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Ներածություն 
Լեռնանիստ  համայնքի 2020 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) 

մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված 
համայնքի զարգացման ծրագրով (ՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի, 
ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: 

ՏԱՊ – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային 
համագործակցության ընկերության (ԳՄԸՀ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների 
ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված 
«Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը: 

ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում  ներկայացված են` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն 
զարգացման ցուցանիշները (Աղյուսակ 1), ոլորտային նպատակները (Աղյուսակ 2): 

ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում բերված է համայնքի 2020 թվականի համապատասխան 
ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի 
տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 
(Աղյուսակ 5), ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան 
ֆինանսական միջոցներով (Աղյուսակ 4): 

ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի 
կառավարման 2020 թվականի ծրագիրը (Աղյուսակ 6): 

ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի 
ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 7): 

ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված 
յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի 
և գնահատման վերաբերյալ: 

 
1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

 
Համայնքի տեսլականը՝ 
  2018-2019 թվականներին Լեռնանիստում զարգացում ապրեց զբոսաշրջությունը, որը 
նշանակալից առաջընթաց պարգևեց համայնքին: Համայնքն ընդունեց ավելի քան 3000 
զբոսաշրջիկների, ինչպես աշխարհի տարբեր երկրներից, այնպես էլ ՀՀ այլ մարզերից։ 
Զբոսաշրջությունը ունի զարգացման մեծ հեռանկարներ Լեռնանիստում, հատկապես 
ձմեռային, էքստրեմալ, գաստրո և ագրոտուրիզմը։ ՀՀ կառավարության, մարզային և 
տեղական իշխանությունների ջանքերով,ինչպես նաև մշակված տեղեկատվական արշավի 
շնորհիվ հնարավոր եղավ Լեռնանիստը դարձնել Կոտայքի մարզի ինքնատիպ զբոսաշրջային 
կենտրոններից մեկը, որը յուրահատուկ է դառնում իր աշխարհագրական դիրքով և ուրույն 
մշակույթով։ 
Համայնքն  ունի  զբոսաշրջության  համար  բացառիկ  նպաստավոր  աշխարհագրական դիրք, 
զերծ  է  մթնոլորտի  աղտոտվածությունից  և  բնապահպանական խոչնդոտ  հանդիսացող 
որևէ  գործոնից, համայնքը   հարուստ  է  բազմաթիվ  պատմամշակութային   
հուշարձաններով` եկեղեցիներ, մատուռներ, խաչքարեր,դամբարաններ   և  այլն,  որոնք  
համարվում  են յուրօրինակ  այցեքարտեր  ու  իրենց  պատմական   արժեքով  և  
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նշանակությամբ   առավել  գրավիչ  դարձնում  Լեռնանիստը: Համայնքի  զբոսաշրջության  
զարգացման  առանձնահատուկ   նշանակություն  ունի  նաև  գաստրոտուրիզմը, որի  
հիմնական նպատակն է   զբոսաշրջիկներին  ծանոթացներ   հայկական ավանդական 
խոհանոցին:  
Համայնքը  բարեկարգ  է, մուտքում  տեղադրված  է   համայնքի անվանման նոր ցուցանակ՝ 
երեկոյան լուսարձակներով: Մուտքի բարեկարգմանը զուգահեռ ձեռնամուխ են  եղել նաև 
Սևան-Երևան մայրուղուց անմիջապես դեպի Լեռնանիստ բերող ճանապարհահատվածի 
կառուցմանն ու երթևեկության կանոնակարգմանը, որը էական նշանակություն է  ունեցել    
համայնքի բնակիչների բնականոն կենսագործուենության համար: Ծրագրեր են   մշակվել   ու 
իրագործվել համայնքի գիշերային լուսավորության ապահովման ուղղությամբ. 2019  
թվականին   համայնքի 1-ին փողոցում տեղադրված   հին  լուսատուները  փոխարինվել  են  լեդ  
էլեկրախնայղ  լուսատուներով` թվով 40  հատ,   իսկ  2-րդ փողոց 31 տան մոտից  4-րդ փողոց 
40 տան մոտ,  7-րդ փողոց 11 տան մոտից  մինչև  9-րդ  թաղամաս  23 տան մոտ  հին  
հենասյունների  վրա  տեղադրվել  են  լուսատուներ  և  էլեկտրախնայող  լամպեր: 
Լեռնանիստում   լուծված  է    նաև կանոնավոր աղբահանություն ապահովելու խնդիրը. 
համայնքում տեղադրված են  աղբամաններ, որը ևս շատ է կարևորվում բնակիչների կողմից: 
Համայնքն առավել բարետես դարձնելու նպատակով ձեռք   են   բերվել և տեղադրվել 
տրանսպորտային կանգառների համար նախատեսված նոր սպասասրահներ: 
Անդրադառնալով համայնքային կարևորություն ունեցող որոշակի այլ նախաձեռնությունների 
ևս՝ պետք է նշենք, որ   մանկապարտեզն ապահովված   է  լոկալ ջեռուցմամբ: Նախկինում   7  
ամսով  գործող  մանկապարտեզը  այժմ  գործում է  9  ամսով: Վերանորոգվել   է  համայնքի   
մշակույթի   տան  շենքը   ու  տարեցների ժամանցի համար նախատեսված կառույցը: Այլևս 
անցյալում է մնացել ցրտաշունչ ձմեռային պայմաններ ունեցող Լեռնանիստում ձնամաքրման 
բարդագույն խնդիրը: Լեռնանիստի՝ էկոլոգիապես մաքուր բնական միջավայրն առավել 
ապահով պահպանելու համար շարունակաբար իրականացվել և իրականացվում  են   
ծառատունկեր: Լեռնանիստ համայնքի ամենախոցելի խնդիրը`  որը  հիմա արդեն լուծման 
ճանապարհին է՝ շնորհիվ   պետության  կողմից  սուբվենցիոն  ծրագրերի , դա   խմելու ջրի  
ջրամատակարարման խնդիրն  է, որի   գործընթացը  արդեն  սկսված է, կատարվել են   
հորատման աշխատանքները և շարունակվելու են մնացած փուլերը ևս: 

Լեռնանիստի զարգացման ծրագրի գերնպատակը բարեկարգ ու բարետես համայնք ունենալն 
է, որին էլ ուղղված են մեր   բոլոր գործողություններն ու նախաձեռնությունները: Ծրագիր, որի 
հիմքում համայնքի առանձնահատկություններն են, համայնքի պատմա-մշակութային 
ավանդույթները, համայնքային ռեսուրսներն ու հնարավորությունները և այդ հիմքի վրա էլ 
կառուցվել է Լեռնանիստի զարգացման տեսլականը:  
 Ցուցանիշի  թիրախային  արժեքը՝  համապատասխան  ցուցանիշի  պլանավորվող   
արժեքն  է, այսինքն՝  այն  արժեքը, որին կհասնի  համայնքը 2020 թվականին  ՏԱՊ-ը  
հաջողությամբ   իրականացնելու    դեպքում: 

 
ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

ԱՌԿ համակարգը գործընթացների և գործառույթների մի շրջանակ է, որի նպատակն է 
բարձրացնել աղետներին դիմակայելու կարողությունները: Այն նպատակաուղղված է կանխելու 
կամ կանխարգելելու վտանգները, նվազեցնելու այդ վտանգների հնարավոր բացասական 
ազդեցությունը, ինչպես նաև նպաստելու համայնքի և հասարակության կայուն զարգացմանը: 



