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ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ
ՈՂՋԱԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2018 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ
Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Նորայր Մելքոնյանը
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Ներածություն
Տարեկան աշխատանքային պլանը /այսուհետև ՏԱՊ-ը/ մի փաստաթուղթ է, որտեղ հստակորեն
ներկայացնում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային,և այլ ռեսուրսների ներդրման
միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-ի ռազմավարությունը,
ծրագրերը և միջոցառումները:
ՏԱՊ-ը այն գործիքն է, որը թույլ է տալիս հիմնավորված, փաստարկված (արդյունքային
ցուցանիշների միջոցով) կերպով գնահատել ՏԻՄ-երի և համայնքում գործող այլ կազմակերպությունների կողմից իրականացված ծրագրերի արդյունավետությունը մեկ տարվա ընթացքում՝
հիմք ստեղծելով ՀՀԶԾ ճշգրտման և հաջորդ տարիների պլանավորման և բյուջետավորման
համար:
Ողջաբերդ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հիմնական նպատակներով՝
1. Սահմանել ծրագրերի և խնդիրների կատարման առաջնահերթությունները, գնահատել
համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները:
2. Համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և
միջոցառումները ՀԶՀԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների
իրականացման շուրջ:
3. Սահմանել ֆինանսական միջոցներով դեռևս չապահովված ծրագրերի և միջոցառումների
իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթման ռազմավարությունը, նախանշելու այն միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են համայնքում լրացուցիչ
միջոցներ ներգրավելու համար՝ համագործակցելով պետական, հանրային և մասնավոր
գործընկերների հետ:
4. Հստակեցնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման համար ներդրվող
ռեսուրսները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը:
Ողջաբերդ համայնքի 2018թ.տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.
1-ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները:
2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2018թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական
3

հենքերը (ըստ ոլորտների):
3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը:
4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը:
5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը:

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Համայնքի տեսլականը՝
Ողջաբերդ համայնքն աչքի է ընկնում էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքների
արտադրությամբ, բնակչությունը գոհ է ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող ծառայությունների
որակից։
Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները
Ցուցանիշ
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%)
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր
եկամուտների մեջ (%)
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)

Ելակետային
արժեք

Թիրախային
արժեք

7

5

10

15

1006

1030

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները
Վերջնական արդյունքի՝
Ոլորտային նպատակ

Ցուցանիշ

Ելակետային
արժեք

Թիրախայինա
րժեք

Սեփական եկամուտների
տեսակարար կշիռը համայնքի
բյուջեի ընդհանուր մուտքերի
կազմում%

14

19

ՏԻՄ-երի գործունեության
վերաբերյալ համայնքի բնակիչների
իրազեկվածության մակարդակը
(հարցումների հիման վրա),%

70

80

Համայնքում բնակվող զինապարտ
քաղաքացիների գրանցամատյանի
վարումը,այո/ոչ

այո

այո

Ոլորտ 1. Ընդհանուր

Ունենալ բնակչությանը՝ համայնքային
ծառայությունների մատուցման
արդյունավետ,մասնագիտացված և
թափանցիկ համակարգ

Ոլորտ 2. Պաշտպանության
կազմակերպում
Աջակցել երկրի պաշտպանության
գործընթացին

4

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից
բնակչության պաշտպանություն և
քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում։
Ապահովել անվտանգության երաշխիքների
առկայությունը համայնքում՝ բնակչության
կանոնակարգված գործունեության
ապահովում

Քաղպաշտպանության պլանի և
պլան ժամանակացույցի
կազմում,թարմացում այո/ոչ

այո

այո

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ
տնտեսություն
2018 թվականի ընթացքում քաղաքաշինության և կոմունալ
տնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2018 թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
2018 թվականի ընթացքում տրնասպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ
Համայնքում ձեռնարկատիրական
Խթանել համայնքում գործարար
գործունեությամբ զբաղվող
5
7
միջավայրի բարելավումը ու զարգացումը
սուբյեկտների (ձեռնարկությունների
և անհատ ձեռներեցների) թիվը
Ոլորտ 8. Կրթություն
Համայնքի բնակիչների համար
Ապահովել համայնքի բնակչությանը
կրթական ծառայությունների
դրոցական կրթության որակյալ
90
95
հասանելիության մակարդակի
ծառայությունների մատուցումը:
Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում % Ա
բարձրացում, %
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության
հետ տարվող աշխատանքներ
Մատուցված մշակույթային
ծառայությունների
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի
հասանելիությունը համայնքի
60
80
բնակչությանը մշակույթի և
բնակիչներին, %
երիտասարդության հետ տարվող որակյալ
և մատչելի ծառայությունների մատուցումը
Գրադարանից օգտվողների թվի
3
5
տարեկան աճը, %
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և
սպորտ
2018 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն

5

Օգնել համայնքի կարիքավոր
ընտանիքներին բարելավելու իրենց
սոցիալական վիճակը

Սոցիալական ծրագրի
առկայությունը, այո/ոչ
Սոցիալական ծրագրի շահառուների
բավարարվածությունը
իրականացվող ծրագրից

այո

այո

Ավելի շատ
լավ, քան
վատ

լավ

100

100

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Նպաստել համայնքում
գյուղատնտեսության զարգացմանը

Պետության կողմից տրամադրվող
պարարտանյութերի,դիզելային
վառելիքի,սերմերի հասանելիության
աստիճանը համայնքի բնակիչներին

Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և
բուսասանիտարիա
2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի
պահպանություն
Սանիտարական մաքրման
ենթարկված տարածքների մակերեսի
տեսակարար կշիռը սանիտարական
50
70
մաքրման ենթակա տարածքների
ընդհանուր մակերեսի մեջ, %
Ստեղծել բնակչության համար մաքուր և
էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ

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

50

80

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2018 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը
բնակիչների մասնակցություն
Բարձրացնել բնակչության իրազեկության
Տեղական ինքնակառավարմանը
50
70
և մասնակցության աստիճանը տեղական
բնակչության մասնակցության
ինքնակառավարման գործառույթներին
աստիճանը, %

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018Թ.ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔՆԵՐԸ
(ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)
Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

Հ/հ

Ծրագրի արժեքը
(հազ. դրամ)

Ծրագրի անվանումը

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
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ԲԲՀ-ի
բնակավայրը

Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ,թափանցիկ
1.
կարգավորման ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն
նախատեսվել
Ընդամենը
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
1.

-

Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանություն

20000

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

20000

1.

20000

Փրկարարական ծառայությունների մատուցում

Ընդամենը
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
2018 թվականին քաղաքաշինության և կոմունալ
1.
տնտեսության ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն
նախատեսվել
Ընդամենը
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ֆինանսական
միջոցներ չեն նախատեսվել
Ընդամենը
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
2018 թվականին տրանսպորտի ոլորտում ֆինանսական
1.
միջոցներ չեն նախատեսվել
Ընդամենը
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում
ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել
Ընդամենը
Ոլորտ 8.Կրթություն
2018թվականին կրթության ոլորտում ֆինանսական
1.
միջոցներ չեն նախատեսվել
Ընդամենը
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող
աշխատանքներ
1.
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Ընդհանուր
համայնքային
-

Ընդհանուր
համայնքային
-

20000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում

Ընդամենը
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և
1.
միջոցառումներ չեն նախատեսվել
Ընդամենը
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
1.
ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել:
Ընդամենը
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն

Ընդհանուր
համայնքային

-

100000
100000

Ընդհանուր
համայնքային
-

Ընդհանուր
համայնքային
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով
բնակիչներին
Ընդամենը
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում
1.
ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել
Ընդամենը
Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2018 թվականին այս ոլորտում դեռևս ֆինանսական
1.
միջոցներ չեն նախատեսվել:
Ընդամենը
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական
1.
մաքրման աշխատանքների իրականացում
2.
Կենտրոնական փողոցների սանիտարական մաքրում
Ընդամենը
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ֆինանսական
1.
միջոցներ չեն նախատեսվել
Ընդամենը
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2018 թվականին այս ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն
1.
նախատեսվել:
Ընդամենը
Ընդհանուրը
1.

