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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 

Արզնի  համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է համայնքի ՏԻՄ-երի 2019թ. 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 2019 թվականի ծրագրերի ցանկը և       

տրամաբանական հենքերը(ըստ ոլորտների)։ 

    3-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքային գույքի կառավարման 2019 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 
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Համայնքի տեսլականը 

 

Արզնի, առողջարանային գյուղ է  Հայաստանում, Կոտայքի մարզում։ Գտնվում է 

մարզկենտրոնից 29 կմ հարավ-արևմուտք, Երևանից 23 կմ դեպի հյուսիս, Հրազդան գետի 

ձախափնյա սարավանդի վրա, ծովի մակարդակից 1340 մ բարձրության վրա։ 

Մատուռ ՍԲ.Պողոս-Պետրոս 13-14-րդ դդ.գյուղի ամ եզրին,Հրազդան գետի կիրճի ձախափնյա 

բարձրունքին.ավերված է,պահպանվել են պատերի ստորին շարքերը’շարված գորշ 

դարչնագույն տուֆով:Միջնադարյան մատուռի հիմքերի վրա տասնամյակներ առաջ կառուցվել 

է փոքր,անշուք մատուռ. այն այսօր էլ կանգուն է:Մատուռից հվ’ կիրճում  գտնվող բնական մեծ 

քարայրը,որը միջնադարում, անկասկած,օգտագործվել է,ընդգրկված է մատուռի պահպանական 

գոտու սահմանների մեջ: 

Մատուր ՍԲ.Մարիամ Աստվածածին , 20-րդ դարի , գերեզմանոց 7-19-րդ դդ. Հուշարձանը 

գտնվում է  գյուղի հվ եզրին , գործող գերեզմանոցի հվ մասում:Պահպանվել են պատմական 

գերեզմանոցի մնացորդները 20-րդ դարի կառուցված Սբ. Մարիամ Աստվածածին մատուռի ամ 

պատի տակ:Մատուռի ներսում դրված են վաղ միջնադարյան հավասարաթե , փոքր 

(տրամագիծը 32 սմ) կլորավուն խաչքար,թևավոր խաչի բեկորներ և փայտե սյան խարիսխ:  

Հուշարձան 2-րդ աշխարհամարտում զոհվածներին 1977 թվականին:Հուշարձանը գտնվում է 

գյուղի կենտրոնում ցանկապատված տարածքում:Կառուցվել է որպես հարգանքի տուրք 

պատերազմում զոհված համագյուղացիների հիշատակին (քանդ.Ի.Ա.Դանիելով):հուշարձանի մի 

կողմում կարմիր սրբատաշ տուֆով կառուցված հուշապատն է’ մարմարե սալիկների վրա 

փորագրված 78 զոհվածների անուններով:Մյուս կողմում տուֆակերտ ,ուղղանկյուն բարձր 

պատվանդանին տեղադրված է հաղթական կերծվածքով,հրացանը աջ ձեռքում վեր պառզած 

զինվորի արձանը: Մուտքի  երկու կողմերում տեղադրված են ցայտաղբյուրներ: 

Ասորական  Սբ Աստվածածին եկեղեցին գտնվում է գյուղի ամ մասում:Ներքուստ և արտաքուստ 

ուղղանկյուն հատակագծով, 18x8 մարտաքին չափերով կառույց է:Կառուցված է անմշակ,միջին 

չափի քարերով: Պատերի անկյունաքարերը,մուտքերի և լուսամուտների եզրաքարերը 

սրբատաշ տուֆից են:Հվ ճակատին ագուցված է խաչքար (15-16դդ): Խաչքարի (16-17դդ) մի փոքր 

բեկոր էլ ագուցված է ամ ճակատին’ հս որմնամույթի վրա: 1990-ական թթ.վերջ վերանորոգել են 

եկեղեցու ամ պատը,տանիքը,բարեկարգել են շրջակայքը:2002թ եկեղեցու աե կողմում տեղադրել 

են 1915թ Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշաքար: 

Արզնին առողջավայր է, հայտնի է իր հանքային ջրերով Արզնիի առողջարանները կառուցված 

են նաև Հրազդանի կիրճում, գետի երկու ափերին։ 

 <Արզնի  պոլիկիլինիկա> առողջարանը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1250 մետր 

բարձրության վրա , Հրազդան գետի գեղատեսիլ կիրճում, մայրաքաղաք Երևանից 22կմ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%B6_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
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հեռավորության վրա(դեպի հյուսիս): Առողջարանի հիմնական բուժական գործոններն են` 

