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Ներածություն 
 

ՏԱՊ-ը մի փաստաթուղթ է, որտեղ հստակորեն ներկայացվում 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 բյուջետավարման համար:  

Նոր Երզնկա համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ 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։ 

       Նոր Երզնկա համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից. 

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

2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2019 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական 

հենքերը (ըստ ոլորտների)։ 

3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2019 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՝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նոր Երզնկա համայնքը բարեկարգ ու մաքուր, բնակչության համար բավարար 

կենսապայմաններ ունեցող ,գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությամբ առաջատար 

տեղ զբաղեցնող ,ինչպես նաև բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է, որտեղ 

մատուցվում են բնակչության համար անհրաժեշտ հանրային բոլոր ծառայությունները՝ 

նախադպրոցական կրթություն և դաստիարակություն, մշակութային, սպորտային 

ծառայություններ և այլն: 
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Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 
 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային 

արժեք 
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

եկամուտների մեջ (%) 
41% 45% 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 1892 1900 
 

 

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

Ոլորտային նպատակ 

Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային 

արժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր    

ՈՒնենալ բնակչությանը՝ համայնքային 

ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, 

մասնագիտացված և թափանցիկ համակարգ 

Սեփական եկամուտների 

տեսակարար կշիռը համայնքի 

բյուջեի ընդհանուր մուտքերի 

կազմում, % 

41% 45% 

ՏԻՄ-երի գործունեության վերա-

բերյալ համայնքի բնակիչների 

իրազեկվածության մակարդակը 

(հարցումների հիման վրա), % 

80 90 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

 

 

 
  

Աջակցել երկրի պաշտպանության 

գործընթացին 

Համայնքում բնակվող զինա-

պարտ քաղաքացիների գրանցա-

մատյանի վարումը, այո/ոչ 

այո այո 

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 

   

 

Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ 

Գիշերային լուսավորված փողոց-

ների տեսակարար կշիռն ընդհա-

նուրի մեջ, % 
90 100 
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ծառայության բնագավառում համայնքի 

բնակչությանը հանրային ծառայությունների 

մատուցումը և որակը։  

Համայնքում էներգախնայող լամ-

պերով լուսավորված տարածք-

ների մակերեսի տեսակարար 

կշիռը լուսավորված 

տարածքների ընդհանուր 

մակերեսի մեջ, % 

90 100 

Համայնքի բնակիչների բավարա-

վածությունը մատուցված 

էներգետիկ ծառայություններից 

(հարցումների հիման վրա), % 

Գազամատակարարված թաղա-

մասերի տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ % 

        100 

 

 

 

90 

 

100 

 

 

 

         100 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    

2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային 

նպատակ չի սահմանվել 

   

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ    

Բարձրացնել համայնքային ենթակայության 

ճանապարհների և ինժեներական կառույցների 

սպասարկման, շահագործման և պահպանման 

ծառայությունների որակը  և ապահովել 

ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: 

Ասֆալտապատված ներհամայն-

քային ճանապարհների և փողոց-

ների երկարությունը կմ 10 17 

 

  

 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 
   

 

Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի 

բարելավումը ու զարգացումը: 

Համայնքում 

ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվող սու-

բյեկտների (ձեռնարկությունների 

և անհատ ձեռներեցների) թիվը 

 

9 
15 

Ոլորտ 8. Կրթություն    

Ապահովել համայնքի բնակչությանը 

նախադպրոցական կրթության  որակյալ 

ծառայությունների մատուցումը: 

Համայնքի բնակիչների համար 

կրթական ծառայությունների հա-

սանելիության մակարդակի 

բարձրացում, % 

85       95 

Բնակիչների բավարարվածու-

թյունը մատուցվող նախադպրո-

ցական կրթության 

ծառայությունից, % 

 

 

 

 

85       100 
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Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ 

տարվող աշխատանքներ 

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 

բնակչությանը մշակույթի և երիտասար-

դության հետ տարվող որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը 

Մատուցված մշակութային 

ծառայությունների հասանե-

լիությունը համայնքի 

բնակիչներին, % 

70 95 

Գրադարանից օգտվողների թվի 

տարեկան աճը , % 

 

8 10 

Համայնքում մշակութային հիմ-

նարկ հաճախող երեխաների տե-

սակարար կշիռն դպրոցահասակ 

երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 

% 

19 25 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    

2019 թվականին առողջապահության ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային 

նպատակ չի սահմանվել 

- - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ    

2019 թվականին Ֆիզիկական կուլտուրա և 

սպորտ ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 

չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

   

   

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն      

Օգնել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին 

բարելավելու իրենց սոցիալական վիճակը  
Սոցիալական ծրագրի 

առկայությունը, այո/ոչ 
այո այո 

Սոցիալական ծրագրի շահառու-

ների բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից 

ավելի շատ 

վատ, քան 

լավ     

միջին՝ ոչ 

լավ, ոչ վատ     

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն    

Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության 

զարգացմանը 

Պետության կողմից 

տրամադրվող պարարտանյու 

թերի, դիզելային վառելիքի, 

սերմերի հասանելիության 

աստիճանը համայնքի բնակի-

չներին 

100 100 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և 

բուսասանիտարիա 
   

Նպաստել համայնքում անասնապահության 

զարգացմանը 

Անասնապահության բնագա-

վառում զբաղվածության աճը 

նախորդ տարվա համեմատ, % 

50 60 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի 

պահպանություն 
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Ստեղծել բնակության համար մաքուր և 

էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ 

Սանիտարական մաքրման 

ենթարկված տարածքների 

մակերեսի տեսակարար կշիռը 

սանիտարական մաքրման 

ենթակա տարածքների 

ընդհանուր մակերեսի մեջ, % 

10 20 

 

Համայնքի բնակիչների բավա-

րարվածությունը մատուցված 

աղբահանության և անիտարա-

կան մաքրման 

ծառայություններից  

(հարցումների հիման վրա), % 

90 95 

 

Համայնքում հավաքված և աղբա-

վայր տեղափոխված աղբի քա-

նակի տեսակարար կշիռը 

համայնքում առաջացած աղբի 

ընդհանուր քանակի մեջ, % 

100 100 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն    

2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

   

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցություն 
   

Բարձրացնել բնակչության իրազեկության և 

մասնակցության աստիճանը տեղական 

ինքնակառավարման գործառույթներին 

Տեղական ինքնակառավարմանը 

բնակչության մասնակցության 

աստիճանը, % 

70 80 
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ 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, թափանցիկ կա-

ռավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում 
22213,8 

Ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 22213,8 - 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

1.  Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանություն 100,0 
Ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 100.0 - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և 

քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում 
  

1.  Փրկարարական ծառայությունների մատուցում   50.0 
Ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 50.0 - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  

էներգիախնայողական ներդրումային ծրագրի իրականացման 

շրջանակներում բանկի կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց 

վճարում,նոր լուսատուների ավելացում 

5000,0 
Ընդհանուր 

համայնքային 

2.  
Ներհամայնքային փողոցների արտաքին լուսավորության պահպանում 

և սպասարկում 
1781 

Ընդհանուր 

համայնքային 

3.  Նոր թաղամասի գազաֆիկացում -  

Ընդամենը 6781,0  

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

 
2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ֆինանսական միջոցներ 

չեն նախատեսվել 
- - 

Ընդամենը -  

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1. Ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում,  56673,5 ընդհանուր 

համայնքային 

2 Անվտանգության համակարգի ձեռքբերում 500,0  

Ընդամենը 57173,5 - 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ   

 
2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ֆինանսական 

միջոցներ չեն նախատեսվել 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն   
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1.  
Նոր Երզնկայի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ գործունեության 

ապահովում 
17410.0 

ընդհանուր 

համայնքային 

2.  Նոր Երզնկայի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բակի կահավորում խաղերով 750,0 
ընդհանուր 

համայնքային 

3.  Շենքի մի հատվածի կապիտալ նորոգում 991,0 
ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 19151,0 - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ   

1.  
Նոր Երզնկայի մշակույթի տուն ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ գործունեության 

ապահովում 
7220.0 

ընդհանուր 

համայնքային 

2.  Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 50.0 
ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 7270.0 - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

 
2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

1.  
2019 թվականին այս ոլորտում դեռևս ֆինանսական միջոցներ չեն 

նախատեսվել։ 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն   

1.  Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 300.0 
ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 300.0 - 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

 
2019 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ֆինանսական 

միջոցներ չեն նախատեսվել 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

1.  
2019 թվականին այս ոլորտում դեռևս ֆինանսական միջոցներ չեն 

նախատեսվել։ 
- 

ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը -  

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  
Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

աշխատանքների իրականացում 
2810.0 

ընդհանուր 

համայնքային 

2.  Կենտրոնական փողոցների ձյան մաքրում  100  

3.  Կոյուղու մաքրման աշխատանքներ 100  

Ընդամենը 3010.0 - 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

1.  
2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ֆինանսական միջոցներ 

չեն նախատեսվել 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1.  
2019 թվականին այս ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն 

նախատեսվել 
- - 
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Ընդհանուրը        116049.3 - 

 

 

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

 

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի արժեքը 

(հազ. դրամ) 

ԲԲՀ-ի 

բնակավայրը 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1.  Ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում, 73707.0 
ընդհանուր 

համայնքային 

ՈԼՈՐՏ  4 Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  Նոր թաղամասի գազաֆիկացում 27023.1 
ընդհանուր 

համայնքային 

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը 100730.1  
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Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 

Պատասխան

ատու 
Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

Ոլորտային նպատակ 

 

ՈՒնենալ բնակչությանը՝ համայնքային ծառայությունների մատուցման 

արդյունավետ, մասնագիտացված և թափանցիկ համակարգ 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը (հարցումների հիման 

վրա)ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություն-

ներից, 80% 

Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհա-

նուր մուտքերի կազմում, 40 % 

Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում 

Ծրագրի նպատակ 

Բարելավել 

բնակչությանը մատուցվող  

հանրային ծառայություն-

ների որակը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ 

 

Բնակչությանը մատուցվող հանրային 

ծառայությունների որակը՝ լավ 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան հաշվետ-

վություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

աշխատա-

կազմի 

քարտուղար, 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբե

ր 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայութ 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ապահովվել է աշխատա-

կազմի  բնականոն 

գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 

1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 11 

2. Աշխատակիցների գործունեության 

արդյունավետության բարձրացում,5% 

3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի 

թիվը տարվա ընթացքում, 251 օր 

4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի 

առկայությունը` այո 

5. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության համակարգերի 

օգտագործման մակարդակը, 90% 

6. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը, 2 օր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ, 

 բնակիչներ 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատա-

կազմի 

քարտուղար 

2019թ. 