Անմիջապես աղետից հետո հնարավոր չէ ակնկալել լիազոր մարմնի կողմից 
փրկարարական և հրդեհաշիջման գործողություններ: Պետք է նաև հաշվի առնել, որ ոչ բոլոր 
տուժածները կարող են ստանալ բավարար օգնություն նույնիսկ աղետից որոշ ժամանակ հետո: 
Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է, որպեսզի յուրաքանչյուր բնակիչ ապահովի, նախ և առաջ 
իր անվտանգությունը՝ գիտակցելով հետևյալ գաղափարը՝ «Դու պետք է պաշտպանես քո 
կյանքը և ունեցվածքը»: Բնակիչները պետք է հասկանան իրենց պատասխանատվությունը 
փոխադարձ օգնության հարցում, որպեսզի հնարավոր լինի վերականգնել/կայունացնել իրենց 
առօրյա կյանքն ու համայնքի առօրյան: Բնակիչները պետք է ներգրավվեն աղետների 
կառավարման միջոցառումների մշակմանը, ինչպես նաև նպաստեն միջոցառումների 
իրականացմանը:  

Լեռնանիստի  Քաղպաշտպանության շտաբի պետն ի պաշտոնե համարվում է համայնքի  
ղեկավարը, որի անմիջական հանձնարարությամբ գործում են Քաղպաշտպանության շտաբի 
առանձին    ծառայությունները: 

Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացան գործում 
բնակչության էվակուացման համար մշակված է պլան, համապատասխան որի,   բնակելի, 
հասարակական շենքերի, մյուս շենքերի ու շինությունների համար նախատեսված է  
հարմարավետ մոտեցումներով աշխատանքների տարման կոմունիկացիոն սխեմաներ: 

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ  ՍԵՅՍՄԻԿ  ՌԻՍԿԻ   ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ   
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ   

 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012թ. հոկտեմբերի 25-ի թիվ 1351-Ն 
որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջների կատարման նպատակով` Լեռնանիստ  
համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրում ներառել սեյսմիկ ռիսկերի նվազեցման հետևյալ 
միջոցառումները` 
• Ուսումնասիրել  Լեռնանիստ  համայնքի հատուկ կարևորության օբյեկտները` 

համայնքապետարանի վարչական շենք, «Լեռնանիստի   բժշկական ամբուլատորիա » 
ՀՈԱԿ, <<Լեռնանիստի  Ս.Նազարյանի  անվան  միջն.  դպրոց>>, <<Լեռնանիստի  
մանկապարտեզ>>  ՀՈԱԿ,  էլ. էներգիայով սնուցող բարձր, միջին և ցածրավոլտ 
հզորության տրանսֆորմատորային կայաններ, ԱԻ-ի պայմաններում համայնքի 
կենսագործունեությունը ապահովող «Հայռուսգազարդ»-ի տարածքային ծառայություն և 
այլն, վերհանել դրանց սեյսմիկ խոցելիության ռիսկերը`  հնարավորության դեպքում 
կիրառելով սեյսմիկ շինարարության նոր մեթոդներ : 

• Ստեղծված արագ արձագանքման ուժերի միջոցով մշակել նորմատիվ փաստաթղթեր, 
որոշել համայնքի բազմաբնակարան շենքի սեյսմիկ խոցելիության աստիճանը` 
ներգրավելով սեյսմոլոգների և երկրաբանների: 

• ՈՒսումնասիրել և վերհանել արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ապաստարանների և 
թաքստոցների առկայությունը, նրանց տեխնիկական վիճակը, անհրաժեշտության դեպքում 
կազմել դրանց նկարագիրը և ներկայացնել առաջարկություններ հայտնաբերված 
թերությունների վերացման վերաբերյալ: 

• Մշտական ուշադրության կենտրոնում պահել բնակչության իրազեկման և ազդարարման 
միջոցների սարքին և գործուն վիճակը, համայնքի կազմակերպություններում և 
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բնակչության շրջանում պարբերաբար անցկացնել ուսուցումներ` երկրաշարժի և 
արտակարգ իրավիճակների ժամանակ նրանց ճշգրիտ և արհեստավարժ 
գործողությունների վերաբերյալ” 

 
Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային 
արժեք 

Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, արտահայտված տոկոսով 9,19%  

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 2975 3200 

 
 

Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

Ոլորտային նպատակ 

Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ Ելակետային 
արժեք 

Թիրախ
ային 

արժեք 
Ոլորտ 1. Ընդհանուր    

Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող 
հանրային ծառայությունների որակը 

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

լավ 
Ավելի 

շատ լավ, 
քան վատ    

Սեփական եկամուտների 
տեսակարար կշիռը 
համայնքի բյուջեի 
ընդհանուր մուտքերի 
կազմում,  

28,62 %  

 ՏԻՄ-երի գործունեության 
թափանցիկությունը, 
համայնքի բնակիչների 
իրազեկվածության 
մակարդակը 
(հարցումների հիման 
վրա), 60% 

 
 

94 

 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում    

Մոտիվացնել համայնքի զորակոչիկներին երկրի 
պաշտպանության բնագավառում իրենց արժանվույնս 
դրսևորելու համար 

Համայնքում բնակվող 
զինապարտ 
քաղաքացիների 
գրանցամատյանի 
վարումը, այո/ոչ 

այո  

 Զորակոչիկների 
բավարավածությունը 
մատուցված 
ծառայություններից 

Ավելի շատ լավ  



(հարցումների հիման 
վրա),60%  

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 

   

Բարձրացնել համայնքում արտակարգ 
իրավիճակներին արագ արձագանքելու՝ բնակչության  
պատրաստվածության մակարդակը 

Արտակարգ 
իրավիճակների ժամանակ 
յուրաքանչյուր բնակիչ 
ապահովի, նախ և առաջ 
իր անվտանգությունը՝ 
գիտակցելով հետևյալ 
գաղափարը՝ «Դու պետք է 
պաշտպանես քո կյանքը և 
ունեցվածքը»: Բնակիչները 
պետք է հասկանան իրենց 
պատասխանատվությունը 
փոխադարձ օգնության 
հարցում, որպեսզի 
հնարավոր լինի 
վերականգնել 
/կայունացնել իրենց 
առօրյա կյանքն ու 
համայնքի առօրյան:  
 

Ավելի շատ վատ, 
քան լավ     

միջին՝ոչլ
ավ, 

ոչվատ     

Բնակիչները պետք է 
ներգրավվեն աղետների 
կառավարման 
միջոցառումների 
մշակմանը, ինչպես նաև 
նպաստեն 
միջոցառումների 
իրականացմանը: 
ավելացում (հարցումների 
հիման վրա), 71% -ով 

22 53 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն  և  կոմունալ 
տնտեսություն 

   

 
Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության 
ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների 
մատուցումը 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից 
(հարցումների հիման վրա) 
88% 

Շատ Լավ   

2019  թվականին   
համայնքի 1-ին փողոցում 
տեղադրված   հին  
լուսատուները  
փոխարինվել  են  լեդ  

Շատ  լավ  
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էլեկրախնայղ  
լուսատուներով` թվով 40  
հատ,   իսկ  2-րդ փողոց 31 
տան մոտից  4-րդ փողոց 
40 տան մոտ,  7-րդ փողոց 
11 տան մոտից  մինչև  9-
րդ  թաղամաս  23 տան 
մոտ  հին  հենասյունների  
վրա  տեղադրվել  են  
լուսատուներ  և  
էլեկտրախնայող  լամպեր   
Գիշերային  լուսավորված   
փողոցների  թվի  
տեսակարար   կշիռն 
ընդհանուրի   մեջ, 10% 

25  

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    
Բարձրացնել համայնքի  գյուղատնտեսական    
նշանակության հողերի   օգտագործման 
արդյունավետությունը: 

Համայնքի 
սեփականություն 
հանդիսացող հողերի 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի կազմում 
46,84% 

4541,03 հա  

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ    

Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների 
անցանելիության մակարդակը։ 2019  թվականի 