1.կլիման (չափավոր տաք ցամաքային, ոչ շոգ ամառ, երկարատև տաք աշուն և մեղմ 

ձմեռ),կայուն մթնոլորտային ճնշում առանց կտրուկ փոփոխությունների հավասար է 657մմ 

սնդիկի սյան:: 2. Արզնի հանքային ջուրը (ածխաթթվային հիդրոկարբոնատ – 

նատրիքլորիդային հանքային ջրեր № 15 և № 23): “Արզնի “ հանքային ջուրը  պարունակում է 

ածխաթթու գազ 1.5-2գրամ/լիտրում և հանքային էլեմենտներ 8-10գրամ/լիտրում , 

օգտագործվում է խմելու , լոգանքների (ընդհանուր և  4-խցիկային) և լվացումների (ստամոքսի , 

լեղապարկի, աղիների, լնդերի,կանացի օրգանների և այլն) ձևով: Բացի այդ առողջարանում 

կան նաև այլ բուժական մեթոդներ . բուժական սնունդ, բուժական ֆիզկուլտուրա և 

քայլք,ինհալացիա, ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաներ (էլեկտրալուսաբուժություն,  – 

բուժական ցնցուղներ(ստորջրյա , ցիրկուլյար , կոնտրաստ , Շարկոյի),պարաֆինոթերապիա, 

տորֆաբուժություն, մերսում, հիդրոռեֆլեքսոթերապիա , վիբրոմերսում, ասեղնաբուժություն , 

տզրուկաբուժություն, մեղվաբուժություն (ապիթերապիա) և այլն: Առողջարանում  

բուժվողները  հետազոտվում են `կա կլինիկական և բիոքիմիական լաբորատորիա , ԷԿԳ , 

սոնոգրաֆիա , կատարվում  է  նեղ  մասնագետների  կոնսուլտացիա:Բուժումը կարելի է 

ստանալ ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ ամբուլատոր պայմաններում:   Մեր  առողջարանի   

առավելությունը  մյուսների  նկատմամբ, այն է , որ հանքային ջրի հանքավայրը գտնվում է 

առողջարանի տարածքում  և  ջուրը, չանցնելով  '' երկար ճանապարհ '' , պահպանում է իր 

բնական կազմը: 

Ըստ լեգենդի Արա Գեղեցիկի վերքերը Շամիրամի զինվորները բուժում էին Արզնիի 

անմահական ջրով… Մյուս լեգենդը պատմում է, որ տիեզերակալ Տիգրան Մեծը արշավանքների 

ու պատերազմների փոքր դադարների ժամանակ իր հոգնությունն ու հիվանդությունները 

բալասանել է Արզնիում… 

Գեղեցիկ է, որ այսօր Արզնին միայն լեգենդ ու անցյալ չէ, այլ իրական, անկրկնելի, բնակչության 

բոլոր շերտերին հասանելի, մատչելի, ժամանակակից առողջարան է: 

 

Ասում են՝ մեկ անգամ գալիս են Արզնի, վերջնականապես բուժվում են, իսկ հետո գալիս ու 

վայելում են… Արզնու օդը, ջուրը, հացը… 

«Արզնի 1 առողջարան» հանգստավայրը բուժման և հանգստի կազմակերպման համար 

անհրաժեշտ պայմաններով հագեցած մի ամբողջական կոմպլեքս է:  

 

 



 
Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային 

արժեք 

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը 

համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) 
25 17 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

եկամուտների մեջ (%) 
60 72 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 3045  

Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ)   
 

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

Ոլորտային նպատակ 

Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետայ

ինարժեք 

Թիրախ

այինարժ

եք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր    

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 

բնակիչներին որակյալ և մատչելի 

հանրային ծառայությունների մատուցումը 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը (հարցումների 

հիման վրա) ՏԻՄ-երի 

գործունեությունից, մատուցվող 

հանրային ծառայությունների 

որակից, % 

62 73 

Համայնքի բնակիչների 

մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի 

(համայնքի ղեկավարի, համայնքի 

ավագանու) կողմից կայացված 

որոշումների թվի տեսակարար կշիռը 

կայացված որոշումների ընդհանուր 

թվի մեջ, % 

5 7 

Համայնքի բյուջեի սեփական 

եկամուտների տեսակարար կշիռն 

ընդհանուր մուտքերի կազմում,%  

60 72 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում    

2019 թվականի ընթացքում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից 

բնակչության պաշտպանություն և 

քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում։ 

Ապահովել համայնքի բնակիչների, 

ենթակառույցների և ՔՊ ուժերի 

պատրաստականությունը արտակարգ 

իրավիճակների և ՔՊ ժամանակ 

Համայնքի բնակիչների, 

ենթակառույցների և ՔՊ ուժերի 

պատրաստականության 

բարձրացում, % 

23 36 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 

տնտեսություն 
   

 

Քաղաքաշինության և կոմունալ 

տնտեսության ոլորտում ապահովել 

որակյալ ծառայությունների մատուցումը 

   

