊ ուժերի
պատրաստականության
բարձրացում, %

Գերեզմանատների
համապատասխանությունը
հատակագծին

Բնակիչներ
բավարարվածությունը
գիշերային լուսավորությունից,
%
Սանիտարահիգիենիկ ու
էկոլոգիական պայմանների
ապահովումը համայնքի
ընդհանուր տարածքում, %
Հանրային տարածքների
մաքրության աստիճանը
ընդհանուր հանրային
տարածքների մեջ, %

35

40

Հատակագի
ծը
բացակայում
է

25

40

50

60

40

50

3

2

22

26

1

2

10

15

 Ապահովել համայնքի
քաղաքաշինական զարգացման
նորմերը
Ոլորտ 4. Տրանսպորտ:
Բարելավել ներհամայնքային
տնտեսության վիճակը

Ճանապարհատրանսպորտային
պատահարների թվի նվազեցում, %

Ասֆալտապատված
ներհամայնքային
ճանապարհների և փողոցների
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի
մեջ, %
Նորոգված կամուրջների և
ինժեներական այլ կառույցների
քանակը
Կանոնակարգված
խաչմերուկների տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի մեջ, %

5

Ոլորտ 5. Կրթություն:
Աջակցել ԲՈՒՀ-երում սովորող
անապահով ընտանիքների
ուսանողներին

Ոլորտ 6. Մշակույթ և
երիտասարդության հետ տարվող
աշխատանքներ:
Կազմակերպել համայնքի
մշակութային կյանքը, աջակցել
մշակութային
նախաձեռնությունների
իրականացմանը, խթանել
միջոցառումներին բնակիչների
ակտիվ մասնակցությունը
Ոլորտ 7. Սոցիալական
պաշտպանություն:
Բարելավել համայնքի կարիքավոր
ընտանիքների սոցիալական վիճակը
Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն:
Նպաստել համայնքում
գյուղատնտեսության զարգացմանը

Բարեկարգ և անցանելի
ներհամայնքային փողոցների
մակերեսի տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի մեջ, %
ԲՈՒՀ-երում սովորող
անապահով ընտանիքների
ուսանողների թիվը, որոնց
ուսման վարձը մասնակի
վճարում է
համայնքապետարանը %
Համայնքի մշակութային
նախաձեռնություններին
բնակիչների մասնակցությունը
%
Բնակիչների գոհունակությունը
մշակութային
կազմակերպությունների
ծառայություններից %
Համայնքում սոցիալապես
անապահով խմբերի,
կարիքավոր ընտանիքների
վիճակի բարելավում, %
Գյուղատնտեսական
տեխնիկայի մատչելիությունը
բնակավայրերում %

50

60

2

2.5
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30

50

60

1

2
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65

2. Համայնքի 2018 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

Համայնքային ծառայությունների
արդյունավետ կառավարում,
աշխատակազմի աշխատանքի
արդյունավետության բարձրացում

2

Համայնքի աշխատակազմի պահպանում

համայնքային

համայնքային

Ընդամենը
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1

Քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի
մշակում

համայնքային

2

Համայնքի ենթակառուցվածքների
պահպանում

3

Ներհամայնքային հաղորդակցության
ուղիների սպասարկում

4

Համայնքի ենթակառուցվածքների
զարգացում

5

Աղբահանության և սանիտարական
մաքրման ծառայությունների մատուցում

համայնքային

5200.0

համայնքային
համայնքային

11800.0

համայնքային

Ընդամենը
Ոլորտ 3. Տրանսպորտ
Ներհամայնքային տրանսպորտային կապի
կազմակերպում
Ընդամենը

համայնքային

1

Ոլորտ 4. Կրթություն
Նախադպրոցական կրթության
1
200.0
ծառայության մատուցում համայնքում
Ընդամենը
Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Մշակութային կյանքի կազմակերպում
2
24200.0
համայնքում
Ընդամենը

համայնքային

համայնքային

Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն
Սոցիալական աջակցություն անապահով
2000.0
համայնքային
խմբերին
Ընդամենը
Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպում
ԱԻ և ՔՊ մասին բնակչության
1
համայնքային
իրազեկության բարձրացում
Ընդամենը
Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն
1