հունվար– 

դեկտեմբե

ր 

Համապատասխան 

մարդկային և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 
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Միջոցառումներ   

1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 

2. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում 

3. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 

4. Տեղեկատվական ծառայությունների ձեռք բերում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 

1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 

22213,8 հազ. դրամ  

2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 11 

3. ՏՀԶՎԿ-ի և «Վեկտոր Պլյուս» ՍՊԸ-ի, «Հայկական ծրագրեր» ՍՊԸ կողմից 

համակարգչային ավտոմատացված համակարգեր՝ 3 

4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 

5. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և 

սարքավորումների թիվը 7 

6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք  

http://www.norerznka.am/ 

 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

Ոլորտային նպատակ 

 

Աջակցել երկրի պաշտպանության գործընթացին 

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՝ 

Համայնքի իրավասության 

սահմաններում  աջակցել 

երկրի պաշտպանության 

կազմակերպման գործ-

ընթացին: 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

Երկրի պաշտպանության ոլորտում համայնքի 

աջակցության ապահովում, երիտասարդների մեջ 

ռազմահայրենասիրական ոգու սերմանում: 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳկիսամյակայի

ն, տարեկան հաշ 

վետվություններ 

Համայնքի ղեկավար,  

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ապահովվել է համայնքի 

աջակցությունը երկրի 

քաղպաշտպանության 

ոլորտում 

Ելքային ցուցանիշներ                                    (քանակ, 

որակ, ժամկետ) 

Քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում 

գիտելիքների, ունակությունների և 

հմտությունների ավելացում,10%-ով, 

Զորահավաքների կազմակերպման 

արդյունավետության բարձրացում,10%-ով 

Տարվա ընթացում զորահավաքների անցկացման 

հաճախականությունը 4անգամ 

Աշխատակազմ,  

ՄԳկիսամյակային, 

տարեկանհաշվե 

տվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությու

ններ և խմբեր, 

բնակիչներ 

 

Նոր Երզնկայի 

համայնքապետարան 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

 

 

 

 

Միջոցառումներ   Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

http://www.norerznka.am/
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1. Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանության բնագավառում 

անհրաժեշտ ծառայությունների ձեռք բերում 

 

1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 

100.0 հազ. դրամ  

2. Երկրի պաշտպանության ոլորտում համայնքի աջակցության 

ապահովում, երիտասարդների մեջ ռազմահայրենասիրական ոգու 

սերմանում: 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում 

Ոլորտային նպատակ 

Ապահովել անվտանգության երաշխիքների առկայությունը 

համայնքում՝բնակչության կանոնակարգված գործունեության ապահովում 

 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

Քաղպաշտպանության պլանի և պլան ժամանակացույցի կազմում, 

թարմացում՝ այո  

Բնակչությանը արտակարգ իրավիճակների դեպքում օգնության 

տրամադրում 80 0/0 

Ծրագիր 1. Փրկարարական  ծառայություննրի մատուցում 

Ծրագրի նպատակը՝ 

Արտակարգ իրավիճակ-

ների ժամանակ համա-

կարգված և մասնագի-

տական ծառայություններ 

մատուցում: 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

Համայնքում անվտանգության երաշխիքների 

առկայություն՝ բնակչության կանոնակարգված 

գործունեության ապահովում: 

Ծրագրի գնա-

հատման 

համակարգ, 

ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետ-

վություններ 

Համայնքի ղեկավար,  

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

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 

2անգամ 

Աշխատակազմ,  

ՄԳկիսամյակային, 

տարեկան հաշվե 

տվություններ, 

բնակիչներ 

Նոր Երզնկայի 

համայնքապետարան 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ոլորտային նպատակ 

Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի 

բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը։  

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի 

մեջ, 90% 

Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների 

մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր 
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մակերեսի մեջ՝ 100 % 

Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը մատուցված ջրամատա-

կարման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), 100% 

 

Ծրագիր 1 Համայնքում էներգախնայողական ծրագրի իրականացում և սպասրկում 

Ծրագրի նպատակ 

 

 

Ընդլայնել Նոր Երզնկա 

համայնքի փողոցների 

լուսավորման համակարգը 

և սպասարկել այն 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ 

 

Ընդլայնված լուսավորության համակարգի 

առկայություն և էլեկտրաէներգիայի խնայողություն 

շուրջ 50%-ով 

 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի 

ղեկավար և 

աշխատակազ

մ 

 

2019թ. 4-

րդ 

եռամսյա

կ 

նոյեմբեր 

Համայնքի բյու-

ջեից անհրաժեշտ 

ֆինանսականմիջ

ոցները  ժա-

մանակին 

հատկացվոմ են 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Տեղադրվող փողոցային 

լուսավորությունը 

գիշերային ժամերին 

բնակիչների անվտան-

գությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

Համայնքում էներգախնայող լամպերով 

լուսավորված տարածքների մակերեսի 

տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների 

ընդհանուր մակերեսի մեջ, 90 % 

Էներգիախնայողությունը՝ շուրջ 2 անգամ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ, 

 

Համապատասխա

ն  

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ   

2018թվականին արդեն իսկ փոխարինված էներգիախնայողական 

լուսատուների սպասարկում,նոր լուսատուների համալրում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

Համայնքի  բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 1781,0 

հազ. դրամ 

 

Ծրագիր 1 Համայնքում էներգախնայողական ծրագրի իրականացում և սպասրկում 

Ծրագրի նպատակ 

 

 

Ընդլայնել Նոր Երզնկա 

համայնքի փողոցների 

լուսավորման համակարգը 

և սպասարկել այն 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ 

 

Ընդլայնված լուսավորության համակարգի 

առկայություն և էլեկտրաէներգիայի խնայողություն 

շուրջ 50%-ով 

 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի 

ղեկավար և 

աշխատակազ

մ 

 