Բնակիչների բավարարվածությունը 70 80 
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համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից, %  

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

քաղաքաշինության և կոմունալ 

տնտեսության ոլորտում մատուցվող 

ծառայություններից, % 

40 50 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    

2019 թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ    

Բարելավել համայնքային ենթակայության 

ճանապարհների և ինժեներական 

կառույցների սպասարկման, շահագործման 

և պահպանման ծառայությունների որակը 

Ասֆալտապատված 

ներհամայնքային և 

ներբնակավայրային ճանապարհների 

և փողոցների տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ, % 

75 80 

Բարեկարգ և անցանելի 

ներբնակավայրային փողոցների 

մակերեսի տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի կազմում, % 

48 67 

Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ    

2019թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 8. Կրթություն    

● Աջակցել ուսումնական 

հաստատություններում սովորող 

ուսանողներին 

 

 

ՈՒսումնական 

հաստատություններում սովորող 

անապահով ընտանիքների 

ուսանողների ապահովել՝  անվճար 

տրանսպորտով 

25 37 

   

●Կազմակերպել նախադպրոցական 

կրթության որակյալ ծառայություններ 

Նախադպրոցական կրթության 

ծառայության հասանելիությունը 

համայնքում % 

70 82 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության 

հետ տարվող աշխատանքներ 
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Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի 

օրերին նվիրված միջոցառումների հավուր 

պատշաճի կազմակերպումը և անցկացումը 

Տարվա ընթացքում կազմակերպված 

միջոցառումների թիվը՝ նվիրված 

տոնական և հիշատակի օրերին  

15 15 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    

2019 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ    

Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

բնագավառում որակյալ ծառայությունների 

մատուցումը 

Մարզական 

խմբակներում ընդգրկված 

երեխաների թվի 

տեսակարար կշիռը 

համապատասխան 

տարիքի երեխաների թվի 

կազմում, % 

- - 

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն    

Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և 

զոհված ազատամարտիկների 

ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց  

սոցիալական վիճակը 

Սոցիալական ծրագրի 

առկայությունը, այո/ոչ 
այո այո 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից, % 

       70 80 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն    

2019 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել 

Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և 

բուսասանիտարիա 
   

2019 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 

չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի 

պահպանություն 
   

Ապահովել համայնքի բնակիչների 

առողջության և շրջակա միջավայրի վրա 

աղբի բացասական ներգործության 

նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել 

բնակության համար հարմարավետ և 

էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ 

Աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման ծառայությունների 

մատուցումից բնակչության 

բավարարվածության աստիճանի 

բարձրացումը (հարցումների հիման 

վրա), %-ով 

70 80 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն    

2019 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցություն 
   

2019 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
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1. Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 
 

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով  

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի արժեքը 

(հազ. դրամ) 

ԲԲՀ-ի 

բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

1.  Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 37760.4 համայնքային 

Ընդամենը 37760.4 - 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

1.  
2019 թվականին քաղաքացիական պաշտպանության 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

  

1.  
2019 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանություն 
400.0 - 

Ընդամենը 400.0 - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  փողոցների ասֆալտապատում 3900.0  

2.  գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում 1200.0  

3.     

Ընդամենը 5100.0  

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

 
2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1.  
Համայնքի բոլոր մուտքերի վրա տեսախցիկների 

տեղադրում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ   

 
2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 8.Կրթություն   

1.  
Նախադպրոցական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության 

ծառայության մատուցում   համայնքում 
28840.0  

Ընդամենը 28840.0 - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 

աշխատանքներ 
  

1.  Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 33200.0  

Ընդամենը 33200.0 - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն   
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2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

 
2019 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն   

1.  
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով 

բնակիչներին 
5050.0  

Ընդամենը 5050.0 - 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

1.  
2019 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
0.0  

Ընդամենը  - 

Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

1.  

2019 թվականին անասնաբուժության և 

բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 

չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  
Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման աշխատանքների իրականացում 
8050.0  

2.     

Ընդամենը 118000.0 - 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

1. 
2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1. 

2019 թվականին տեղական իքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 

- - 

 Ընդամենը -  

Ընդհանուրը 0 - 
 

 

 

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

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի արժեքը 

(հազ. դրամ) 

ԲԲՀ-ի 

բնակավայրը 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  Մանկապարտեզի շենքի  հիմնանորոգում և կահավորում 1900.0 համայնքային 

2.  
Նոր թաղամասերի փողոցների ասֆալտապատում, 

կոյուագծի կառուցում 
3900.0  

Ընդամենը 5800.0  

Ընդհանուրը 5800.0 - 
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Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 

 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 
Պատասխանատու Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

Ոլորտային նպատակ 

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակիչներին որակյալ և 

մատչելի հանրային ծառայությունների մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-

երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 50% 

 Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, 

համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը 

կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5% 

 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի 

ընդհանուր մուտքերի կազմում, 53% 

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել 

աշխատակազմի 

բնականոն 

գործունեությունը, 

բարելավել 

բնակչությանը մատուցվող  

հանրային 

ծառայությունները 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Բնակչությանը մատուցվող հանրային 

ծառայությունների որակը ՝ լավ 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

 

2019թ. 