1

Համայնքում գյուղատնտեսության
զարգացման խթանում

100.0

համայնքային

Ընդամենը
Ընդհանուրը

7

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

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի արժեքը (հազ.
դրամ)

ԲԲՀ-ի բնակավայրը

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

1

Համայնքի գիշերային լուսավորության
ընդլայնում, փողոցների բարեկարգում և
ասֆալտապատում, կոյուղագի ընդլայնում,
մակույթի տան վերանորոգում

18300.0

համայնքային

Ընդամենը
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1

Քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի
մշակում

համայնքային

2

Համայնքի ենթակառուցվածքների
պահպանում

համայնքային

3

Համայնքի ենթակառուցվածքների
զարգացում

համայնքային

4

Աղբահանության և սանիտարական
մաքրման ծառայությունների մատուցում

11800.0

համայնքային

Ընդամենը
Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Մշակութային կյանքի կազմակերպում
1
24200.0
համայնքում
Ընդամենը

համայնքային

Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն
Սոցիալական աջակցություն անապահով
2000.0
համայնքային
խմբերին
Ընդամենը
Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպում
ԱԻ և ՔՊ մասին բնակչության
1
համայնքային
իրազեկության բարձրացում
Ընդամենը
Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն
1

1

Համայնքում գյուղատնտեսության
զարգացման խթանում
Ընդամենը
Ընդհանուրը

100.0

համայնքային

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

Արդյունքային ցուցանիշներ

Տեղեկատվությա
ն աղբյուրներ

Պատասխ
անատու

Ժամկե
տ

Ռիսկեր

Ոլորտ 1. Ընդհանուր

Ոլորտի նպատակ.
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից
համայնքի բնակիչներին որակյալ և
մատչելի հանրային
ծառայությունների մատուցում


Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի
գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայությունների որակից, 85%

Համայնքի բնակիչների մասնակցությունը ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի և համայնքի
ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների
ընդհանուր թվի մեջ գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայությունների որակից, 30%

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի կազմում,
34%

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում
Ոլորտային նպատակ.
Ապահովել աշխատակազմի
բնականոն գործունեությունը,
բարելավել բնակչությանը
մատուցվող հանրային
ծառայությունները

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

Միջանկյալ արդյունք 1.
Ապահովել աշխատակազմի
բնականոն գործունեությունը

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
1)
Համայնքապետարանի
աշխատողների թիվը - 13
2)
Անշարժ գույքի հարկի
բազայում առկա անճշտությունների
նվազեցում - 10 %
3)
Համայնքի աշխատակազմի
աշխատանքային օրերի թիվը տարվա
ընթացքում - 273
4)
Համայնքապետարանի
պաշտոնական համացանցային
կայքի առկայություն - այո
5)
Աշխատակազմում ստացված
մեկ դիմումին պատասխանելու միջին
ժամանակը – 3 օր

Համապատա
սխան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային
տարեկան
հաշվետվություններ
քաղաքացիական
հասարակություններ
և խմբեր, բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազ
մի
քարտուղար

1
տարի
Համապատա
սխան
մարդկային և
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են

9

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1.
Աշխատակազմի պահպանություն
2.
Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված
համակարգի սպասարկում
3.
համայնքի անշարժ գույքի կառավարում

Միջանկյալ արդյունք 2.
բարելավվել է բնակչությանը
մատուցվող հանրային
ծառայությունների մատչելիությունը
և որակը

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
1. Համայնքապետարանի
պաշտոնական համացանցային
կայքի առկայություն - այո
2. ՏԻՄ-երի գործունեությունից,
համայնքապետարանի
աշխատակամի գործունեությունից,
մատուցվող ծառայությունների
մատչելիությունից և որակից
բնակիչների բավարարվածության
աստիճանի բարձրացում
(հարցումների հիման վրա) - 5 %
3. ՏԻՄ-երի, աշխատակամի
գործունեության վերաբերյալ
բնակիչների կողմից ստացվող
դիմում-բողոքների թվի նվազեցում
– 5%
4. Աշխատակազմում առկա
տեղեկատվական և
հեռահաղորդականության
համակարգի օգտագործման
մակարդակ – 100%
5. Աշխատակազմում ստացված մեկ
դիմումին պատասխանելու միջին
ժամանակը – 3 օր