ընթացքում 265,82 քառ. 
մետր կատարվել  է  

ասֆալտապատ 
ճանապարհների 
վերանորոգում   

Համայնքային  
ճանապարհների  
երկարությունը` 
30 կմ, որից 5 կմ  
ասֆալտ, 4 կմ  
հին  ասֆալտ, 22 
կմ  գրունտ  

 

Համայնքային 
ենթակայության 
ճանապարհների 
սպասարկման, 
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունների որակից 
բնակչության 
բավարարվածության 
աստիճանը (հարցումների 
հիման վրա) 59% 

Ավելի շատ լավ, 
քան վատ  

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ    
Անցկացնել  ստուգումներ առևտրի սրահներում 
պատշաճ  սպասարկում   իրականացնելու  համար   

Եռամսյակը 1  անգամ    
 
 

  

Ոլորտ 8. Կրթություն     

Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական 
կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության 
որակյալ ծառայությունների մատուցումը 

2019  թվականի  
ընթացքում 
մանկապարտեզն 
ապահովվել   է  լոկալ 
ջեռուցմամբ: Նախկինում   

  



7  ամսով  գործող  
մանկապարտեզը  այժմ  
գործում է  9  ամիս: 

 

Համայնքում գործող 
նախադպրոցական 
հաստատության` 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ  
հաճախող  երեխաների 
որակյան 
դաստիարակության    և  
ուսուցման 
կազմակերպում(հարցումն
երի հիման վրա) 70% 
 

Ավելի շատ լավ -
5 

 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ 
տարվող աշխատանքներ 

   

Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և 
ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: 

Համայնքային 
գրադարանի 
առկայություն, այո/ոչ 

այո  

 Տարվա ընթացքում 
գրադարանի 
ծառայություններից 
օգտված բնակիչների թվի 
տեսակարար կշիռը 
բնակիչների ընդհանուր 
թվի մեջ, 7,2% 

198 մարդ,  
 
 
 

 

 Տարվա ընթացքում 
թանգարան այցելած 
բնակիչների տեսակարար 
կշիռը բնակիչների 
ընդհանուր թվի մեջ, 56% 

2975  

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    
Իրականացնել  հսկողություն համայնքի  <<Բժշկական 
ամբուլատորիա>>  ՀՈԱԿ-ում 

Տարվա ընթացքում  
առնվազն 2  անգամ 
համայնքապետարանի  
կողմից  իրականացնել  
հսկողություն  
 

  

 Տարվա ընթացքում 
իրականացնել   
պատվաստումներ  0-18 
տարեկան բնակչությանը- 
411 /58,9%/ 

698  

 Տարվա  ընթացքում 
իրականացնել 
պատվաստումներ 18 և  
ավել  տարիքի  
բնակչությանը- 255 /13,1%/ 

1946  

Նպաստել համայնքում առողջապահական 
ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացմանը 

Առողջապահական 
ծառայություններից   

9 
 



բնակիչների 
բավարարվածության 
աստիճանը (հարցումների 
հիման վրա)՝ 68% 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ    
Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը 

Համայնքում  գործող  
կարատեի  խմբակի  
սաների  
պատրաստվածությունը  և   
ծնողների  կարծիքը 

Շատ  լավ  

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն    
Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների  
սոցիալական վիճակը: 

Սոցիալական ծրագրի 
առկայությունը, այո/ոչ 

այո Այո 

 Սոցիալապես  անապահով 
բնակիչներին  օգնության 
տրամադրում 

Բավականին լավ  

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն    
Բնական աղետներից  առաջացած  վնասների  
վերականգնում 

Լեռնանիստ  համայնքին  
սպառնացող  պոտենցիալ  
վտանգավոր  
տեղամասերի  և  
բնակչության  
անվտանգության 
ապահովման ուղղությամբ  
միջոցառումների  
կազմակերպում 

Բավականին  
լավ   

Խմելու  ջրի  ցանցի  կառուցում 2019  թվականի  
սեպտեմբերի 9-ից  սկսվել  
են համայնքի խմելու  ջրի   
հորատման 
աշխատանքներ, որը  
մրցույթով  շահել  է  
<<Արտեզիա>> ՍՊԸ-ն 
16 380 000  ՀՀ  դրամ  
արժողությամբ, որի  30%-
ը     / 4 914 000/ դրամը  
փոխանցել  է  համայնքի   
բյուջեից:  

Բավականին լավ  

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա    
Աջակցել   անասնաբուժական  ծառայության 
աշխատանքներին 

Հսկողություն  
իրականացնել   
անասնաբուժի  կողմից  
կատարվող   
անասնահամաճարակային 
պատվաստումների  
իրկանացմանը  55% 

7-8  

 Համայնքի բնակիչների 
գոհունակությունը  
մատուցված 
ծառայություններից 
(հարցումների հիման 

857  



վրա),65 % 
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն    

Ապահովել համայնքի տարածքում  բնակչությանը 
մատուցվող աղբահանության որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների մատուցումը 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցված 
աղբահանության և 
անիտարական մաքրման 
ծառայություններից 
(հարցումների հիման 
վրա),68% 

լավ  

 Համայնքում հավաքված և 
աղբավայր տեղափոխված 
աղբի քանակի 
տեսակարար կշիռը 
համայնքում առաջացած 
աղբի ընդհանուր քանակի 
մեջ, 34.920 մ2% 

  

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն    
Խթանել   համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: Զբոսաշրջությունը ունի 

զարգացման մեծ 
հեռանկարներ 
Լեռնանիստում, 
հատկապես ձմեռային, 
էքստրեմալ, գաստրո և 
ագրոտուրիզմը։ 
Հիմնական նպատակն է  
Լեռնանիստը դարձնել 
Կոտայքի մարզի 
ինքնատիպ զբոսաշրջային 
կենտրոններից մեկը, որը 
յուրահատուկ է դառնում 
իր աշխարհագրական 
դիրքով և ուրույն 
մշակույթով։ 

Շատ լավ  

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցություն    

 
Աղետների  ռիսկի կառավարման նիստեր 

տարվա ընթացքում 
առնվազն երկու անգամ 

անցկացնել  ԱՌԿ 
խորհրդի նիստեր 

լավ  

Համայնքում  բարձրացնել  բնակչության  
մասնակցությունը  տեղական  ինքնակառավարման 
մարմինների կայացրած  որոշումներում 

Առնվազն 2  անգամ 
համայնքում անցկացնել  
հանրային բաց լսումներ   

Ավելի շատ լավ  

 
2. Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ 

ոլորտների) 
Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան 

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

 
 

 

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

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 
Բնակավայր(եր)ը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
1. Համայնքապետարանի    աշխատակազմի    պահպանում 

համայնքային  ծառայությունների    մատուցում 
37852000 Գ. Լեռնանիստ  

Ոլորտ 2.  Պաշտպանության կազմակերպում   

1 Փրկարականա ծառայություն 100 000  
2. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության  կազմակերպման դասընթացների 
անցկացում  

250 000 
Գ. Լեռնանիստ  

Ոլորտ 3. ճանապարհային   տնտեսություն  և լուսավորության ցանցի համակարգի սպասարկում 
1. Ներհամայնքային   ճանապարհների    ասֆալտապատում  

և  ձնամաքրման աշխատանքների  կատարում  2000000 
Գ. Լեռնանիստ  

2. 
 