2019թ. 4-

րդ 

եռամսյա

կ 

նոյեմբեր 

Համայնքի բյու-

ջեից անհրաժեշտ 

ֆինանսականմիջ

ոցները  ժա-

մանակին 

հատկացվոմ են 
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Միջանկյալ արդյունք 1 

Տեղադրվող փողոցային 

լուսավորությունը 

գիշերային ժամերին 

բնակիչների անվտան-

գությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

Համայնքում էներգախնայող լամպերով 

լուսավորված տարածքների մակերեսի 

տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների 

ընդհանուր մակերեսի մեջ, 90 % 

Էներգիախնայողությունը՝ շուրջ 2 անգամ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ, 

 

Համապատասխա

ն  

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ   

2018թվականին արդեն իսկ փոխարինված էներգիախնայողական 

լուսատուների սպասարկում,նոր լուսատուների համալրում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

Համայնքի  բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 1781,0 

հազ. դրամ 

 

 

Ծրագիր 2. Փողոցային լուսավորության իրականացում 

Ծրագրի նպատակ 

Բարձրացնել Նոր Երզնկա 

համայնքի փողոցների 

երթևեկության անվտան-

գության մակարդակը և 

դրանք դարձնել 

հարմարավետ  տրանս-

պորտային միջոցների և 

հետիոտների համար 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

Փողոցների երթևեկության անվտանգության 

մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և 

հետիոտների համար՝ բավարար 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար,  

Համայնքապե

տարանի 

աշխատակազ

մ 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբե

ր 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Նոր Երզնկա համայնքի 

փողոցների կլինեն 

հարմարավետ  և անվտանգ 

տրանսպորտային 

միջոցների և հետիոտների 

համար 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

Փողոցային լուսավորության էներգախնայող 

լուսադիոդային լուսատուների թիվը՝ 134 հատ  

Գիշերային լուսավորված փողոցների 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 95% 

Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա 

կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ 

Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա 

կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ 

Բնակիչների բավարարվածությունը համայն-

քում գիշերային լուսավորվածությունից, 90% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններ և 

խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 
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Միջոցառումներ   

Ներհամայնքային փողոցների լուսավորում և լուսավորության 

համակարգերի ընթացիկ մակարդակների պահպանություն: 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

Համայնքի  բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 6781.0 

հազ. դրամ 

Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ 15 կմ 

Առկա լուսավորության համակարգի լուսատուների  թիվը` 134 

 

Ծրագիր 3  Համայնքի նոր թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքներ 

Ծրագրի նպատակ 

Նոր Երզնկա համայնքի 

բնակչությանը կոմունալ 

ենթակառուցվածքներով 

ապահովում և 

կենսամակարդակի 

բարձրացում 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Գազամատակարարված տնային 

տնտեսությունների տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ 90% 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազ

մի 

քարտուղար 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբե

ր 

2019թ. 

մայիս- 

դեկտեմբե

ր 

 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Թեթևացնել բնակչության 

առօրյան, որից կօգտվի 

համայնքի բնակչությանը 

40%, ինչպես նաև համայն-

քային միջոցների գույքի 

ավելացում: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Գազաֆիկացվող տնտեսությունների թիվը՝50 

 Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում, 

50%  

 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ, 

 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ  

1. Գազատար խողովակների կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Այլ աղբյուրներ՝ 27023.1 հազար դրամ 

 Գազամատակարարված տնային տնտեսությունների տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ 90% 

 

 

 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտային նպատակ 

Բարելավել համայնքի գյուղատնտեսական հողերի բերրիության 

բարձրացմանը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

Գյուղատնտեսական մշակաույսերի բերքատվության բարձրացում՝ 70% 

Ծրագիր 1. Ագրոքիմիական ծառայությունների մատուցում 
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Ծրագրի նպատակ՝ 

Համայնքի հողերի արդյու-

նավետ օգտագործում և 

գյուղատնտեսության զար-

գացում 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Համայնքի գյուղնշանակության  հողերի 

բերրիության բարձրացում, որն էլ կնպաստի 

բերքատվության ավելացմանը և 

գյուղատնտեսության զարգացմանը՝ 

գերազանց 

Ծրագրի գնահատման համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազ

մի 

քարտուղար, 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական և 

ֆինանսկան 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Բարձրացնել բնակչության 

վերաբերմունքը գյուղատն-

տեսության ոլորտում 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

բնակչության գիտելիքների, 

հմտությունների և ունակությունների 

բարձրացում, 20 %-ով 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ, 

 

Համապատասխան 

մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ՝ 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 

 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ոլորտային նպատակ 

Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական 

կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների 

որակը  և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոց-

ների երկարությունը 11 կմ 

Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական 

կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծա-

ռայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստի-

ճանը 75% 

Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ 

Ծրագրի նպատակ 

Ունենալ նորոգված և 

բարեկարգված 

ճանապարհներ  և ապա-

հովել ճանապարհային 

անվտանգ եր թևեկություն 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ 

Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող 

ճանապարհների և ինժեներական կառույցների 

սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և 

պահպանման ծառայությունների մատուցման 

որակը՝ լավ 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան հաշվետ-

վություններ 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատա-

կազմ  

 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբե

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 
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Միջանկյալ արդյունք 1 

Ունենալ բարեկեցիկ և 

անվտանգ ու ապահով 

համայնք 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 12 

ամիս 

Ամբողջությամբ ասֆալտապատվող փողոցների 

թիվը ՝ 4 

Փոսային նորոգվող փողոցների թիվը 1 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններ և 

խմբեր, բնակիչներ 

ր 

 
Համապատասխան 

մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ   

Ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում 

Ձյան մաքրման ծառայությունների ձեռք բերում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