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1.
Աշխատակազմում գորոող տեղեկատվական համակարգի
ահագործում
2.
Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական
թարմացում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվա
ծ ռեսուրսներ)
1.Համայնքապետարանի աշխատողների թիվը – 13
2.Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման
ավտոմատացված համակարգեր - 1
3.Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
4.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ
վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ, ՄԳ
կիսամյակային
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավարի
1
տեղակալ,
տարի
աշխատակազմ
ի քարտուղար

Համապատա
սխան
ենթակառուց
վածքների ու
մասնագետնե
րի
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվա
ծ ռեսուրսներ)
1.
Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և
սարքավորումների թիվը - 12
2.
Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և

3.

4.
5.

հեռահաղորդակցության համակարգերի թիվը - 2
Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման
հարցերով զբաղվող ախխատողների թիվը – 2
Համայնքապետարանի պաշտոնական համացանցային
կայք՝ www.aramus.am
Բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թիվը՝
տարեկան կտրվածքով - 9

Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում:

Ոլորտի նպատակ.
Բարելավել համայնքի բնակչության
քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպման ուժերի
պատրաստվածության մակարդակը և
իրականացնել արտակարգ իրավիճակների
կանխարգելման միջոցառումներ:

Արտակարգ
իրավիճակների
ժամանակ համայնքի
բնակչության
քաղաքացիական
պաշտպանության
կազմակերպման ուժերի
պատրաստվածության
մակարդակը
Տարերային աղետների
հնարավոր վտանգների
նվազեցման ու
հետևանքների
վերացման ոլորտում
համայնքի բնակիչների
գիտելիքների,
ունակությունների և
հմտությունների
ավելացում
(հարցումների հիման
վրա), % -ով

ավելի շատ վատ, քան լավ

միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ

35

40

Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

Ոլորտի 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՝
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 Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում
գիշերային լուսավորվածությունից, 40%
 Տեղադրված երթուղային կանգառների թիվը՝
 Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր
մակերեսի մեջ, 64%
Ծրագիր 1. Համայնքի գերեզմանատների պարսպապատում, հատակագծի կազմում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի գնահատման
Բարելավել համայնքի
արդյունքի) ցուցանիշ
համակարգ,
գերեզմանատների պահպանման
գերեզմանատների պահպանման
ՄԳ կիսամյակային,
ծառայության որակը
ծառայության որակը՝ լավ
տարեկան
հաշվետվություններ

Միջանկյալ արդյունք 1
Բարելավվել գերեզմանատների
պահպանման ծառայության որակը

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
1. Գերեզմանատեղերի հատկացման
կանոնակարգվածության
մակարդակը հասցնել 80%

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպություննե
ր և խմբեր, բնակիչներ

Ծրագիր 2. Համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Բարձրացնել համայնքի փողոցների արդյունքի) ցուցանիշ
անվտանգ երթևեկության
Բնակիչների կարծիքը համայնքում
մակարդակը և դրանք դարձնել
գիշերային լուսավորվածության
հարմարավետ տրանսպորտային
վերաբերյալ՝ բավարար
միջոցների և հետիոտների համար

Ծրագրի գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,

Միջանկյալ արդյունք 1
Համայնքի փողոցների անվտանգ
երթևեկության մակարդակը
բարձրացել է, դրանք դարձել են
հարմարավետ տրանսպորտային
միջոցների և հետիոտների համար

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
քաղաքացիական
հասարակության

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
1. Փողոցների արտաքին
լուսավորության համակարգի
երկարությունը՝ 3 կմ
2. Գիշերային լուսավորության

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակ
ազմի
քարտուղա
ր,

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակ
ազմի
քարտուղա
ր,

1
տարի

1 տարի

Համայնքի
բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսական
միջոցները
ժամանակին
հատկացում
Համապատասխ
ան
ֆինանսական
ռեսուրսները
մասնակի են
ապահովված

Համայնքի
բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսական
միջոցները
ժամանակին
հատկացվում
են
Համապատաս
խան
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

3.