հունվար-

2019թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխանմ

արդկային, 

նյութական և 

ֆինանսականռեսու

րսներիառկայությու

ն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ապահովվել 

էաշխատակազմի 

բնականոն 

գործունեությունը 

Բարելավվել է 

բնակչությանը մատուցվող  

հանրային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը և որակը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1. Համայնքի աշխատակազմի 

աշխատողների թիվը 16 

2. Աշխատակիցների գործունեության 

արդյունավետության բարձրացում, 

2% 

3. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի 

գործունեության վերաբերյալ 

բնակիչների կողմից ստացվող 

դիմում-բողոքների թվի նվազում, 

15% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիականհասար

ակության 

կազմակերպություններ 

և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան 

մարդկային և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 
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4. Աշխատակազմում առկա 

տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության 

համակարգերի օգտագործման 

մակարդակը, 95% 

 

5. Անշարժ գույքի հարկի բազայում 

առկա անճշտությունների 

նվազեցում՝ 5% 

6. Համայնքի աշխատակազմի 

աշխատանքային օրերի թիվը 

տարվա ընթացքում՝ 273 օր 

7. Համայնքի պաշտոնական 

համացանցային կայքի 

առկայությունը՝ այո 

8. Աշխատակազմում ստացված մեկ 

դիմումին պատասխանելու միջին 

ժամանակը՝ 5 օր 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 

2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 

ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 

3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝16 

2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր 

3. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 

4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք  http://www.arzni_kotayq.am/ 

 

1.  1.  

  

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

 

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

   

Բարելավել համայնքի բնակչության 

քաղաքացիականպաշտպանությանկազմակերպման 

ուժերիպատրաստվածության մակարդակը և  

իրականացնել 

Արտակարգ 

իրավիճակների 

ժամանակ համայնքի 

բնակչության 

բավարար  միջին   
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արտակարգիրավիճակներիկանխարգելման 

միջոցառումներ: 

քաղաքացիականպաշտպ

անության 

կազմակերպման ուժերի 

պատրաստվածության 

մակարդակը 
Տարերային աղետների 

հնարավոր վտանգների 

նվազեցման ու 

հետևանքների 

վերացման ոլորտում 

համայնքի բնակիչների 

գիտելիքների, 

ունակությունների և 

հմտությունների 

ավելացում 

(հարցումների հիման 

վրա), % -ով 

40 45 

 

 

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ոլորտային նպատակ 

Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում 

ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը, արդեն առկա 

ենթակառուցվածքների վերանորոգմանը և պահպանմանը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից, 70%  

 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և 

կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 60% 

 Տեղադրված երթուղային կանգառների թիվը՝ 3 

 

Ծրագիր1. Համայնքի փողոցների ասֆալտապատում 

Ծրագրի նպատակ 

Բարելավել համայնքի 

փողոցների վիճակը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

 Ասֆալտեպատ փողոցների վիճակը՝ 

միջին 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

 

2019թ. 

հունվար-

դեկտեմբեր 

 

Համայնքի բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացում 
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Միջանկյալ արդյունք 1 

Բարձրացնել համայնքի  

փողոցների անվտանգ 

երթևեկության 

մակարդակը և դրանք 

դարձնել հարմարավետ  

տրանսպորտային 

միջոցների և հետիոտների 

համար 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1. Ներհամայնքային փողոցների 

բարելավվածության 

մակարդակը հասցնել  65% 

2. Ասֆալտապատվող պողոցների  

երկարությունը 800 մ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիականհասար

ակության 

կազմակերպություններ 

և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

մասնակի են 

ապահովված 

 

 

 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1. Համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների 

իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Հատկացում 3900.0 հազ.դրամ համայնքի 2019թ. ֆոնդային բյուջեից։ 

2. Հիմնանորոգվող փողոցների թիվը ՝3 

 

Ծրագիր2. Համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում 

Ծրագրի նպատակ 

Բարձրացնել համայնքի  

փողոցների անվտանգ 

երթևեկության 

մակարդակը և դրանք 

դարձնել հարմարավետ  

տրանսպորտային 

միջոցների և հետիոտների 

համար 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Բնակիչների կարծիքը համայնքում 

գիշերային լուսավորվածության 

վերաբերյալ՝ բավարար 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

 

2018թ. 