799000
799000

Ընդհանուր
համայնքային
-

-

-

-

-

900000
40000
940000

Ընդհանուր
համայնքային
-

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

Հ/հ

Ծրագրի արժեքը
(հազ. դրամ)

Ծրագրի անվանումը

ԲԲՀ-ի
բնակավայրը

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1. Համայնքի գիշերային լուսավորության անցկացում

4.000.000

Ընդհանուրը

4.000.000
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Ընդհանուր
համայնքային
-
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Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լրազորությունների ոլորտների

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային ցուցանիշներ

Տեղեկատվության
աղբյուրներ

Պատասխանատու

Ժամկետ

Ռիսկեր

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ոլորտային նպատակ
Ունենալ բնակչությանը՝ համայնքային ծառայությունների
մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված և թափանցիկ
համակարգ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄերի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 80%
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի
ընդհանուր մուտքերի կազմում, 14%

Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ,թափանցիկ կառավարում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
Ծրագրի գնահատման
Բարելավել բնակչությանը
արդյունքի) ցուցանիշ
համակարգ,
մատուցվող հանրային
Բնակչությանը մատուցվող հանրային
ՄԳ կիսամյակային,
ծառայությունների որակը
ծառայությունների որակը ՝ լավ
տարեկան
հաշվետվություններ
Միջանկյալ արդյունք
Ապահովվել է
աշխատակազմի
բնականոն
գործունեությունը

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
1. Համայնքի աշխատակազմի
աշխատողների թիվը 7
2. Աշխատակիցների գործունեության
արդյունավետության բարձրացում,
2%
3. Համայնքի աշխատակազմի
աշխատանքային օրերի թիվը
տարվա ընթացքում, 249 օր
4. Համայնքի պաշտոնական
համացանցային կայքի
առկայությունը՝ այո
5. Աշխատակազմում ստացված մեկ
դիմումին պատասխանելու միջին
ժամանակը՝ 3 օր

Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ
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Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,

2018թ.
հունվար-.
դեկտեմբեր

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար,

2018թ.
հունվար-.
դեկտեմբեր

Համապատասխան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն
Համապատասխան
մարդկային և
ֆինանսական
ռեսուրսները
առկայություն

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում
3. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում
4. Տեղեկատվական ծառայությունների ձեռք բերում

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
Ոլորտային նպատակ
Աջակցել երկրի պաշտպանության գործընթացին

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 7
2. ՏՀԶՎԿ-ի և <<Վեկտոր Պլյուս>> ՍՊ-ի, <<Գործք>> ՓԲԸ կողմից համակարգչային
ավտոմատացված համակարգեր՝ 3
3. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
4. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 5
5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք
http://www.voxjaberd.am/
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը՝ այո
Զորակոչիկների բավարարվածությունը համայնքի կողմից խրախուսումից
/հարցումների հիման վրա/ 100%

Ծրագիր 1. Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանություն կազմակերպում
Ծրագրի նպատակը՝
Ծրագրի ազդեցության
Համայնքի իրավասության
(վերջնական արդյունքի)
սահմաններում աջակցել
ցուցանիշներ
Ծրագրի գնահատման
երկրի պաշտպանության
երկրի պաշտպանության
համակարգ,
կազմակերպման
որորտում համայնքի
ՄԳ կիսամյակային,
գործընթացին:
աջակցության ապահովում,
տարեկան
երիտասարդների մեջ
հաշվետվություններ
ռազմահայրենասիրական ոգու
սերմանում:
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ
Աշխատակազմ,ՄԳ
Ապահովվել է համայնքի
(քանակ,որակ,ժամկետ)
կիսամյակային,տարեկան
աջակցությունը երկրի
Քաղաքացիական
հաշվետվություններ,քաղա
քաղպաշտպանության
պաշտպանության ոլորտում
քացիական
ոլորտում
գիտելիքների,ունակությունների
հասարակության
և հմտությունների
կազմակերպություններ և
ավելացում,10%-ով,
խմբեր,բնակիչներ
Զորահավաքների
կազմակերպման
արդյունավետության
բարձրացում,10%-ով
Տարվա ընթացքում
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Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար

Ողջաբերդի
համայնքապետար
ան

2018թ.
հունվար-.
դեկտեմբեր

2018թ.
հունվար-.
դեկտեմբեր

Համապատասխան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

զորահավաքների անցկացման
հաճախականությունը 2 անգամ

Միջոցառումներ
1. Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանության
բնագավառում անհրաժեշտ ծառայությունների ձեռք բերում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Երկրի պաշտպանության ոլորտում համայնքի աջակցության ապահովում,
երիտասարդների մեջ ռազմահայրենասիրական ոգու սերմանում:

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համակարգված և
Քաղպաշտպանության պլանի և պլան ժամանակացույցի կազմում,թարմացում՝այո
մասնագիտական ծառայություններ մատուցում
Բնակչությանը արտակարգ իրավիճակների դեպքում օգնության տրամադրում 80%
Ծրագիր 1. Փրկարարական ծառայությունների մատուցում
Ծրագրի նպատակը՝
Ծրագրի ազդեցության
2018թ.
Համապատասխան
Արտակարգ իրավիճակների
(վերջնական արդյունքի)
Ծրագրի գնահատման
հունվար-.
մարդկային,
Համայնքի
ժամանակ համակարգված և
ցուցանիշներ
համակարգ,
դեկտեմբեր
նյութական և
ղեկավար,
մասնագիտական
Համայնքում անվտանգության
ՄԳ կիսամյակային,
ֆինանսական
աշխատակազմի
ծառայություններ մատուցում: երաշխիքների առկայություն՝
տարեկան
ռեսուրսների
քարտուղար
բնակչության կանոնակարգված
հաշվետվություններ
առկայություն
գործունեության ապահովում:
Միջանկյալ արդյունք 1
Համայնքի բնակիչներին
անվտանգության ապահովում

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ,որակ,ժամկետ)
Փրկարար ծառայությունների
թիվը՝1
Փրկարար ծառայությունների
որակի բարելավում 20 %-ով
Համայնքում փրկարար
ծառայությունների
իրականացման
հաճախականությունը՝ միջինում
2 անգամ

Աշխատակազմ,ՄԳ
կիսամյակային,տարեկան
հաշվետվություններ
բնակիչներ
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Ողջաբերդի
համայնքապետար
ան

2018թ.
հունվար-.
դեկտեմբեր

Համապատասխան
մարդկային,
տեխնիկական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
2018թվականին քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումների չեն նախատեսվում
Ոլորտային նպատակ
Ողջաբերդ համայնքում փողոցների լուսավորման համակարգի անցկացում

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Տեղադրվող փողոցային լուսավորությունը գիշերային ժամերին
կապահովի բնակիչների անվտանգությունը

Ոլորտ 5 Հողօգտագործում
2018թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումների չեն նախատեսվում
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Բարելավել համայնքի գյուղատնտեսական հողերի բերրիության
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացում,70%
բարձրացմանը
Ոլորտ 6 Տրանսպորտ
Ոլորտային նպատակ
Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և
ինժեներական կառույցների սպասարկման,շահագործման և
պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել
ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը:
Ունենալ նորոգված և բարեկարգված ճանապարհներ և ապահովել
ճանապարհային անվտանգ երթևեկություն

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը՝ 2
կմ
Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների սպասարկման,
տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի
բարձրացում

Ոլորտ 7 Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել
Ոլորտ 8 Կրթություն
Ոլորտային նպատակ
Ապահովել համայնքի բնակչությանը դպրոցական կրթության
որակյալ ծառայությունների մատուցումը:

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության
մակարդակի բարձրացում, 95%

Ոլորտ 9 Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և Մատուցված մշակույթային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի
երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի
բնակիչներին, 80%
ծառայությունների մատուցումը
Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը,10%
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Ծրագիր 1
Ծրագրի նպատակը՝
Ակտիվացնել համայնքի
մշակույթային կյանքը

Միջանկյալ արդյունք 1
Ակտիվացել է համայնքի
մշակույթային կյանքը

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ
Որակյալ մշակույթային
ծառայությունների
մատուցում,ակտիվ
մշակույթային կյանք

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ,որակ,ժամկետ)
Տարվա ընթացքում
կազմակերպված մշակույթային
միջոցառումների թիվը 5
Գրքային ֆոնդի ծավալը 6271
կտոր գիրք
Գրադանարանից օգտվողների
թիվը 182
Միջոցառումների
կազմակերպման
ժամանակահատվածը՝1 տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
1. Համայնքում տոն և հիշատակի օրերին նվիրված
միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում

Ծրագրի գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ
Աշխատակազմ,ՄԳ
կիսամյակային,տարեկան
հաշվետվություններ
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպություններ և
խմբեր,բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար

2018թ.
հունվար-.
դեկտեմբեր

2018թ.
հունվար-.
դեկտեմբեր

Համապատասխան
մարդկային,տեխնիկ
ական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համապատասխան
մարդկային,տեխնի
կական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝100.0 հազար դրամ