Համայնքի բյուջեի միջոցներ 57273.5 հազար դրամ 

Այլ աղբյուրներ                        73707.0 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ոլորտային նպատակ 

  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության  որակյալ 

ծառայությունների մատուցումը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հա-

սանելիության մակարդակի բարձրացում,95% 

Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական 

կրթության ծառայությունից, 85% 

Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում 

Ծրագրի նպատակ 

Բարձրացնել նախադպրո-

ցական կրթության 

մատուցվող ծառայու-

թյունների որակը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

Ծնողների կարծիքը մատուցվող 

նախադպրոցական կրթության ծառայության 

վերաբերյալ՝ լավ 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳկիսամյակային, 

տարեկանհաշվե տ-

վություններ 
 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազ

մի 

քարտուղար, 

ՆՈՒՀ-ի 

տնօրեն 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբե

ր 

 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ժամանակի մարտահ-

րավերներին պատրաստ, 

կիրթ և բազմակողմանի 

զարգացած երեխաներ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը  60 

Մանկապարտեզի խմբերի թիվը 2 

ՆՈՒՀ-ներում աշխատող աշխատակիցների թիվը 14 

Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի 

տրամադրման թիվը 3 

Նախադպրոցական կրթության ծառայության 

մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, 8 

ժամ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններ և 

խմբեր, բնակիչներ 

 



19 
 

 

Միջոցառումներ   

Նոր Երզնկայի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 

Բակի կահավորում խաղերով 

Շենքի մասնակի վերանորոգում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 19151.0.0 հազար դրամ 

Նոր Երզնկայի մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատության շենք 1 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ոլորտային նպատակ 

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասար-

դության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը հա-

մայնքի բնակիչներին,95% 

Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 10% 

Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսա-

կարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ,25% 

Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում 

Ծրագրի նպատակ 

Ակտիվացնել համայնքի 

մշակութային կյանքը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

Որակյալ մշակութային ծառայությունների 

մատուցում, ակտիվ մշակութային կյանք 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան հաշվե 

տվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազ

մի 

քարտուղար, 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբե

ր 

 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ակտիվացել է համայնքի 

մշակութային կյանքը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային 

միջոցառումների թիվը 16 

Գրքային ֆոնդի ծավալը, 7295 կտոր գիրք 

Գրադարանից օգտվողների թիվը 387 

Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող 

մշակութային ծառայություններից, 80% 

Գրադարանային ծառայությունների մատուցման 

օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 251 օր 

Միջոցառումների կազմակերպման 

ժամանակահատվածը՝ 1 տարի 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններ և 

խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան

մարդկային,տեխնի

կական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

Նոր Երզնկայի մշակույթի տուն ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝7270.0 հազար դրամ 

Գրքային ֆոնդի ծավալը, 7295 կտոր գիրք 
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Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

2019 թվականին Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

Մարզական խմբակում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը 

համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 20% 

Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի 

բնակիչներին, 50% 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ոլորտային նպատակ 

Օգնել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին բարելավելու իրենց սոցիալական 

վիճակը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրակա-

նացվող ծրագրից՝ 80% 

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 

Ծրագրի նպատակ 

Բարձրացնել սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության հասցեակա-

նությունը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական աջակցության 

հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների 

կարծիքը, լավ 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան հաշվետվու-

թյուններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազ

մի 

քարտուղար, 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբե

ր 

 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Բարձրացել է սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության հասցեա-

կանությունը 

 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

Սոցիալական աջակցություն ստացած 

սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը 59 

Սոցիալական աջակցություն ստանալու 

նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը 

10 

Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների 

բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 

70% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվությու-

ններ,Քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություննր և 

խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան 

մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ   

Դրամական օգնություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 300,0 հազ. 

դրամ 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

2019 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ֆինանսական միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
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Ոլորտային նպատակ 

Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

 Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ 

տարվա համեմատ,5% 

Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 

Ստեղծել անասնապա-

հության զարգացման 

համար նպաստավոր 

պայմաններ 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Մթերվող մսի որակի 

համապատասխանությունը սահմանված 

նորմերին՝  այո 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազ

մի 

քարտուղար, 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբե

ր 

 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Անասնապահության 

զարգացման համար առկա 

են բավարար պայմաններ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Անասանբուժական ծառայություն և 

ագրոքիմիական ծառայություն ստացող 

տնտեսությունների թիվը՝ 200 

 Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի 

տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության 

ընդհանուր թվի մեջ, 50% 

 Գյուղատնտեսության ոլորտում 

կազմակերպված սեմինարների թիվը 1 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններ և 

խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան 

մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ   

 2019 թվականին Անասնաբուժական ծառայությունների ոլորտում 

ֆինանսական միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցների թիվը 1 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ոլորտային նպատակ 

Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի 

բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության 

համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի 

տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների 

ընդհանուր մակերեսի մեջ, 20% 

 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված 

աղբահանության և անիտարական մաքրման ծառայություններից  

(հարցումների հիման վրա), 95%  

 Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի 

տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի 

մեջ, 100 % 

Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում 
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Ծրագրի նպատակ 

Աղբահանության,սանիտար

ական մաքրման 

ծառայությունների 

մատուցման առկա 

մակարդակի 

պահպանություն 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ 

Մաքուր և բարեկարգ համայնք,  

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ Համայնքի 

ղեկավար,  

 

Աշխատակազ

մի 

քարտուղար, 

 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբե

ր 

 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Մաքուր բնակավայրեր, 

սանիտարահիգիենիկ 

բավարար պայմանների 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

Աղբահանության ծառայության մատուցման 

հաճախականությունը(շաբաթվակտրվածքով) 

1օր  

Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի 

Համայնքիբնակիչներիբավարարվածությունը    

աղբահանություն և սանիտարական մաքրման 

ծառայությունից, 80% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետ-

վություններ,քաղա-

քացիական հասարա-

կության կազմակեր-

պություննր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխան 

մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

աշխատանքների իրականացում  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 2910.0հազ. 