հունվար- 

դեկտեմբեր 

 

Համայնքի բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Համայնքի  փողոցների 

անվտանգ երթևեկության 

մակարդակը բարձրացել է, 

դրանք դարձել են 

հարմարավետ  

տրանսպորտային 

միջոցների և հետիոտների 

համար 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1. Փողոցների արտաքին 

լուսավորության համակարգի 

երկարությունը՝6 կմ 

2. Գիշերային լուսավորված 

փողոցների տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ,80% 

3.  Գիշերային լուսավորության 

ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ 

ամռանը՝ 3 ժամ 

4.  Գիշերային լուսավորության 

ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ 

ձմռանը՝ 4 ժամ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններ 

և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 
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Միջոցառումներ (գործողություններ)  

2. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի 

ընդլայնման աշխատանքների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Հատկացում 1200.0 հազ.դրամ համայնքի 2019թ. ֆոնդային բյուջեից։ 

2. Նորտեղադրվող էներգախնայող լուսատուների թիվը ՝26 

3. Լուսատուների Փոխարինում նոր էներգախնայող լուսատուներով 56 

 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ոլորտային նպատակ 

Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և 

ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և 

պահպանման ծառայությունների որակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

1. Ասֆալտապատված ներհամայնքային և ներբնակավայրային ճանապարհների և 

փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 45% 

2. Կանոնակարգված խաչմերուկների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 5%  

3. Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 80% 

Ծրագիր1. Համայնքի բոլոր մուտքերի վրա տեսախցիկների տեղադրում 

Ծրագրի նպատակ 

Դարձնել երթևեկությունն 

ավելի անվտանգ 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

 Երթևեկության անվտանգության 

մակարդակը՝ բավարար 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբեր 

Համայնքի բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Տեղադրելով 

անվտանգության 

տեսախցիկներ դարձնել 

երթևեկությունն ավելի 

անվտանգ, նվազեցնել 

հանցավորության 

մակարդակը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1. Վարորդների գոհունակության 

մակարդակի բարձրացում, 20% 

2. Հետիոտների գոհունակության 

մակարդակի բարձրացում, 30% 

3.  

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիականհասար

ակության 

կազմակերպություններ 

և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1. Դարձնել երթևեկությունն ավելի անվտանգ 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Հատկացում 950.0 հազ.դրամ համայնքի 2019թ.  բյուջեից 

 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 
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2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ոլորտային նպատակ 

Աջակցել  ուսումնական հաստատություններում սովորող  

ուսանողներին  

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

ուսումնական հաստատություններում սովորող ուսանողներին տրմադրվել է անվճար 

տրանսպորտ 20 

Ծրագիր1.Անապահով ընտանիքների ուսանողների վարձավճարների մասնակի վճարում 

Ծրագրի նպատակ 

Աջակցել բարձրագույն 

ուսումնական 

հաստատություններում 

սովորող անապահով 

ընտանիքների 

ուսանողներին 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին տրամադրվող 

սոցիալական աջակցության 

հասցեականության մակարդակը, 

բավարար 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

2019թ. ապրիլ-

2019թ. 

դեկտեմբեր 

 

Համայնքի բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Բարձրացել է 

սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1. Բուհերում սովորողների թիվը, 

որոնց ուսման վարձը վճարվում 

է համայնքի բյուջեից, 20 

2. Սոցիալական աջակցություն 

ստացած ուսանողների թիվը, 18 

3. Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից, 30% 

4. Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, 1 տարի 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիականհասար

ակության 

կազմակերպություններ 

և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1. Անապահով ընտանիքների ուսանողների վարձավճարների 

մասնակի վճարում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝300.0  դրամ 

2. Անապահով ընտանիքների ուսանողների թիվը՝ 25 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ոլորտային նպատակ 

Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի օրերին նվիրված 

միջոցառումների հավուր պատշաճի կազմակերպումը և 

անցկացումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ նվիրված տոնական և 

հիշատակի օրերին` 15 

Ծրագիր1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 
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Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել համայնքում 

տոն և հիշատակի օրերին 

նվիրված միջոցառումների 

հավուր պատշաճի 

կազմակերպումն և 

անցկացումն 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Մատուցվող մշակութային 

ծառայությունների մատչելիությունը 

համայնքի բնակիչներին, այո 

 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

 

2019թ. 