Լուսավորության ցանցի սպասարկում   և  
Լուսավորության ցանցի   էներգետիկ ծառայություն  2320000 

 

Ոլորտ 4. Կրթություն, այլ մշակության կազմակերպություններ 
1. համայնքի  միջոցառումների կազմակերպում, պարի, 

նկարչություն- դիզայնի և  սպորտի   դասավանդում 
3252000 

 

Ոլորտ 5.Գյուղատնտեսություն 
1. Բնական աղետներից  առաջացած  վնասների  

վերականգնում 
200 000  

Ոլորտ 6.Շրջակա    միջավայրի     պահպանություն 
1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման  ծառայությունների մատուցում 
3694000 Գ.Լեռնանիստ 

Ոլորտ  7. Սոցիալական պաշտպանություն 
1. Համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 

օգնության տրամադրում 2 20000 
Գ.Լեռնանիստ 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 
Բնակավայր(եր)ը 

Ոլորտ 9. Գյուղատնտեսություն  
1. Խմելու  ջրի   ցանցի   կառուցում 300 000 000 Գ.Լեռնանիստ 

2. Ներհամայնքային   ճանապարհների    բարեկարգում,    
ասֆալտապատում  և  փողոցային  լուսավորության  
ցանցի  ընդլայնում 

150 000 000  



 

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ 
համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների: 
 

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

 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային 
ցուցանիշներ 

Տեղեկատվությա
ն աղբյուրներ 

Պատասխ
անատու 

Ժամկե
տ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
Ոլորտային նպատակ 
Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող 
հանրային ծառայությունների որակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների 

հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող 
հանրային ծառայություններից, 90% 

 Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի 
(համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից 
կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված 
որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3% 

 ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ 
վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը 
համայնքի   բնակիչներին, 97% 

 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար 
կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 
28,62% 

Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում,  հանրային  ծառայությունների  մատուցում 
Բնակավայրերը՝ Լեռնանիստ համայնք 

Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել  ՏԻՄ-երի  
թափանցիկությունը, 
մատչելիությունը, 
հրապարակայնությունը և  
բնակիչների մասնակցությունը  

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
1.  Համայնքում  
անցկացվում  են    
հանրային  բաց լսումներ, 
քննարկումներ,համայնքի  
բյուջեի, տարեկան 
աշխատանքային պլանի   
նախագծի  կազմման հետ  
կապված: Համայնքի  
բնակիչներին  տրված  է  
հնարավորություն իրենց  
առաջարկությունները, 
կարծիքները   և  
դիտողությունները   

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմ
ի քարտուղար,  

2020թ. 
հունվար           
– 2020թ. 
նոյեմբեր 

Համապատասխա
ն մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն      
 

Ոլորտ 10.  Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
1. Արվեստի  դպրոցի  ստեղծում 1 500 000  

2. Խաղահրապարակի   կառուցում 9 000 000  

Ընդամենը  460500000  
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ներկայացնեն   
պաշտոնական 
համացանցային  կայքում   
(հարցումների հիման 
վրա) 82 %    
2.Համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
տեսակարար կշիռը 
համայնքի բյուջեի 
ընդհանուր մուտքերի 
կազմում- 28,62 % 
 

 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Ապահովվել է 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, 
ժամկետ). 
1. ՏԻՄ-երի, 
աշխատակազմի 
գործունեության 
վերաբերյալ բնակիչների 
իրազեկվածության 
մակարդակը – ավելի  
շատ  լավ, քան  վատ 
2.ՏԻՄ աշխատակազմի 
համայնքային 
ծառայողների թիվը - 7 
3. Գույքահարկի 
բազայում առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում - 10 %-ով 
4.Հողի հարկի բազայում 
առկա անճշտությունների 
նվազեցում - 25 %-ով 
5.Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատանքային օրերի 
թիվը տարվա ընթացքում 
- 256 օր 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ. 
Հանրային  բաց  
լսումներ, 
քննարկումներ, 
համայնքի  
ղեկավարի  
եռամսյակային  և 
տարեկան 
հաշվետվություններ,
ԽՄ  նիստեր 
 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմ
ի քարտուղար,  

2020թ. 
հունվար–
2020թ. 
դեկտեմբե
ր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները 
առկա են եղել 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
1.  Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 
ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 
2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական  տուրքերի 
և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների 
ծանուցում 
3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ 
բացատրական աշխատանքների իրականացում, 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ 
զբաղվող աշխատակիցներ՝ 1 
2. Հողի  հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և 
վճարների առկա բազաներ - առկա է 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և 



թափանցիկ գործունեության  ապահովում 
2. Համայնքի   ֆինանսական թափանցիկ և 
արդյունավետ կառավարում  
3. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության 
պարբերական թարմացում 

սարքավորումներ – 5 համակարգիչ, 2 սկան սարք, 2 պռինտեր 
2. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է 
3.Համայնքի  պաշտոնական   համացանցային   կայք –առկա 
է/www.lernanist_kotayq@mail.ru/ , համայնքի  էլ. Հասցեն / www. 
lernanist1828@mail.ru/  
4.Համայնքի  ֆեյսբուքյան  կայք –առկա է /Լեռնանիստի 
համայնքապետարան/  

Ոլորտ 2. Պաշտպանության  կազմակերպում   
Ոլորտային նպատակ . 

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

2. Անցկացնել աղետների  
ռիսկի կառավարման նիստեր 

 
 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
1. Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համայնքի 
բնակչության քաղաքացիական   պաշտպանության   
կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը – 
միջին՝ ոչ   լավ, ոչ   վատ     
2.Տարերային աղետների հնարավոր վտանգների նվազեցման ու 
հետևանքների վերացման ոլորտում համայնքի բնակիչների 
գիտելիքների, ունակությունների և հմտությունների ավելացում 
(հարցումների հիման վրա) - 36 % - ով 
 

Ծրագիր 1. Փրկարար  ծառայություն 
Բնակավայրերը՝ Լեռնանիստ համայնք 

  Ծրագրի նպատակ.  
Կազմակերպել առուների 
հուների մաքրումը և 
բարձրացնել  սելավների 
հնարավոր վտանգներից  
բնակչության 
անվտանգությունը: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
1.Կազմակերպվել է 
առուների  հուների 
մաքրումը – այո 
2.Բարելավվել է 
բնակչության 
անվտանգության 
մակարդակը – ավելի  
շատ   լավ, քան   վատ    

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
  
Հաշվետվություն 
ամեն ամիս 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ,   

2020թ. 
մարտ – 
2020թ. 
մայիս 

Համապատասխա
ն մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությ
ուն       
 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
 
Կազմակերպվել է 
առուների հուների 
մաքրումը, բարձրացնել  
բնակչության 
անվտանգության 
մակարդակը: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, 
ժամկետ). 
1.առուների հուների 
մաքրման տևողությունը- 
3 ամիս 
2. Բնակիչների կարծիքը 
առուների հուների 
մաքրման վերաբերյալ- 
ավելի շատ  լավ, քան  
վատ    
3.Առուների մաքրված 
հուների  երկարությունը -  
4.Սելավների թվի 
նվազեցում -55 % - ով 
 
 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Ամսեկան 
հաշվետվություններ,  

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ,   

2020թ. 
մարտ – 
202թ. 
Մայիս  

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկա են եղել  
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Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
1. Առուների  հուների մաքրման ծրագրի մշակում և 
կառավարում 
2. Առուների հուների մաքրման  աշխատանքների 
իրականացում և վերահսկում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 
100 000  հազար դրամ 
Ֆինանսավորման  աղբյուրը՝  համայնքի  բյուջեի   միջոցներ 
 

Ծրագիր 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության   կազմակերպման դասընթացների  
անցկացում  
 Բնակավայրը՝ Լեռնանիստ 

  Ծրագրի նպատակ.  
Բարձրացնել  համայնքի 
բնակչության 
զգոնությունը  
արտակարգ  
իրավիճակների, 
աղետների  դեպքերում   

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Համայնքում կատարվում  
են  ուսումնավարժական 
աշխատանքներ 
բնականոն գործում է – 
այո  