դրամ 

 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

2019 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումների իրականացման համար ֆինանսական 

միջոցներ չեն նախատեսվել 
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2. Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. Ծրագիրը 
 

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման  2019թ. ծրագիրը 

Հ/հ Գույքի անվանումը Հասցեն կամ ծածկագիրը 

Զբաղեցրած 

տարածքը/ 

մակերեսը (մ2) 

Վիճակի 

գնահատում

ը 

Գույքի 

կառավարման 

գործառույթը 

Այլ 

բնութագրիչնե

ր 

1 

Նոր Երզնկայի 

համայնքապետարանի 

վարչական շենք 

Գ.Նոր Երզնկա, 2փ 33շ 506,2 լավ Համայնքի 

սեփականություն 
 

2 Մշակույթի տուն Գ.Նոր Երզնկա 1փ 29շ 1404,5 գերազանց Համայնքի 

սեփականություն 
 

3 Մսուր-մանկապարտեզ Գ.Նոր Երզնկա 6փ 30շ 670,0 բավարար Համայնքի 

սեփականություն 
 

4 Առևտրի կենտրոնի շենք Գ.Նոր Երզնկա 2փ 50շ 808»1 գերազանց Համայնքի 

սեփականություն 
 

5 Նախկին գյուղխորհրդի շենք Գ.Նոր Երզնկա 1փ 27շ 316,5 վատ Համայնքի 

սեփականություն 
 

6 
Հուշակամար Գ.Նոր Երզնկա 1փ 66շ  բավարար Համայնքի 

սեփականություն 
 

7 
Կաթսայատուն 2 Գ.Նոր Երզնկա 6փ 30/1շ 

151 բավարար 
Համայնքի 

սեփականություն  

8 
Ակումբի շենք Գ.Նոր Երզնկա 27փ 5շ  

120 բավարար 
Համայնքի 

սեփականություն  

10 
Ոռոգման ցանց Գ.Նոր Երզնկա 40կմ վատ Համայնքի 

սեփականություն 
 

14 

Ներհամայնքային  

Նշանակության  ճանապարհներ 

 

Գ.Նոր Երզնկա 
17կմ բավարար Համայնքի 

սեփականություն 
 

15 

 
Գ.Նոր Երզնկա 40կմ 

վատ Համայնքի 

սեփականություն 
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             Գազի ցանց  

16 
Հուշարձան 

Գ.Նոր Երզնկա 1 
լավ Համայնքի 

սեփականություն  

17 
Փակ ենթակայան Գ.Նոր Երզնկա 

40քմ բավարար 
Համայնքի 

սեփականություն  

15 
Ներհամայնքային կամուրջ Գ.Նոր Երզնկա 2 հատ բավարար Համայնքի 

սեփականություն 
 

16 
գերեզմանատուն Գ.Նոր Երզնկա 4,0հա լավ Համայնքի 

սեփականություն 
 

17 
Լուսավորության ցանց Գ.Նոր Երզնկա 134 հատ 

լուսատուներ 
լավ Համայնքի 

սեփականություն 
 

18 
գերեզմանատուն Գ.Նոր Երզնկա 0,5հա  լավ Համայնքի 

սեփականություն 
 

19 
Տաղավար Գ.Նոր Երզնկա  2 հատ լավ Համայնքի 

սեփականություն 
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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 ֆինանսավորման աղբյուրները 

Համայնք

ի բյուջե 

Պետակ

ան 

բյուջե 

Դոնոր 

կազմակ

երպությ

ուններ 

Համայնք-

ՔՀՄՀ 

համագոր

ծակցությ

ուն 

Այլ 

աղբյուրն

եր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1.  

Համայնքային ծառայությունների 

արդյունավետ, թափանցիկ կա-

ռավարում, 

ենթակառուցվածքների 

գործունեության պահպանում 

22213.8 22213.8 - - - - 

Ընդամենը 
       22213.8 22213.8 

 - - - 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

1. 
Քաղաքացիական և ռազմական 

պաշտպանություն 
100.0 100.0 - - - - 

 Ընդամենը 100.0 100.0     

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

2.  
Փրկարարական 

ծառայությունների մատուցում   
50.0 50.0 - - - - 

 Ընդամենը 50.0 50.0     

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1.  

կոմունալ ծառայությունների 

մատուցում և էներգիախն-

այողական ներդրումային ծրագրի 

իրականացման շրջանակներում 

բանկի կողմից մատուցված 

ծառայությունների դիմաց 

վճարում 

781 781 - - - - 

2.  

Ներհամայնքային փողոցների 

արտաքին լուսավորության 

պահպանում և սպասարկում 

1000 1000    - 

3.  