Ոլորտ 10 Առողջապահություն
2018թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 11 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
2018թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 12 Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Օգնել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին բարելավելու իրենց
Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,այո
Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարվածությունը իրականացվող ծրագրից՝ 85
սոցիալական վիճակը
%
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Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
Ծրագրի նպատակը՝
Ծրագրի ազդեցության
2018թ.
Համապատասխան
Բարձրացնել սոցիալապես
(վերջնական արդյունքի)
հունվար-.
մարդկային,տեխնիկ
անապահով ընտանիքներին
ցուցանիշներ
Ծրագրի գնահատման
դեկտեմբեր
ական և
Համայնքի
տրամադրվող սոցիալական
Սոցիալապես անապահով
համակարգ,
ֆինանսական
ղեկավար,
աջակցության
ընտանիքներին տրամադրվող
ՄԳ կիսամյակային,
ռեսուրսների
աշխատակազմի
հասցեականությունը
սոցիալական աջակցության
տարեկան
առկայություն
քարտուղար
հասարակայնության
հաշվետվություններ
վերաբերյալ բնակիչների
կարծիքը,լավ
Միջանկյալ արդյունք 1
Ելքային ցուցանիշներ
Աշխատակազմ,ՄԳ
Համայնքի
2018թ.
Համապատասխան
Բարձրացել է սոցիալապես
(քանակ,որակ,ժամկետ)
կիսամյակային,տարեկան
ղեկավար,
հունվար-.
մարդկային,տեխնի
անապահով ընտանիքներին
Սոցիալական աջակցություն
հաշվետվություններ
աշխատակազմի
դեկտեմբեր
կական և
տրամադրվող սոցիալական
ստացած սոցիալապես խոցելի
քաղաքացիական
քարտուղար
ֆինանսական
աջակցության
ընտանիքների թիվը 20
հասարակության
ռեսուրսների
հասցեկանությունը
Սոցիալապես աջակցություն
կազմակերպություններ և
առկայություն
ստանալու նպատակով
խմբեր,բնակիչներ
դիմումներ ներկայացնողների
թիվը 10
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը,1 տարի
Սոցիալական ծրագրի
շահառուների
բավարարվածությունը
իրականացվող ծրագրից, 60%
Միջոցառումներ
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Դրամական օգնություն համայնքի սոցիալապես անապահով
Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 799 հազ.դրամ
բնակիչներին
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
2018թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ֆինանսական միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2018թվականին անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումների չեն նախատեսվել
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա
Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը
միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործությոան նվազեցումը և սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,50%
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չեզոքացումը,ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և
էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և
սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա),95%

Ծրագիր 1.Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում
Ծրագրի նպատակը՝
Ծրագրի ազդեցության
Աղբահանության,սանիտարա (վերջնական արդյունքի)
Ծրագրի գնահատման
Համայնքի
կան մաքրման
ցուցանիշներ
համակարգ,
ղեկավար,
ծառայությունների
Մաքուր և բարեկարգ համայնք, ՄԳ կիսամյակային,
աշխատակազմի
մատուցման առկա
տարեկան
քարտուղար
մակարդակի
հաշվետվություններ
պահպանություն
Միջանկյալ արդյունք 1
Մաքուր
բնակավայրեր,սանիտարահիգ
ենիկ բավարար պայմանների

Ելքային ցուցանիշներ
(քանակ,որակ,ժամկետ)
Աղբահանության ծառայության
մատուցման
հաճախականությունը
(շաբաթվա կտրվածքով),1 օր
Ծրագրի իրկանացման
ժամկետը,1 տարի
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
աղբահանություն և
սանիտարական մաքրման
ծառայությունից, 80%
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական
մաքրման աշխատանքների իրականացում

Աշխատակազմ,ՄԳ
կիսամյակային,տարեկան
հաշվետվություններ
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպություններ և
խմբեր,բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմի
քարտուղար

2018թ.
հունվար-.
դեկտեմբեր

2018թ.
հունվար-.
դեկտեմբեր

Համապատասխան
մարդկային,տեխնիկ
ական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն
Համապատասխան
մարդկային,տեխնի
կական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 940 հազ.դրամ

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումների իրականացման համար ֆինանսական
միջոցներ չեն նախատեսվել