հունվար-

դեկտեմբեր 

 

Համայնքի բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Համայնքի կենտրոնում և 

բնակավայրերում 

կազմակերպվել և 

անցկացվել են տոն և 

հիշատակի օրերին 

նվիրված միջոցառումներ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1. Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցվող մշակութային 

ծառայություններից, 80% 

2. Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված միջոցառումների 

թիվը՝ նվիրված տոնական և 

հիշատակի օրերին 12 

3. Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված մշակութային 

միջոցառումների 

հաճախականությունը (ամսական 

կտրվածքով), 1 անգամ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիականհասար

ակության 

կազմակերպություններ 

և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1. Համայնքում տոն և հիշատակի օրերին նվիրված 

միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝400.0 հազար դրամ 

2. Միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ սարքավորումների 

քանակը, 7 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

2019 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ոլորտային նպատակ 

Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված 

ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց  

սոցիալական վիճակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից,  

80% 

Ծրագիր1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 
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Ծրագրի նպատակ 

Բարձրացնել սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին տրամադրվող 

սոցիալական աջակցության 

հասցեականության մակարդակը ՝ 

բավարար 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

2019թ. 

հունվար-

դեկտեմբեր 

 

Համայնքի բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Բարձրացել է 

սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

1. Սոցիալական աջակցություն 

ստացած սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը՝ 53 

2. Սոցիալական աջակցություն 

ստանալու նպատակով դիմումներ 

ներկայացնողների թիվը՝ 65 

3. Զոհված ազատամարտիկների 

ընտանիքների թիվը՝5 

4. Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը,  1 տարի 

5. Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից, 70% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիականհասար

ակության 

կազմակերպություններ 

և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին 

2. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքներին 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, հազ. Դրամ 5050.0 

2. Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ ՝5 

3. Սոցիալական աջակցություն կարիք ունեցող սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը՝56 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

2019 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

2019 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
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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 

Աղբահանության և սանիտարական մաքրման  որակյալ ծառայությունների 

մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը 

(հարցումների հիման վրա), 90% 

Ծրագիր1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում 

Ծրագրի նպատակ 

Համայնքը դարձնել 

մաքուր և հրապուրիչ 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 

արդյունքի) ցուցանիշ 

Մաքուր բնակավայր, 

սանիտարահիգիենիկ բավարար 

պայմանների առկայություն, այո 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբեր 

Համայնքի բյուջեից 

անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները  

ժամանակին 

հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Մաքուր բնակավայր, 

սանիտարահիգիենիկ 

բավարար պայմանների 

առկայություն 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

 Աղբահանություն և 

սանիտարական մաքրում 

իրականացնող 

աշխատակիցների թիվը 4 

 Աղբահանության ծառայության 

մատուցման 

հաճախականությունը 

(շաբաթվա կտրվածքով), 7 օր 

 Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, 1 տարի 

 Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

աղբահանություն և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունից, 90% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիականհասար

ակության 

կազմակերպություններ 

և խմբեր, բնակիչներ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

համայնքի 

ղեկավար  

2018թ. 

հունվար–

դեկտեմբեր 

Համապատասխան  

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների 

մատուցում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 8050.0 հազ. դրամ 

2. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող 

աշխատակիցների թիվը 5 

3. Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 0 

4. Աղբատար մեքենաների թիվը 2 

5. Աղբամանների թիվը 56 
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Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

2019 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 



 

 

2. Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը 

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

Հ/հ Գույքի անվանումը 
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I.  Հողեր      

1 
Գյուղատնտեսական նշանակության 

հողեր, այդ թվում 
Արզնի համայնք 07-016 661.28 լավ Օգտագործվում է 

 

 վարելահող  364.99    

 Բազմամյա տնկարաններ  59.44    

 խոտհարք      

 արոտ      

 այլ հողատեսքեր  236.85 
Լավ Մասնակի է 

օգտագործվում  

 

2 Բնակավայրերի, այդ թվում  621.37    

 բնակելի  447.15 Լավ Օգտագործվում է  

 հասարակական  7.34 Լավ Օգտագործվում է  

 ընդհանուր  89.39 Լավ Օգտագործվում է  

 այլ հողեր  77.49 
Լավ 

- 
 

3 
Արդյունաբերական, ընդերքօգտ և այլ 

արտ, այդ թվում 
 196.59   

 

 արդյունաբերության  0.64 բավարար Օգտագործվում է  

 գյուղատնտեսական  107.47 բավարար Օգտագործվում է  

 պահեստարաններ  6.19 բավարար -  

 ընդերք  82.29 լավ Օգտագործվում է   

4 
Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի 

նշ. հողեր, այդ թվում 
 32.52   

 

 էներգետիկայի      

 կապի      

 տրանսպորտի  32.46 բավարար  Օգտագործվում է  

 կոմունալ  0.06 բավարար Օգտագործվում է  

5 
Հատուկ պահպանվող տարածքների 

նշանակության հողեր, այդ թվում 
 33.49   

 