Նոր լուսատուների տեղադրման 

և ֆակտորինգի ծրագրով 

պարտքի մարում 

5000.0 5000.0     
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4.  Նոր թաղամասի գազաֆիկացում 27023.1     27023.1 

 Ընդամենը 33804.1 6781    27023.1 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

 

2019թվականին հողօգտագործ 

ման ոլորտում ֆինանսական 

միջոցներ չեն նախատեսվել 

- - - - - - 

Ընդամենը - -     

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1. 
ասֆալտապատման աշխատանք-

ների իրականացում 
  130380.5 56673.5 40000   33707 

2 Ճանապարհների ձյան մաքրում 100.0 100.0     

3 
Անվտանգության համակարգի 

ձեռքբերում 
500 500     

Ընդամենը 130980.5 57273.5 40000   33707 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

 

2019 թվականին առևտրի և 

ծառայությունների ոլորտում 

ֆինանսական միջոցներ չեն 

նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1.  

Նոր Երզնկայի մանկապարտեզ 

ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ 

գործունեության ապահովում 

17410.0 17410.0  - - - 

2.  

Նոր Երզնկայի մանկապարտեզ 

ՀՈԱԿ-ի բակի կահավորում 

խաղերով 

750.0 750.0     

3.  Շենքի մասնակի վերանորոգում 991.0 991.0     

Ընդամենը 19151.0 19151.0  - - - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  

Նոր Երզնկայի մշակույթի տուն 

ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ 

գործունեության ապահովում 

7220.0 7220.0 - - - - 

2.  
Մշակութային միջոցառումների 

կազմակերպում 
50 50     

Ընդամենը 7270.0 7270.0 - - - - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

 

2019 թվականին 

առողջապահության ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

1.  

2019 թվականին Ֆիզիկական 

կուլտուրա և սպորտ ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվել 

     - 

Ընդամենը - -    - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 
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1.  

Աջակցություն համայնքի 

սոցիալապես  անապահով 

բնակիչներին 

300.0 300.0 - - - - 

Ընդամենը 300.0 300.0 - - - - 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

 

2019 թվականին 

գյուղատնտեսության ոլորտում 

ֆինանսական միջոցներ չեն 

նախատեսվել 

- - - - - - 

Ընդամենը - - - - - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

 

2019 թվականին անասնաբուժու 

թյուն և բուսասանիտարիա ոլոր 

տում ֆինանսական միջոցներ չեն 

նախատեսվել 

  - - - - 

Ընդամենը - - - - - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1.  

Համայնքի տարածքում աղբա-

հանության և սանիտարական 

մաքրման աշխատանքների իրա-

կանացում 

2810.0 2810.0 - - - - 

2.  Կեղտաջրերի հեռացում 100 100     

Ընդամենը 2910.0 2910.0 - - - - 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 

2019 թվականին անասնաբուժու 

թյուն և բուսասանիտարիա ոլոր 

տում ֆինանսական միջոցներ չեն 

նախատեսվել 

 - - - -  

Ընդամենը - - - - -  

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

 

2019 թվականին տեղական 

ինքնակառավարմանը բնակիչ 

ների մասնակցության ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվել 

- - - - - - 

 
 

              Ընդհանուրը 

 

216779.4 

 

116049.3 
 

40000 
  

 

60730.1 
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Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 

 

Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և 

գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը 
 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների 

գործունեության պահպանում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքի 

աշխատակազմի 

աշխատակիցների 

թիվը 

11 

   

Ելքային (քանակական) 

Աշխատակիցների 

գործունեության 

արդյունավետության 

բարձրացում, % 

5 

   

Ելքային (որակական) 

Աշխատակազմում 

առկա տեղեկատվական 

և հեռահաղորդակցու-

թյան համակարգերի 

օգտագործման 

մակարդակը, % 

80 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին 

ժամանակը,  օր 

2 

   

Վերջնական արդյունքի 

Բնակչությանը 

մատուցվող հանրային 

ծառայությունների 

որակը՝   շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց 

 լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  22213.8    

 

 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

Ծրագիր 1. Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանության կազմակերպում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Զորակոչիկների բավա-

րավածությունը մա-

տուցված ծառայու-

թյուններից և 

համայնքի կողմից 

խրախուսումից՝ % 

100 
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Ելքային (քանակական) 

Քաղաքացիական պաշ-

տպանության ոլորտում 

գիտելիքների, ունակո-

ւթյունների և հմտու-

թյունների ավելացում, 

% 

5 

   

Ելքային (որակական) 

Զորահավաքների 

կազմակերպման 

արդյունավետության 

բարձրացում, % 

5 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Տարվա ընթացում 

զորահավաքների 

անցկացման հաճախա-

կանությունը՝ անգամ 

4 

   

Վերջնական արդյունքի 

Երկրի պաշտպանու-

թյան ոլորտում համայն-

քի աջակցության ապա-

հովում, երիտասար-

դների մեջ ռազմա-

հայրենասիրական ոգու 

սերմանում: 

 լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  100.0    

 

 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

Ծրագիր 1. Փրկարարական  ծառայություննրի մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Բնակչությանը արտա-

կարգ իրավիճակների 

դեպքում օգնության 

տրամադրում % 

80 

   

Ելքային (քանակական) 

Փրկարար 

ծառայությունների թիվը 1 

   

Ելքային (որակական) 

Փրկարար ծառայու-

թյունների որակի 

բարելավում, % 
20 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Համայնքում փրկարար 

ծառայությունների 

իրականացման հաճա-

խականությունը՝ 

միջինում ՝ անգամ 

2 

   

Վերջնական արդյունքի 

Համայնքում անվտան-

գության երաշխիքների 

առկայություն՝ բնակ-

չության կանոնակարգ-

լավ 
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ված գործունեության 

ապահովում: 

Ծախսեր, հազ. դրամ  50.0    

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 1. Համայնքում էներգախնայողական ծրագրի իրականացում և սպասրկում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ձեռք բերվող լուսատու-

ների քանակը՝ հատ 

 
14 

   