16

3.Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

I.
1

2

3

4

5

6

Հողեր
Գյուղատնտեսական նշանակության
հողեր, այդ թվում

Ողջաբերդ համայնք
07-052

5963100

լավ

Օգտագործվում է

Լավ

Չի օգտագործվում
է

վարելահող

1740500

Բազմամյա տնկարաններ

325400

Լավ

Օգտագործվում է

խոտհարք

718000

Լավ

Օգտագործվում է

արոտ

853300

Լավ

այլ հողատեսքեր

2324900

Օգտագործվում է
Մասնակի է
օգտագործվում

Բնակավայրերի, այդ թվում

1266400

բնակելի

806500

հասարակական

40700

ընդհանուր

99200

այլ հողեր

32000

Արդյունաբերական, ընդերքօգտ և այլ
արտ, այդ թվում
արդյունաբերության
գյուղատնտեսական
պահեստարաններ
ընդերք
Էներգետիկայի, տրանսպորտի,
կապի նշ. հողեր, այդ թվում
էներգետիկայի
կապի
տրանսպորտի
կոմունալ
Հատուկ պահպանվող տարածքների
նշանակության հողեր, այդ թվում
հանգստի

Լավ

Լավ
Լավ
Լավ
Լավ

Մասնակի
օգտագործվում է
Մասնակի
օգտագործվում է
Օգտագործվում է
-

28400
03600
24800
-

բավարար
բավարար
-

Օգտագործվում է
Օգտագործվում է
-

լավ
բավարար
բավարար

Օգտագործվում է
Օգտագործվում է
Օգտագործվում է

բավարար

Մասնակի
օգտագործվում է

լավ

Մասնակի
օգտագործվում է

4600
600
3600
400
128970
-

պատմական

10220

բնապահպանական

1187500

Անտառային

5364800
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Այլ բնութագրիչներ

Գույքի կառավարման
գործառույթը

Զբաղեցրած
տարածքը/
մակերեսը(մ2)

Գույքի անվանումը

Հասցեն կամ
ծածկագիրը

Հ/հ

Վիճակի գնահատումը

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

7

II.
1
2
3
III.

Ջրային հողեր, այդ թվում
գետեր

23700
-

ջրամբարներներ

500

լճեր
ջրանցքներ

-

Հիդրոտեխ. և ջրտնտ.

23200

բավարար

Մասնակի
օգտագործվում է
Մասնակի
օգտագործվում է

Շենք - շինություններ
Վարչական շենք
Մանկապարտեզի շենք

Ողջաբերդ

Մշակույթի տուն
Տրանսպորտային միջոցներ

1
IV.

բավարար

1
Գրականություն
6

վթարային

Ողջաբերդ

1 հատ
-

-

Օգտագործվում է
-

Ողջաբերդ

-

-

-

Ողջաբերդ

1 հատ

բավարար

Օգտագործվում է

Ողջաբերդ

6271 կտոր

Պիտանի

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

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Համայնքային ծառայությունների
1.
արդյունավետ,թափանցիկ
կառավարում

-

Ընդամենը

-

-

Այլ աղբյուրներ

Համայնք-ՔՀՄՀ
համագործակցություն

Ծրագրի
արժեքը (հազ.
դրամ)

Պետական բյուջե

Ծրագրի անվանումը

Համայնքի բյուջե

Հ/հ

Դոնոր
կազմակերպություններ

Ծրագրի ֆինանսավորմ անաղբյուրները

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
1

Քաղաքացիական և ռազմական
պաշտպանություն
Ընդամենը

-

20000

20000

20000

-

-

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպում
Փրկարարական ծառայությունների
20000
20000
մատուցում
Ընդամենը
20000
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
2018 թվականին քաղաքաշինության
և կոմունալ տնտեսության ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2018 թվականին հողօգտագործման
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
2018 թվականին տրանսպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
2018 թվականին առևտրի և
ծառայությունների ոլորտում
ֆինանսական միջոցներ չեն
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