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ,  

2020թ. 
հունիս–  

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությու
ն 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
 

Արտակարգ  
իրավիճակներում, 
աղետների ռիսկերի  և  
ռազմական դրության 
ժամանակ  
հանձնաժողովի  կազմի  
իրազեկվածություն 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, 
ժամկետ). 
1. Արտակարգ  
իրավիճակներում, 
աղետների  ռիսկերի և  
ռազմական դրության 
ժամանակ  
հանձնաժողովի  կազմի  
իրազեկվածությունը,  
բնական աղետներին 
արագ և լիարժեք 
արձագանքելու 
պատրաստվածության 
մակարդակը -միջին՝ ոչ 
լավ, ոչ վատ     
 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ,  

2020թ. 
հունիս –  

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
1. Արտակարգ իրավիճակներում, աղետների  
ռիսկերի  և ռազմական դրության ժամանակ 
բնակչության պաշտպանության կազմակերպման 
դասընթացների կազմակերպում և անցկացում: 
2. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ 
կողմնորոշվելու մասին տեղեկատվական  
բուկլետների պատրաստում և տարածում 
բնակչության շրջանում: 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 
250000 հազար դրամ 
Ֆինանսավորման   աղբյուրը՝համայնքի   բյուջեի    միջոցներ 

Ոլորտ 3. Ճանապարհային տնտեսություն  և  լուսավորության ցանցի ընդլայնում 
Ոլորտային նպատակ . 
1. Ասֆալտապատել  
2. Մաքրել  ձյան ծածկույթից համայնքի  

ճանապարհները 
3. Սպասարկել  լուսավորության ցանցը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
1.  ներհամայնքային ճանապարհների  մատչելիությունից և 
որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը 
(հարցումների հիման վրա) – ավելի  շատ   լավ, քան  վատ   
2. համայնքի ճանապարհների մաքրումը  ձյան ծածկույթից 
(հարցումների հիման վրա) – ավելի  շատ   լավ, քան  վատ   
3. Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) - լավ 



 
Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանաարհների  ասֆալտապատում  և  ձնամաքրման աշխատանքների  կատարում 

Ծրագրի նպատակ.  
Բարելավել 
ներհամայնքային 
ճանապարհների  վիճակը   

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Ներհամայնքային 
ճանապարհների  
վիճակը - միջին՝ ոչ  լավ, 
ոչ   վատ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ,  

2020թ 
նոյեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությու
ն 

Միջանկյալ արդյունք 
1. Բարելավել 

համայնքի 
ճանապարհների  
վիճակը  բոլոր  
թաղամասերում 

2. Կատարել  ձյան 
ծածկույթի  
մաքրման 
աշխատանքներ  

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, 
ժամկետ). 
1/ ասֆալտապատված   
ճանապարհների  
երկարությունը  - 5 կմ              
2/ Տարվա ընթացքում 
նախատեսված  
համայնքի 
ճանապարհների 
ասֆալտապատում, 
փոսալցում և  
խճապատում: 
-  մոտ  3 կմ 
3/Բնակիչների կարծիքը 
ճանապարհների   
մատչելիությունից – 
ավելի  շատ   լավ, քան   
վատ 
4/ Ծրագրի 
իրականացման   
ժամկետը – տարվա 
ընթացքում 

1. Ձյան ծածկույթից  
մաքրվող  
ճանապարհների  
երկարությունը մոտ 
25 կմ 

 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ,  

2020թ 
հոնվար- 
փետրվա
ր 
2020  
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 
1.  Նորոգման աշխատանքների իրականացում և 
վերահսկում  
2. ձնամաքրման աշխատանքների կատարում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
2. ձնամաքրման աշխատանքների համար  Համայնքի բյուջեով 
նախատեսված  ծախսեր՝ 2 000 000  հազ. Դրամ 
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող  
աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 1 
3. Համայնքի վարձակալված տեխնիկա – առկա է 1 տեխնիկա 
Ֆինանսավորման   աղբյուրը՝   համայնքի  բյուջեի   միջոցներ 

Ծրագիր 2. Լուսավորության ցանցի  սպասարկում  և  լուսավորության  ցանցի  էներգետիկ  ծառայություն 
Բնակավայրերը՝   Լեռնանիստ   համայնք    

17 
 



  Ծրագրի նպատակ.  
Բարձրացնել  
Լեռնանիստ  համայնքի   
փողոցներում անվտանգ 
երթևեկության 
մակարդակը:  

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից 
(հարցումների հիման 
վրա) -  ավելի  շատ   
լավ, քան   վատ    

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
 

2020  
ապրիլ- 
2020 
սեպտեմբ
եր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությու
ն 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Համայնքի փողոցները 
դարձնել  լուսավոր, 
երթևեկելու համար 
ավելի անվտանգ  և  
տեսանելի : 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, 
ժամկետ). 
1. Փողոցներում 
տեղադրված սյուների և 
լուսատուների թիվը - 233   
3. Կառուցված 
լուսավորության 
ցանցերի ընդհանուր 
երկարությունը -  մոտ           
7 կմ 
4. Բնակիչների կարծիքը 
մատուցված 
ծառայությունից - լավ 
 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
 
 տարեկան 
հաշվետվություններ 
 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
 

2020  
թվական  

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 
1. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 
3. փոխադարձ  հաշվարկների  ստուգման ակտերի 
հիման վրա էլ. Էներգիայի  ծախսերի վճարում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1.Աշխատակազմում աշխատանքների   իրականացման 
հարցերով զբաղվող մասնագետներ՝ -1 
2. Համայնքի բյուջեով լուսավորության ցանցի  սպասարկում ` 
նախատեսված ծախսեր  720000 դրամ 
4. լուսավորության ցանցի  էներգետիկ  ծառայություն՝                                        
1 700000.դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ,  

Ոլորտ 4 .Կրթություն , այլ մշակութային կազմակերպություններ 
Ոլորտային նպատակ . 
Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, 
խթանել մշակութային միջոցառումներին 
երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը:   

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված մշակութային 
ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – ավելի  շատ   
լավ, քան   վատ     

Ծրագիր 1. Լեռնանիստ  համայնքի  միջոցառումների կազմակերպում, պարի, սպորտի, նկարչության և  դիզայնի  
դասավանդում 

  Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել համայնքում 
մշակութային  կյանքի  
զարգացմանը  

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Համայնքում  
իրականացնել 
միջոցառումների  
կազմակերպման 
աշխատանքներ, 
համայնքում  անցկացնել  
պարի, նկարչություն-
դիզայնի , սպորտի   
դասավանդումներ -  

  Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել 
համայնքում 
մշակութային 
կյանքի  
զարգացմանը, 
մանկապարտեզ 
հաճախող  
երեխաների և  
դպրոցահասակ  
երեխաների  համար 
կազմակերպել 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
 

2020  
թվական. 
 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկա են եղել 



միջոցառումներ , 
ինչպես  նաև  
կազմակերպել  
պարի, 
նկարչություն-   
դիզայնի, սպորտի  
պարապմունքներ 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
 

1. Լեռնանիստ 
համայնքում 
անցկացված  
միջոցառումների  
կազմակերպում  

2. Պարի,սպորտի, 
նկարչություն- 
դիզայնի 
պարապմունքներ 

 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, 
ժամկետ). 
1. Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
միջոցառումների 
քանակը - 15  
1) պարի դասավանդում- 
12 ամիս, շաբաթը 3 օր 
/60 երեխա/     
 2) նկարչություն- 
դիզայնի դասավանդում 
– 10  ամիս,   շաբաթը 3 
անգամ /28 երեխա/ 
3) սպորտ /կարատե /-11 
ամիս, ծաբաթական 3 
անգամ /16 երեխա/ 
 

Միջանկյալ 
արդյունք 1. 
 