Ելքային (քանակական) 

Համայնքում էներգա-

խնայող լամպերով լու-

սավորված տարածքների 

մակերեսի տեսակարար 

կշիռը լուսավորված տա-

րածքների ընդ հանուր 

մակերեսի մեջ, 

 % 

 

100 

   

Ելքային (որակական) 
Էներգիախնայողությունը՝ 

անգամ 
շուրջ 2 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

 
 

   

Վերջնական արդյունքի 

Ընդլայնված լուսավորու 

թյան համակարգի առկա 

յություն և էլեկտրա 

էներգիայի խնայողու 

թյուն,  % 

 

50 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  5000.0    

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 2. Փողոցային լուսավորության իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Առկա լուսավորության 

համակարգի երկարու-

թյունը՝ կմ 
15 

   

Ելքային (քանակական) 

Գիշերային լուսավոր-

ված փողոցների տեսա-

կարար կշիռն ընդ-

հանուրի մեջ, % 

90 

   

Ելքային (որակական) 
Բնակիչների բավա-

րարվածությունը հա-
60 
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մայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից

, % 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Գիշերային լուսա-

վորության ժամերի 

թիվը օրվա կտրված-

քով՝ ձմռանը, ժամ 

6 

   

Գիշերային լուսավո-

րության ժամերի թիվը 

օրվա կտրվածքով՝ 

ամռանը, ժամ 

4 

   

Վերջնական արդյունքի 

Փողոցների երթևեկու-

թյան անվտանգության 

մակարդակը տրան-

սպորտային միջոցների 

և հետիոտների համար՝ 

բավարար ՝ շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց 

բավարար 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  1781.0    

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 3. Նոր թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքներ 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Գազամատակարարվա

ծ թաղամասերի 

տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ % 

   

Ելքային (քանակական) 

Գազաֆիկացվող 

տնտեսությունների 

թիվը 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակչության 

կենսամակարդակի 

բարձրացում, % 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Շինարարական աշխա-

տանքների իրակա-

նացման ժամկետը, 

ամիս 

   

Գազամատակարարվա

ծ տնային տնտեսու-

թյունների 

տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ % 

   

Վերջնական արդյունքի      

Ծախսեր, հազ. Դրամ 

 

 27023.1    
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Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնք մտնող 

ճանապարհի 

երկարությունը մետր 
500 

   

Ելքային (քանակական) 

Ամբողջությամբ 

ասֆալտապատվող 

փողոցների թիվը 

4 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

ճանապարհների և 

ինժեներական կառույց-

ների սպասարկման, 

տեղադրման, շահագործ-

ման և պահպանման 

ծառայությունից, % 

70 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ասֆալտապատման 

աշխատանքների 

իրականացում՝ օր 
120 

   

Վերջնական արդյունքի 

Համայնքի ենթակայու-

թյան տակ գտնվող ճա-

նապարհների և ինժե-

ներական կառույցների 

սպասարկման, տեղադր-

ման, շահագործման և 

պահպանման ծառա-

յությունների մատուցման 

որակը ՝ շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, 

գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 130880,5 130880,5    

 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Նոր Երզնկայի 

մանկապարտեզ  նա-

խադպրոցական ուս-

ումնական հաստա-

տության շենք 

1 
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Ելքային (քանակական) 

ՆՈՒՀ հաճախող 

երեխաների 

ընդհանուր թիվը 
60 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Նախադպրոցական 

կրթության ծառայու-

թյան մատուցման 

ժամաքանակը օրվա 

ընթացքում, ժամ 

8 

   

Վերջնական արդյունքի 

Ծնողների կարծիքը 

մատուցվող նախա-

դպրոցական կրթու-

թյան ծառայության 

վերաբերյալ՝ շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  17410.0    

 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Գրքային ֆոնդի ծավալը, 

կտոր գիրք 
7295 

   

Ելքային (քանակական) 

Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված 

մշակութային 

միջոցառումների թիվը 

14 

   

Գրադարանից 

օգտվողների թիվը 
387 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների բավարար-

վածությունը մատուցվող 

մշակութային ծառայու-

թյուններից, % 

90 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Գրադարանային ծառա-

յությունների 

մատուցման օրերի թիվը 

տարվա ընթացքում, օր 

251 

   

Վերջնական արդյունքի 

Որակյալ մշակութային 

ծառայությունների 

մատուցում, ակտիվ 

մշակութային կյանք ՝ 

այո, ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  7270.0    
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Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային - - - - - 

Ելքային (քանակական) 

Սոցիալական աջակցու-

թյուն ստացած սոցիա-

լապես խոցելի ընտանի-

քների թիվը 

20 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների բավա-

րարվածությունը իրա-

կանացվող ծրագրից, % 

80 

 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Սոցիալապես անապա-

հով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալա-

կան աջակցության հաս-

ցեականության վերաբե-

րյալ բնակիչների կար-

ծիքը, շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, 

գերազանց     

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  300.0    

 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Աղբահանություն և սանի-

տարական մաքրում իրա-

կանացնող աշխատակից-

ների թիվը 

5 

   

Ելքային (քանակական) 

Սանիտարական 

մաքրման ենթարկված 

տարածքների մակերեսը, 

քմ 

3000 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

աղբահանություն և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունից, % 

80 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Աղբահանության ծառա-

յության մատուցման 

հաճախականությունը 

1 
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(շաբաթվա կտրվածքով), 

օր 

Վերջնական արդյունքի 
Մաքուր և բարեկարգ հա-

մայնք, այո,ոչ 
այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  2910.0    

 

 

 