նախատեսվել
Ոլորտ 8. Կրթություն
2018 թվականին կրթության
ոլորտում ֆինանսական միջոցներ
չեն նախատեսվել
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Մշակույթաին միջոցառումների
1.
կազմակերպում
Ընդամենը
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2018 թվականին առողջապահության
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրա և
սպորտ ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն համայնքի
1.
սոցիալապես անապահով
799000
799000
բնակիչներին
Ընդամենը
799000
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
2018 թվականին
գյուղատնտեսության ոլորտում
1.
ֆինանսական միջոցներ չեն
նախատեսվել
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2018 թվականի ընթացքում
անասնաբուժության և
բուսսանիտարիայի ոլորտում
ֆինանսական միջոցներ չեն
նախատեսվել
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Համայնքի տարածքում
աղբահանության և սանիտարական
1.
940000
940000
մաքրման աշխատանքների
իրականացում
Ընդամենը
940000
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2018 թվականին զբոսաշրջության
ոլորտում ֆինանսական միջոցներ
չեն նախատեսվում
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2018 թվականին տեղական
ինքնակառավարմանը բնակիչների
մասնակցության ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում։
Ընդհանուրը
1779000
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-

-

-

-

-
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-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. 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. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ,թափանցիկ կառավարում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Անվանումը
Համայնքի
աշխատակազմի
աշխատակիցների թիվը
Աշխատակիցների
գործունեության
արդյունավետության
բարձրացում,%
Աշխատակազմում

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
7

3

առկա տեղեկատվական
Ելքային (որակական)

և հեռահաղորդակցության համակարգերի

80

օգտագործման
մակարդակը,%
Աշխատակազմում
Ելքային
(ժամկետայնության)

ստացված մեկ դիմումին
պատասխանելու միջին

3

ժամանակը, օր

Վերջնական արդյունքի

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

լավ

Ծախսեր, հազ. դրամ

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
Ծրագիր 1. Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանության կազմակերպում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Անվանումը
Զորակոչիկների
բավարարվածությունը
մատուցված
ծառայություններց և

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
100
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Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

համայնքի կողմից
խրախուսումից,%
Քաղաքացիական
պաշտպանության
ոլորտում
գիտելիքների,ունակությ
ունների և
հմտությունների
ավելացում, %
Զորահավաքների
կազմակերպման
արդյունավետության
բարձրացում,%
Տարվա ընթացքում
զորահավաքների
անցկացման
հաճախակայնությունը՝
անգամ
Երկրի պաշտպանության
ոլորտում համայնքի
աջակցության
ապահովում,երիտասարդների մեջ
ռազմահայրենսաիրակա
ն ոգու սերմանում:
20000

5

5

4

լավ

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպում
Ծրագիր 1. Փրկարարական ծառայությունների մատուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ
Թիրախ․
.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեք
ը

Անվանումը
Բնակչությանը
արտակարգ

Մուտքային

իրավիճակների դեպքում

80

օգնության
տրամադրում,%
Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)

Փրկարար
ծառայությունների թիվը
Փրկարար
ծառայությունների

1

20

որակի բարելավում,%

22

Համայնքում փրկարար
ծառայությունների
Ելքային
(ժամկետայնության)

իրականացման

2

հաճախակայնությունը՝մի
ջինում՝անգամ

Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Թիրախ․
Փաստ.
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Միջոցառումների
կազմակերպման
համար անհրաժեշտ
Մուտքային
10
սարքավորումների
քանակը,
Տարվա ընթացքում
կազմակերպված
Ելքային (քանակական)
միջոցառումների թիվը՝
9
նվիրված տոնական և
հիշատակի օրերին
Բնակիչների
բավարարվածությունը
Ելքային (որակական)
մատուցվող
90
մշակութային
ծառայություններից, %
Տարվա ընթացքում
կազմակերպված
մշակութային
Ելքային
միջոցառումների
1
(ժամկետայնության)
հաճախականությունը
(ամսական
կտրվածքով), անգամ
Մատուցվող
մշակութային
ծառայությունների
Վերջնական արդյունքի
այո
մատչելիությունը
համայնքի
բնակիչներին՝ այո, ոչ
Ծախսեր, հազ. դրամ
100000

Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն
Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին։
Արդյունքային ցուցանիշները
2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
արժեքը
Սոցիալական
աջակցություն կարիք
Մուտքային
32
ունեցող սոցիալապես

23

խոցելի ընտանիքների
թիվը

Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Սոցիալական
աջակցություն ստացած
սոցիալապես
խոցելի
ընտանիքների թիվը
Սոցիալական ծրագրի
շահառուների
բավարարվածությունը
իրականացվող
ծրագրից, %
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականության
մակարդակը ՝ շատ
վատ, վատ, բավարար,
լավ,
799000

25

46

1

բավարա
ր
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