Համայնքի  
բնակչության 
գոհունակությունը, 
մշակութային 
կյանքի 
զարգացման 
վերաբերյալ:  

 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
 

2020  
թվական  
 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությու
ն 

Միջոցառումներ (գործողություններ). 
1. Լեռնանիստ համայնքում անցկացված  
միջոցառումների  կազմակերպման և  անցկացման  
փաստաթղթեր  

2. Պարի, նկարչություն – դիզայնի և  սպորտի  
պարապմունքներ 

Անցկացնող  դասատուների  հետ կնքված 
պայմանագրեր  
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1. միջոցառումների կազմակերպման մատյան ՝1 
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող 
աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3 
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 
միջոցառումների  կազմակերպման  1 800 000դրամ,  
Պարի, նկարչություն -դիզայնի և  սպորտի  դասատուների 
աշխատավարձ` 1 440 000դրամ 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 
 

Ոլորտ  5.  Գյուղատնտեսություն 

Ոլորտային նպատակ 
 
 
Լեռնանիստ  համայնքին   սպառնացող  պոտենցիալ   
վտանգավոր  տեղամասերի   և  բնակչության  
անվտանգության  ապահովման  ուղղությամբ  
միջոցառումների  կազմակերպում 
 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Ուսումնասիրել  սելավատարերի  հուների  վիճակը 
 Բնակչության  հետ  կատարել  բացատրական  

աշխատանքներ` ստեղծված  իրավիճակների դեպքում  
սելավավտանգ  գոտիներում  աշխատանքները   
կարգավորելու  համար 

 Աշխատանքների  կատարման ժամկետը- գարնան և  
աշնան   ամիսներին` հորդառատ  անձրևների  և  
արագ  ձնհալի  դեպքում    
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Ծրագիր 1.  Բնական աղետներից  առաջացած վնասների  վերականգնում 
Ծրագրի նպատակ 
  
Համայնքը  զերծ   պահել  
հնարավոր  
ջրհեղեղներից, 
հեղեղումներից, 
սելավներից, 
քարաթափումներից  և  
սողանքներից   

Ծրագրի 
ազդեցության 
(վերջնական 
արդյունքի) 
ցուցանիշներ 
Իրազեկել  
վտանգավոր   
տարածքներում  
գտնվող  
բնակչությանը և  
իրենց  սպառնացող   
վտանգներին,  
նկուղային  
հարկերից  իրենց  
ունեցվածքի   
տեղափոխման  
անհրաժեշտության, 
ինչպես  նաև   նման  
դեպքերում  
բնակչության   
վարվելակերպի  
կանոնների  մասին: 

  Ծրագրի 
նպատակ.  
  
Հնարավոր  
վտանգավոր  
վայրերում   
կազմակերպել  
հսկողություն` 
արագ  
արձագանքելու  
և 
համապատասխ
ան  
միջոցառումներ  
ձեռնարկելու  
համար 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակա
զմի 
քարտուղար, 
 

 
 
 
 
2020թ. 
մարտի      
1-ից 
մինչև 
հունիսի 
1-ը, 
սեպտեմբ
երից 
մինչև  
նոյեմբեր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
 Գարնան  և  աշնան  
ամիսներին  կատարվել  
են սելավատարների   
մաքրման  
աշխատանքներ և  
կատարվել է 
սելավատարների   
պատնեշների   
կառուցում 

Ելքային 
ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Բնակիչների 

կարծիքը 
կատարված  
աշխատանքների 
վերաբերյալ՝ լավ 

 Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, 1 
տարի`  գարնան 
և աշնան 
ամիսներին  

Միջոցառումներ   
Համայնքի  1-ին  թաղամասում, 3-րդ թաղամասում  և  
9-րդ  թաղամասում գարնա և  աշնան ամիսներին` 
հորդառատ  անձրևների  և  արագ  ձնհալների  
ժամանակ  կատարվում  են  սելավատարների  
մաքրման աշխատանքներ 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 2020 թվականին  Արտակարգ  իրավիճաների  

կանխարգելիչ  միջոցառումների  կազմակերպման  
համար  համայնքի  բյուջեով  նախատեսված  է  
ընդամենը  200.000 ՀՀ  դրամ: 

 Վտանգավոր   տեղամասերի  նկարագրությունը- 
Գտնվում  են  սելավատարների   անմիջապես  
հարևանությամբ: 

   Վտանգավոր  գոտում  գտնվող  շենքերի, 
շինությունների  և   բնակչության թիվը -  Շենքերի և 
շինությունների   թիվը կազմում  են 38, իսկ 
բնակչության թիվը` 160 մարդ 

Ոլորտ 6. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ոլորտային նպատակ . Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 



Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում 
բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման  ծառայությունների մատուցումը  և 
շրջակա միջավայրի մաքրությունը: 

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող  
աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – բավականին   
լավ   

Ծրագիր 1. Համայնքում  աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ծառայությունների մատուցում 
Լեռնանիստ   համայնք 

  Ծրագրի նպատակ.  
Ապահովել համայնքի 
բնակչությանը 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման  
ծառայությունների 
մատուցումը  և շրջակա 
միջավայրի 
մաքրությունը: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
 Համայնքում   
կատարվում  են  
աղբահանության 
աշխատանքներ, որի  
շնորհիվ  ապահովված  է  
համայնքի մաքրությունը, 
որը  բնակիչների  կողմից  
գնահատվում է  լավ  - 
100 %-ով 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազ
մի 
քարտուղար,  

2020  
հունվար-
2020 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Համայնքում 
կազմակերպվում է 
աղբահանություն և 
սանիտարական 
մաքրում և ապահովվել է 
շրջակա միջավայրի 
մաքրությունը: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, 
ժամկետ). 
1. Համայնքում 
իրականացված 
աղբահանության 
ծավալը` տարեկան 
կտրվածքով – մոտ 
1350մ3 

2.Աղբամանների թիվը - 
15 
3.Աղբահանության 
ծառայության 
մատուցման 
հաճախականությունը-
(շաբաթվա ընթացքում) – 
2   օր  
4.Աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման ծառայության 
համապատասխանությու
նը օրենսդրական 
պահանջներին, 
սահմանված 
նորմատիվներին, 
կարգերին և 
չափորոշիչներին - 
մասնակի 
5. Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը - 1 տարի 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազ
մի 
քարտուղար,  

2020 
հունվար-
2020 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները 
առկա են եղել 
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Միջոցառումներ (գործողություններ). 
1. Աղբամանների տեղադրում 
2.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
աշխատանքների իրականացման սխեմայի, 
ժամանակացույցի կազմում և հաստատում 
3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
կազմակերպում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման հարցերով  
զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 2 
2. Համայնքի վարձակալած  տեխնիկա – առկա է 
3.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
աշխատանքների իրականացման համար համայնքի բյուջեով 
նախատեսված ծախսեր՝ 3694000  դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի  բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 7. Սոցիալական   օգնություն 

Ոլորտային նպատակ . 
Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների 
սոցիալական վիճակը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո 
2.Սոցիալական օգնություն  ստացողների  բավարարվածությունը 
իրականացվող ծրագրից – ավելի շատ  լավ , քան  վատ   

Ծրագիր 1.Համայնքի   սոցիալապես  անապահով  բնակիչներին  օգնության  տրամադրում 
Լեռնանիստ  համայնք 

  Ծրագրի նպատակ.  
Որոշակի  չափով  օգնել  
սոցիալապես  
անապահով վիճակում  
գտնվող  համայնքի  
բնակիչներին 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
Բնակչության կարծիքը 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
վերաբերյալ 
(հարցումների հիման 
վրա) – ավելի շատ լավ, 
քան  վատ    