4.

5.

հենասյուների թիվը՝ 80
Գիշերային լուսավորված
փողոցների տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի մեջ, 10%
Գիշերային լուսավորության
ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝
ամռանը՝ 7 ժամ
Գիշերային լուսավորության
ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝
ձմռանը՝ 8 ժամ
Լուսատուների թիվը 80

6.
Միջոցառումներ (գործողություններ)
1. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնման
աշխատանքների իրականացում

կազմակերպություննե
ր և խմբեր, բնակիչներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Հատկացում 8000.0 հազ.դրամ համայնքի 2018թ.
ֆոնդային բյուջեից։
2.

Նոր տեղադրվող էներգախնայող լուսատուների թիվը ՝

90
3.

Տեղադրվող սյուների թիվը՝ 70

Ոլորտ 4. Տրանսպորտ
Ոլորտային նպատակ
Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
1. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի
նվազեցում, 3%
2. Ասֆալտապատված ներհամայնքային և
ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 26%
3. Նորոգված կամուրջների և ինժեներական այլ
կառույցների քանակը 2
4. Կանոնակարգված խաչմերուկների տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15%
5. Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային
փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի կազմում, 60%
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Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների բարելավման աշխատանքներ
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

Միջանկյալ արդյունք 1
Նորոգվել են ներհամայնքային
ճանապարհների 50%-ն, դրանք
դարձել են երթևեկության համար
անվտանգ և բարեկարգ

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
1. Նորոգված ճանապարհների
երկարությունը, 0.6կմ
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, 1 ամիս

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1. Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսությունը

Ոլորտ 5. Կրթություն
Ոլորտային նպատակ
Աջակցել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող
անապահով ընտանիքների ուսանողներին

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվությունն
եր,
Աշխատակազմ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվությունն
եր,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությո
ւններ և խմբեր,
բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակ
ազմի
քարտուղա
ր,

1 տարի

Համայնքի
բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսական
միջոցները
ժամանակին
հատկացվում
են
Համապատաս
խան
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Հատկացում 5000.0 հազ.դրամ համայնքի 2018թ.
բյուջեից

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
սովորող անապահով ընտանիքների ուսանողների թիվը,
որոնց ուսման վարձը մասնակի վճարում է
համայնքապետարանը, 2

Ծրագիր 1. Անապահով ընտանիքների ուսանողների վարձավճարների մասնակի վճարում
Ծրագրի նպատակ
Աջակցել բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններում սովորող
անապահով ընտանիքների
ուսանողներին

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

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

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
1. Բուհերում սովորողների թիվը, որոնց
ուսման վարձը վճարվում է համայնքի
բյուջեից, 19
2. Սոցիալական աջակցություն ստացած
ուսանողների թիվը, 19
3. Սոցիալական ծրագրի շահառուների
բավարարվածությունը իրականացվող
ծրագրից, %
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1
տարի

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1. Անապահով ընտանիքների ուսանողների վարձավճարների մասնակի
վճարում

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվությունն
եր,
Աշխատակազմ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվությունն
եր,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությո
ւններ և խմբեր,
բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակ
ազմի
քարտուղա
ր,

1 տարի

Համայնքի
բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսական
միջոցները
ժամանակին
հատկացվում
են
Համապատաս
խան
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված
ծախսեր՝2000.0 հազար դրամ
2. Անապահով ընտանիքների ուսանողների թիվը՝ 19

Ոլորտ 6. 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` 13

Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ապահովել համայնքում տոն և
արդյունքի) ցուցանիշ
հիշատակի օրերին նվիրված
Մատուցվող մշակութային
միջոցառումների հավուր պատշաճի ծառայությունների մատչելիությունը
կազմակերպումն և անցկացումն
համայնքի բնակիչներին, այո