 հանգստի  29.77  -  

 պատմական  3.72 բավարար -  

6 Անտառային  250.57    

7 Ջրային հողեր, այդ թվում  11.89    

 գետեր  9.44  -  

 ջրամբարներներ    -  

 լճեր    -  

 ջրանցքներ  1.05  -  

 Հիդրոտեխ. և ջրտնտ.  1.40 բավարար -  

II.  Շենք - շինություններ      
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1 
Վարչական շենք Արզնի համայնք  1 հատ 

Լավ 
Օգտագործվում է   

2 
Մանկապարտեզի  շենք  Արզնի համայնք  1 հատ 

լավ 
Օգտագործվում է  

III.  
Տրանսպորտային միջոցներ Արզնի  համայնք  

   
 

1 Աղբատար ավտոմեքենա Զիլ 130 ԿՕ 
Արզնի  համայնք  

1 հատ 
Լավ 

վիճակում 
Օգտագործվում է  

2 Աղբատար մեքենա Զիլ մմզ -555 
Արզնի  համայնք  

2 հատ 
Լավ 

վիճակում 
Օգտագործվում է  

3 Միկրոավտոբուս  Գազել 
Արզնի համայնք 

1 հատ 
Լավ 

վիճակում 
Օգտագործվում է  

4 Մեքենա Հունդայի Սոնատա 
Արզնի  համայնք  

1 հատ 
Լավ 

վիճակում 
Օգտագործվում է  

 Ավտոաշտարակ  
Արզնի  համայնք 

1 հատ 
Լավ 

վիճակում 
Օգտագործվում է  

IV. 1

6 
Գրականություն 

Արզնի համայնք  
 կտոր  Պիտանի Օգտագործվում է  
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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 ֆինանսավորմ անաղբյուրները 
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1.  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային 

ծառայությունների մատուցում 
37760.4 37760.0  

- - - - 

Ընդամենը 37760.4  37760.0 - 
- - - 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

 

2019 թվականին պաշտպանության 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 

չեն նախատեսվել 

- 
- - - - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

 

2019 թվականին արտակարգ 

իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանության և 

քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

400.0 400.0 - - - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1.  փողոցների ասֆալտապատում 3900.0 3900.0 - - - - 

2.     - - - - 

3.  
 գիշերային լուսավորության ցանցի 

ընդլայնում 
1200.0 1200.0 - - - - 

 Ընդամենը 5100.0 5100.0 - - - - 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

 

2019 թվականին հողօգտագործման 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 

չեն նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

 
Համայնքի բոլոր մուտքերի վրա 

տեսախցիկների տեղադրում 
           - - - - - - 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

 2019 թվականին առևտրի և - - - - - - 
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ծառայությունների ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվել 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1.  

 

Նախադպրոսական և միջնակարգ 

ընդհանուր կրթության ծառայության 

մատուցում 

28839.6 28839.6 - - - - 

Ընդամենը 28839.6 28839.6 - - - - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  
Մշակութային, մարզական և հոգևոր 

կյանքի աշխուժացու։ 
33200.0 33200.0 - - - - 

Ընդամենը         33200.0 33200.0 - - - - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

 

2019 թվականին առողջապահության 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 

չեն նախատեսվում 

- - - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Ընդամենը - - -  - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1.  

Աջակցություն համայնքի 

սոցիալապես  անապահով 

բնակիչներին 

5050.0 5050.0 - - - - 

Ընդամենը 5050.0 5050.0 - - - - 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

1.  

2019 թվականին առողջապահության 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 

չեն նախատեսվում 

      

Ընդամենը     - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

 

2019 թվականի ընթացքում 

անասնաբուժության և 

բուսսանիտարիայի ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1.     - - - - 

2.  Աղբահեռացում 8050.0 8050.0     

Ընդամենը 8050.0 8050.0 - - - - 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 

2019 թվականին զբոսաշրջության 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 

չեն նախատեսվում 

- - - - - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

 

2019 թվականին տեղական 

ինքնակառավարմանը բնակիչների 

մասնակցության ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում։ 

- - - - - - 
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 Ընդհանուրը 
118000.0 118000.0 

-  - - 
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3. 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 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքի 

աշխատակազմի 

աշխատողներ 

    16 

   

Ելքային (քանակական) 

Աշխատակիցների 

գործունեության 

արդյունավետության 

բարձրացում, % 

2 

   

Ելքային (որակական) 

Աշխատակազմում 

առկա տեղեկատվական 

և 

հեռահաղորդակցությա

ն համակարգերի 

օգտագործման 

մակարդակը, % 

95 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին 

ժամանակը,  օր 

5 

   

Վերջնական արդյունքի 

Բնակչությանը 

մատուցվող հանրային 

ծառայությունների 

որակը՝ շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, 

գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 35860.4 35860.4    

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր. Համայնքի փողոցների ասֆալտապատում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեք

ը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ասֆալտեպատ 

փողոցների վիճակը՝ 

լավ    

Ելքային (որակական) 
Ներհամայնքային 

փողոցների 
70 
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բարելավվածության 

մակարդակը հասցնել % 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Աշխատանքների 

կատարման ժամկետը, 

օր 

180 

   

Վերջնական արդյունքի 

Բարձրացնել համայնքի  

փողոցների անվտանգ 

երթևեկության 

մակարդակը և դրանք 

դարձնել հարմարավետ  

տրանսպորտային 

միջոցների և 

հետիոտների համար 

որակը՝ շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, 

գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 5100.0 5100.0    

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 5. Համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ

. 

արժեք

ը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Նոր տեղադրված 

էներգախնայող 

լուսատուների թիվը 

82 

   

Ելքային (քանակական) 

Փողոցների արտաքին 

լուսավորության 

համակարգի 

երկարությունը, կմ 

6 

   

Ելքային (որակական) 

Գիշերային 

լուսավորված 

փողոցների 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ, % 

35 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Գիշերային 

լուսավորության ժամերի 

թիվը օրվա կտրվածքով՝ 

ամռանը 

3 

   

Գիշերային 

լուսավորության ժամերի 

թիվը օրվա կտրվածքով՝ 

ձմռանը 

4 

   

Վերջնական արդյունքի 

Բնակիչների կարծիքը 

համայնքում գիշերային 

լուսավորվածության 

բավարար 
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վերաբերյալ՝ շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց 

Ծախսեր, հազ. դրամ 1200.0 1200.0    

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ծրագիր 1 Համայնքի բոլոր մուտքերի վրա տեսախցիկների տեղադրում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Տեղադրվող 

տեսախցիկների քանակը  

0 

   

Ելքային (քանակական)      

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

ճանապարհների և 

ինժեներական 

կառույցների 

սպասարկման, 

տեղադրման, 

շահագործման և 

պահպանման 

ծառայությունից, % 

65 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Աշխատանքների 

կատարման ժամկետը 

օրերի թիվը 

180 

   

Վերջնական արդյունքի 

Տեղադրելով 

անվտանգության 

տեսախցիկներ դարձնել 

երթևեկությունն ավելի 

անվտանգ, նվազեցնել 

հանցավորության 

մակարդակը որակը՝ շատ 

վատ, վատ, բավարար, 

լավ, գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 1200.0 1200.0    
 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ծրագիր 1.Անապահով ընտանիքների ուսանողների վարձավճարների մասնակի վճարում։ 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ Փաստ. Շեղումը Մեկնաբանություն 
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արժեքը արժեքը 

Մուտքային 

Անապահով 

ընտանիքների 

ուսանողների թիվը 

25 

   

Ելքային (քանակական) 

Բուհերում սովորողների 

թիվը, որոնց ուսման 

վարձը վճարվում է 

համայնքի բյուջեից  

0 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից, 

% 

30 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականության 

մակարդակը, շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 0 0    

 

 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։ 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Միջոցառումների 

կազմակերպման 

համար անհրաժեշտ 

սարքավորումների 

քանակը,  

5 

   

Ելքային (քանակական) 

Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված 

միջոցառումների թիվը՝ 

նվիրված տոնական և 

հիշատակի օրերին  

15 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցվող 

մշակութային 

85 
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ծառայություններից, % 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված 

մշակութային 

միջոցառումների 

հաճախականությունը 

(ամսական 

կտրվածքով), անգամ 

1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Մատուցվող 

մշակութային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը 

համայնքի 

բնակիչներին՝ այո, ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 5333.0 5333.0    

 

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 

Սոցիալական 

աջակցություն կարիք 

ունեցող սոցիալապես 

խոցելի ընտանիքների 

թիվը 

55 

   

Ելքային (քանակական) 

Սոցիալական 

աջակցություն ստացած 

սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը  

65 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից, 

% 

70 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականության 

մակարդակը ՝ շատ վատ, 

բավարա

ր 
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վատ, բավարար, լավ, 

Ծախսեր, հազ. դրամ 5050.0 5050.0    

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 Աղբամանների թիվը  25    

Ելքային (քանակական) 

Սանիտարական 

մաքրման ենթարկված 

տարածքների մակերեսը, 

քմ 

20000 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

աղբահանություն և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունից, % 

70 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 

ծառայության մատուցման 

հաճախականությունը 

(շաբաթվա կտրվածքով), 

օր 

5 

   

Վերջնական արդյունքի 

Մաքուր բնակավայրեր, 

սանիտարահիգիենիկ 

բավարար պայմանների 

առկայություն՝ այո,ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 118000.0 118000.0    

 