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,աշխ
ատակազմի 
քարտուղար,  

2020  
հունվար-
2020 
դեկտեմբեր 

Համապատաս
խան 
ֆինանսական 
ռեսուրսները 
առկա են եղել 
 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
 

Դժվարին  իրավիճակում  
գտնվող համայնքի  
բնակիչներին  օգնության  
տրամադրում 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, 
ժամկետ). 
1.Սոցիալական 
աջակցություն ստանալու 
նպատակով 
նախատեսված  
դիմումներ թիվը – մոտ 
120 
 3.Սոցիալական 
օգնություն  ստացողների 
կարծիքը  - ավելի շատ 
լավ,  քան  վատ    
4. Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը - 1 տարի 
 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,աշխ
ատակազմի 
քարտուղար,  

2020  
հունվար-
2020 
դեկտեմբեր 

Համապատաս
խան 
ֆինանսական 
ռեսուրսները 
առկա են եղել 
 

 
 

 



3. Համայնքային   գույքի կառավարման 2020 թ. ծրագիրը 
Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2019թ.ծրագիրը 

 

Հ/հ Գույքի անվանումը 
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1.  Մշակույթի  տուն Լեռնանիստ 
1-ին փող թիվ   
52 /  

0,12 լավ Օգտագործվում 
է համայնքի 
կողմից 

 

2.  Լեռնանիստի 
մանկապարտեզի շենք 

Լեռնանիստ 
4-րդ փող թիվ 
6  

0,2859 լավ Օգտագործվում 
<<Լեռնանիստի 
մանկապարտե
զ>>  ՀՈԱԿ-ի  

կողմից 

 

3.  Լեռնանիստի  
բժշկական 
ամբուլատորիայի շենք 

Լեռնանիստ 
5թաղ թիվ 1/1 

0,05718 լավ Օգտագործվում 
է 
<<Լեռնանիստի 
ԲԱ>> ՀՈԱԿ-Ի 
կողմից 

- 

4.  Ծառայողական 
ավտոմեքենա 
/Շեվրոլետ Նիվա/ 

CHEVROLET 
NIVA21230 GLS 

- Լավ Օգտագործվում 
է համայնքի 
կողմից 

 

5.  Փողոցային 
լուսավորության          
ցանց 

Լեռնանիստ 
1 փ-ից  4 տ,               
1 փ-ից 35 տ,                 
1-ին փ. 25-ից 
2-րդ փ 31 տ,1 
փ  14 տ-ից 2 
փ. 18 տ,                                
5 թաղ. –ից                       
7-րդ փող  2-րդ 
փողոց 31 տան 
մոտից  4-րդ 
փողոց 40 տան 
մոտ,  7-րդ 
փողոց 11 տան 
մոտից  մինչև  
9-րդ  թաղ.  23 
տան մոտ 

 
 
 
5 – 5,5  

լավ Օգտագործվում 
է համայնքի 
կողմից 

 

6.  Սպասասրահ 4 հատ Լեռնանիստ  
1-ին փողոցի 
աջակողմյան 
հատվածում  

0,01 լավ Օգտագործվում 
է համայնքի 
կողմից 
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7.  Արոտավայրերի  
ջրարբիացման 
համակարգ 

Լեռնանիստ 5,8 կմ լավ Օգտագործվում  
է  համայնքի  
կողմից  

 

 

4.Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 
 
Աղյուսակ7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման   պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների 

ոլորտների 
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորման 
աղբյուրները 
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
1. Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի պահպանում,  
համայնքային  ծառայությունների 
մատուցում 

37852020 37852020 

    

Ընդամենը 37852020 37852020     
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
1. Փրկարար  ծառայություն 100 000 100 000     
2. Արտակարգ  իրավիճակում  

բնակչության պաշտպանության  
կազմակերպման  դասընթացների  
անցկացում 

250 000 250 000 - - - - 

Ընդամենը                    350 000 
Ոլորտ 3. Ճանապարհային   տնտեսություն  և  լուսավորության  ցանցի  համակարգի   
սպասարկում 
1. Ներհամայնքային   

ճանապարհների  
ասֆալտապատում  և  
ձնամաքրման  աշխատանքների  
կատարում 

2000000 2000000 

    

2. Լուսավորության  ցանցի  
սպասարկում  և  լուսավորության  
ցանցի  էներգետիկ  ծառայություն 
համալրում 

2320000 2320000 

    

Ընդամենը 4320000 
Ոլորտ 4. Կրթություն  այլ  մշակութային  կազմակերպություններ 
1. համայնքի  միջոցառումների 

կազմակերպում, պարի, 3252000      



նկարչության և  դիզայնի  
դասավանդում, սպորտ 

Ընդամենը 3252000      
Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն 
1. Բնական աղետներից  առաջացած  

վնասների  վերականգնում 
200 000      

Ընդամենը 200 000      
Ոլորտ 7. Շրջակա միջավայրի  պահպանություն  
1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում 

աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման  
ծառայությունների մատուցում  

3694000 - - - - - 

Ընդամենը    3694000 
Ոլորտ 12. Սոցիալական  օգնություն 
1. Համայնքի սոցիալապես  

անապահով բնակիչներին 
օգնության տրամադրում 

2200000  
    

Ընդամենը 2200000      
Ընդհանուրը       

 

5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 
Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային 
ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ 
Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների     
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ  

 
Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի   պահպանում,  համայնքային  
ծառայությունների մատուցում 
Լեռնանիստ 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատողներ  

19    

Համայնքի հողի հարկի 
և գույքահարկի 
գանձման 
ավտոմատացված 
համակարգեր 
 

1    

Մշակույթի  տուն ըստ 
գույքագրման 

ցուցակի 
   

Տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների 1    

25 
 



հավաքագրմամբ 
զբաղվող աշխատակից 
Հողի  հարկի, 
գույքահարկի, 
տեղական տուրքերի և 
վճարների առկա 
բազաներ 

առկա է    

Աշխատակազմում 
առկա համակարգչային 
սարքեր և 
սարքավորումներ 

9    

ՏԻ -անը բնակիչների 
մասնակցության 
կարգեր 

3    

Համայնքի 
պաշտոնական 
համացանցային կայքի 
առկայություն 

առկա է    

Ելքային 
(քանակական) 

ՏԻՄ-երի, 
աշխատակազմի 
գործունեության 
վերաբերյալ 
բնակիչների 
իրազեկվածության 
մակարդակը 

Ավելի շատ  
լավ, քան  

վատ 
 

   

Գույքահարկի բազայում 
առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում, %-ով 

10    

Հողի հարկի բազայում 
առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում, 25%-ով 

25    

Համայնքի բյուջեի 
սեփական 
եկամուտների 
հավաքագրման 
փաստացի գումարների 
տարեկան աճ 10- %-ով 

10    

Հարկային 
պարտականությունները 
չկատարողների 
նկատմամբ համայնքի 
կողմից դատարան 
ներկայացված 
հայցադիմումների թիվը 
   

0    

Համայնքի բյուջեի 
սեփական 
եկամուտների գծով 
առկա ապառքների 
նվազեցում 5- %-ով 

5    



Ելքային 
(որակական) 

ՏԻՄ-երի, 
համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
գործունեությունից, 
մատուցած 
ծառայությունների 
մատչելիությունից և 
որակից  բնակիչների 
բավարարվածության 
աստիճանը 
(հարցումների հիման 
վրա) 

Ավելի շատ 
լավ, քան 

վատ 
 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
աշխատանքային օրերի 
թիվը տարվա 
ընթացքում, օր 

256 

   

Աշխատակազմում 
ստացված մեկ 
դիմումին 
պատասխանելու միջին 
ժամանակը, օր 

5 

   