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ
կիսամյակային,

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակ
ազմի
քարտուղա

1 տարի

Համայնքի
բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսական
միջոցները
15

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, 80%
2. Տարվա ընթացքում կազմակերպված
միջոցառումների թիվը՝ նվիրված
տոնական և հիշատակի օրերին 13
3. Տարվա ընթացքում կազմակերպված
մշակութային միջոցառումների
հաճախականությունը (ամսական
կտրվածքով), 1 անգամ

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

Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ
Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Բարձրացնել սոցիալապես
արդյունքի) ցուցանիշ
անապահով ընտանիքներին
Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
տրամադրվող սոցիալական
տրամադրվող սոցիալական աջակցության
աջակցության հասցեականությունը հասցեականության մակարդակը ՝
բավարար

Միջանկյալ արդյունք 1

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,

տարեկան
ր,
հաշվետվությունն
եր,

ժամանակին
հատկացվում
են

Աշխատակազմ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվությունն
եր,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությո
ւններ և խմբեր,
բնակիչներ

Համապատաս
խան
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկա են եղել

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված
ծախսեր՝
հազար դրամ
2. Միջոցառումների կազմակերպման համար
անհրաժեշտ սարքավորումների քանակը, 10
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
Սոցիալական ծրագրի շահառուների
բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 90%

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվությունն
եր,
Աշխատակազմ,

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակ
ազմի
քարտուղա
ր,

1 տարի

Համայնքի
բյուջեից
անհրաժեշտ
ֆինանսական
միջոցները
ժամանակին
հատկացվում
են
Համապատաս

Բարձրացել է սոցիալապես
անապահով ընտանիքներին
տրամադրվող սոցիալական
աջակցության հասցեականությունը

ժամկետ)
ՄԳ
խան
1. Սոցիալական աջակցություն ստացած կիսամյակային,
ֆինանսական
սոցիալապես խոցելի ընտանիքների տարեկան
ռեսուրսները
թիվը՝ 15
հաշվետվությունն
առկա են եղել
2. Սոցիալական աջակցություն ստանալու
եր,
նպատակով դիմումներ
քաղաքացիական
ներկայացնողների թիվը՝ 15
հասարակության
3. Սոցիալական աջակցություն ստացող
կազմակերպությո
հաշմանդամների թիվը՝ 6
ւններ և խմբեր,
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1
բնակիչներ
տարի
5. Սոցիալական ծրագրի շահառուների
բավարարվածությունը իրականացվող
ծրագրից, %
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված
2. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին
ծախսեր,1000.0 հազ. դրամ
2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող
հաշմանդամներ՝ 6
3. Սոցիալական աջակցություն կարիք ունեցող սոցիալապես
խոցելի ընտանիքների թիվը՝ 32
Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Խթանել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը
Համայնքում արտադրված հացահատիկի ծավալը,
115տոննա
Պարարտանյութերի ձեռք բերում և բաշխում
բնակչությանը , տոննա
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3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

I.
1

2

3

4

5

6
7

Հողեր
Գյուղատնտեսական
նշանակության հողեր, այդ թվում
վարելահող

Արամուս համայնք
07-013

3706600

բավարար

Այլ բնութագրիչներ

Գույքի
կառավարման
գործառույթը

Վիճակի
գնահատումը

Գույքի անվանումը

Զբաղեցրած
տարածքը/
մակերեսը (մ2)

Հ/հ

Հասցեն կամ
ծածկագիրը

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

Օգտագործվում է

944500

բավարար

Օգտագործվում է
Օգտագործվում է

բավարար

Օգտագործվում է
Մասնակի է
օգտագործվում

Բազմամյա տնկարաններ
խոտհարք
արոտ

2000

բավարար

963100

բավարար

այլ հողատեսքեր

1797000

Բնակավայրերի, այդ թվում
բնակելի

749100
345800

բավարար

Օգտագործվում է

հասարակական

17300

բավարար

Օգտագործվում է

ընդհանուր

256300

բավարար

Օգտագործվում է

այլ հողեր

129700

Արդյունաբերական, ընդերքօգտ և
այլ արտ, այդ թվում
արդյունաբերության

բավարար

-

220700
13800

բավարար

-

գյուղատնտեսական

18300

բավարար

Օգտագործվում է

պահեստարաններ
ընդերք
Էներգետիկայի, տրանսպորտի,
կապի նշ. հողեր, այդ թվում
էներգետիկայի
կապի
տրանսպորտի

4000
184600

բավարար
լավ

Օգտագործվում է

բավարար

Օգտագործվում է

կոմունալ
Հատուկ պահպանվող
տարածքների նշանակության
հողեր, այդ թվում
հանգստի
պատմական
Անտառային
Ջրային հողեր, այդ թվում
գետեր
ջրամբարներներ
լճեր
ջրանցքներ
Հիդրոտեխ. և ջրտնտ.

39800

բավարար

Օգտագործվում է

բավարար

-

75500
35500
200

102600

102600
66700

բավարար
3300
63400

բավարար
բավարար

-

II.
1
2
III.

Շենք - շինություններ
Վարչական շենք
Մշակույթի տան շենք

Արամուս

1 հատ
1 հատ

Արամուս

Օգտագործվում է
Օգտագործվում է

Տրանսպորտային միջոցներ

1

Աղբատար մեքենա KO-449 ԶԻԼ
433362

Արամուս

1 հատ

6

Մեքենա HUNDAI TUCSON

Արամուս

1 հատ

Գրականություն

Արամուս

9180 կտոր

IV.

Լավ
մասնակի
բավարար
Լավ
վիճակում
Լավ
վիճակում
Պիտանի

Օգտագործվում է
Օգտագործվում է
Օգտագործվում է

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

Այլ աղբյուրներ

Ընդամենը

Համայնք-ՔՀՄՀ
համագործակցություն

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ընդհանուր բնույթի համայնքային
1.
ծառայությունների մատուցում

Դոնոր
կազմակերպություննե
ր

Ծրագրի անվանումը

Պետական բյուջե

Հ/հ

Ծրագրի
արժեքը (հազ.
դրամ)

Համայնքի բյուջե

Ծրագրի ֆինանսավորմ անաղբյուրները

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44084.5
44084.5

-

Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպում
2018 թվականին արտակարգ
իրավիճակներից բնակչության
պաշտպանության և
քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում
Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1.
փողոցների ասֆալտապատում
գերեզմանատների հատակագծերի
2.
կազմում

19

գիշերային լուսավորության ցանցի
8000.0
ընդլայնում
Աղբահանության և սանիտարական
4.
մաքրման ծառայությունների
4800.0
մատուցում
Ընդամենը
12800.0
Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Մշակութային, մարզական և
1.
24200.0
հոգևոր կյանքի աշխուժացու։
Ընդամենը
24200.0
Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն համայնքի
1.
սոցիալապես անապահով
2000.0
բնակիչներին
Ընդամենը
2000.0
Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն
Գյուղատնտեսության զարգացման
1.
100.0
խթանում
Ընդամենը
100.0
Ընդհանուրը
83184.5
3.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 1. Համայնքի գերեզմանատան հատակագծի կազմում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաս
Թիրախ․
տ.
Մեկնաբանությո
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
արժե
ւն
քը
գերեզմանատան
բարվոք
վիճակը
Մուտքային

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Գերեզմանատեղերի
հատկացման
կանոնակարգվածությ
ան մակարդակը, %
Գերեզմանատան
հատակագծման
ժամկետը, օր
Համայնքի
գերեզմանատների
պահպանման
ծառայության որակը՝
շատ վատ, վատ,
բավարար, լավ,
գերազանց

20

30

բավարար

Ծրագիր 2. Համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաս
Թիրախ․
տ.
Մեկնաբանությո
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
արժե
ւն
քը
Նոր տեղադրված
էներգախնայող
Մուտքային
լուսատուների թիվը
Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Փողոցների արտաքին
լուսավորության
համակարգի
երկարությունը, կմ
Գիշերային
լուսավորված
փողոցների
տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի մեջ, %
Գիշերային
լուսավորության
ժամերի թիվը օրվա

Ելքային
(ժամկետայնության)

7

կտրվածքով՝ ամռանը
Գիշերային
լուսավորության
ժամերի թիվը օրվա

8

կտրվածքով՝ ձմռանը

Վերջնական
արդյունքի

Բնակիչների կարծիքը
համայնքում
գիշերային
լուսավորվածության
վերաբերյալ՝ շատ
վատ, վատ, բավարար,
լավ, գերազանց

բավարար

Ծախսեր, հազ. դրամ
Ոլորտ 5. Կրթություն
Ծրագիր 1. Անապահով ընտանիքների ուսանողների վարձավճարների մասնակի վճարում։
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Մեկնաբանությո
Տեսակը
Անվանումը
արժեք Շեղումը
արժեքը
ւն
ը
Անապահով
ընտանիքների
Մուտքային
19
ուսանողների թիվը
21

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Բուհերում
սովորողների թիվը,
որոնց ուսման վարձը
վճարվում է համայնքի
բյուջեից
Սոցիալական ծրագրի
շահառուների
բավարարվածությունը
իրականացվող

19

65

ծրագրից, %
Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականության
մակարդակը, շատ
վատ, վատ, բավարար,
լավ,

1

բավարա
ր

5. 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
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Մեկնաբանությու
Տեսակը
Անվանումը
արժեք
Շեղումը
արժեքը
ն
ը
Համայնքի
Մուտքային
աշխատակազմի
13
աշխատողներ
ՏԻՄ-երի,
աշխատակազմի
գործունեության
Ելքային
վերաբերյալ
9
(քանակական)
բնակիչների կողմից
ստացվող
դիմումբողոքների
թվի
նվազում, %
ՏԻՄ-երի,
համայնքապետարանի
աշխատակազմի
գործունեությունից,
մատուցվող
ծառայությունների
Ելքային (որակական)

մատչելիությունից և
որակից բնակիչների
բավարարվածության

10

աստիճանի
բարձրացում
(հարցումների հիման
վրա), %

23

Ելքային
(ժամկետայնության)

Աշխատակազմում
ստացված մեկ
դիմումին
պատասխանելու

3

միջին ժամանակը, օր

Վերջնական
արդյունքի

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

շատ լավ

Ծախսեր, հազ. դրամ
Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Մեկնաբանությո
Տեսակը
Անվանումը
արժեք Շեղումը
արժեքը
ւն
ը
Միջոցառումների
կազմակերպման
Մուտքային

համար անհրաժեշտ
սարքավորումների

5

քանակը,

Ելքային
(քանակական)

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Տարվա ընթացքում
կազմակերպված
միջոցառումների
թիվը՝ նվիրված
տոնական և
հիշատակի օրերին
Բնակիչների
բավարարվածությու
նը մատուցվող
մշակութային
ծառայություններից,
%
Տարվա ընթացքում
կազմակերպված
մշակութային
միջոցառումների
հաճախականություն
ը (ամսական
կտրվածքով), անգամ

13

80

1

Վերջնական
արդյունքի

Մատուցվող
մշակութային
ծառայությունների
մատչելիությունը
համայնքի
բնակիչներին՝ այո,
ոչ

այո

Ծախսեր, հազ. դրամ
Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն
Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին։
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ Փաստ.
Մեկնաբանությո
Տեսակը
Անվանումը
արժեք Շեղումը
․
ւն
արժեքը
ը
Սոցիալական
աջակցություն կարիք
Մուտքային

ունեցող սոցիալապես
խոցելի ընտանիքների

53

թիվը

Ելքային
(քանակական)

Սոցիալական
աջակցություն
ստացած
սոցիալապես խոցելի
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ընտանիքների թիվը

Ելքային
(որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Սոցիալական ծրագրի
շահառուների
բավարարվածություն
ը իրականացվող
ծրագրից, %
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը, տարի
Սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականության
մակարդակը ՝ շատ
վատ, վատ,
բավարար, լավ,
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1

բավար
ար

Ծախսեր, հազ. դրամ
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