Համայնքի ղեկավարի, 
ավագանու կողմից 
կազմակերպվող 
բնակիչների 
ընդունելությունների 
հաճախականությունը 

շաբաթը 5 
անգամ 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Աշխատակազմը 
բնականոն գործել է, 
բարելավվել է 
բնակչությանը 
մատուցվող  
համայնքային 
ծառայությունների 
որակը (հարցումների 
հիման վրա) 

Ավելի շատ 
լավ, քան 

վատ    

   

Համայնքի բյուջեի 
սեփական 
եկամուտների 
տեսակարար կշիռը 
համայնքի բյուջեի 
ընդհանուր մուտքերի 
կազմում, % 

28,74 

   

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

35768000 
   

 

27 
 



Ոլորտ 2. Պաշտպանության   կազմակերպում  
 Ծրագիր 1. Փրկարարական  ծառայություն  
 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Համայնքում 
բնակվող զինապարտ 
քաղաքացիների 
գրանցամատյանի 
առկայությունը 

Առկա է 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Համայնքի  
զորակոչիկներին 
ոգեշնչելու  համար  
հանդիսավոր ձևով  
ճանապարհում  դեպի  
հայոց բանակ  

Տարին 2 
անգամ 

   

Ելքային 
(որակական) 

Զորակոչիկների 
ծնողների կարծիքը 
կազմակերպվող 
միջոցառման  
վերաբերյալ 

Ավելի շատ 
լավ, քան 

վատ 
 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Տարվա ընթացքում 2  
անգամ /աշնանային և  
գարնանային 
զորակոչ/  
յուրաքանչյուր  
զորակոչիկի տրվում  է  
նվեր   

Աշնանային և  
Գարնանային  
զորակոչին   

յուրաքանչյուր  
զորակոչիկի  
տրվում  է  

նվեր   

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Զորակոչիկների 
բավարարվածություն
ը մատուցված 
ծառայություններից 
(հարցումների հիման 
վրա), % 

այո 
ավելի շատ 
լավ, քան 

վատ    

   

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

100 000 
   

 
 
 Ծրագիր 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության  կազմակերպման  
դասընթացների    անցկացում 
Լեռնանիստ 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 
Արտակարգ   
իրավիճակներում, 
աղետների  ռիսկերի  

Արտակարգ. 
-13 
 

   



և ռազմական 
դրության ժամանակ  
հանձնաժողովի 
կազմը 

 
 
Աղետներ.-
16 

Ելքային 
(քանակական) 

Արտակարգ   
իրավիճակներում, 
աղետների  ռիսկերի  
և ռազմական 
դրության ժամանակ  
հանձնաժողովի 
կողմից  
կազմակերպված  
դասընթացների  
մասնակիցների  
թիվը 

58 

   

Ելքային 
(որակական) 

Արտակարգ 
իրավիճակներում, 
աղետների  ռիսկերի  
և ռազմական 
դրության  ժամանակ  
արագ և լիարժեք 
արձագանքելու 
պատրաստականությ
ան մակարդակը 

միջին՝ ոչ 
լավ, ոչ վատ     

   

Արտայարգ 
իրավիճակներում, 
աղետների  ռիսկերի  
և ռազմական 
դրության  ժամանակ  
հանձնաժողովի 
կանոնադրության 
առկայությունը  

Առկա է 
 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Արտակարգ 
իրավիճակներում, 
աղետների  ռիսկերի  
և ռազմական 
դրության  ժամանակ  
հանձնաժողովի 
կանոնադրության 
իրազեկվածությունը 

միջին՝ ոչ 
լավ, ոչ վատ     

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Արտայարգ 
իրավիճակներում, 
աղետների  ռիսկերի  
և ռազմական 
դրության  ժամանակ  
հանձնաժողովը  
բնականոն  գործում է  

այո 

   

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

250 000    

29 
 



 
Ոլորտ 3.ճանապարհային  տնտեսություն  և  լուսավորության  ցանցի   համակարգի  
սպասարկում  
 Ծրագիր 1.Ներհամայնքային  ճանապարհների   ասֆալտապատում  և  ձնամաքրման 
աշխատանքների  կատարում 
 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Ծրագրի 
իրականացման 
համար 
կազմակերպությունն
երի   հետ կնքված 
պայմանագրերի 
թիվը 

2 

   

Համայնքի կողմից  
վարձակալված  
տեխնիկաների  
քանակը 

 
1 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Ձնաբքից  մաքրվող  
ճանապարհների 
երկարությունը, կմ 

25 կմ 
   

 

Ասֆալտապատման  
ենթակա 
ճանապարհների 
երկարությունը, կմ 

14կմ 

   

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների 
կարծիքը փոսալցված 
և բարեկարգված 
ճանապարհների 
վերաբերյալ 

բավականին
լավ      

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքի 
ճանապարհները 
դարձել են  անցանելի  
հետիոտների և 
տրանսպորտային 
միջոցների 
երթևեկության 
համար տարվա բոլոր 
եղանակներին, 52% 

բավականին
լավ      

   

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

2000000 
   

 
 



Ծրագիր 2. Լուսավորության  ցանցի  սպասարկում  և  լուսավորության  ցանցի  էներգետիկ  
ծառայություն  

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. արժեքը Փաստ. 
արժեքը 

Շեղում
ը 

Մեկնաբ
անությու

ն 

Մուտքային 

Ծրագրի 
իրականացման 
հարցերով զբաղվող 
աշխատակիցներ 

1 կազմակերպություն 

   

Լուսավորության 
ցանցի սպասարկող  
աշխատակիցների 
քանակը 

առկա է 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Լուսավորության  
ցանցի   
երկարությունը 

Մոտ 7 կմ 
   

Լուսավորության  
ցանցի   ընդլայնման 
երկարությունը 

 2019  թվականին   
համայնքի 1-ին 

փողոցում տեղադրված   
հին  լուսատուները  

փոխարինվել  են  լեդ  
էլեկրախնայող  

լուսատուներով` թվով 
40  հատ, իսկ 2-րդ 

փողոց 31 տան մոտից  
4-րդ փողոց 40 տան 
մոտ,  7-րդ փողոց 11 

տան մոտից  մինչև  9-
րդ  թաղամաս  23 

տան մոտ  հին  
հենասյունների  վրա  

տեղադրվել  են  
լուսատուներ  և  
էլեկտրախնայող  

լամպեր   

   

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների 
կարծիքը 
լուսավորության  
ցանցի   վերաբերյալ 

Շատ  լավ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքի 
ճանապարհները 
դարձել են  տեսանելի  
և  լուսավոր   
գիշերային  ժամերին 

Լավ  
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Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

2420000 
   

 
Ոլորտ 4. Կրթություն  և  այլ մշակութային  կազմակերպություններ 
Ծրագիր 1.համայնքի  միջոցառումների  կազմակերպում, պարի,  նկարչություն – դիզայնի  
դասավանդում  և  սպորտ 
Լեռնանիստ  
  

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Ծրագրի 
իրականացման 
հարցերով զբաղվող 
մասնագետների  և  
դասավանդող  
դասատուների  թիվը 

3 

   

Կնքված  
պայմանագրերի 
քանակը մոտավոր  

3 
   

 

Իրականացվող  
միջոցառումների 
քանակը  տարեկան  
մոտավոր  

11 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Համայնքից  դուրս  
Մրցույթների, 
ցուցահանդեսների  և  
փառատոների  
մասնակցություն 

Նկար -3 
անգամ 

Կարատե -4  
անգամ 
Պար-6 

 

   

Անցկացվող  
պարապմունքների 
քանակը` 
շաբաթական  

3 օր 

   

Պարապմունքմերին  
մասնակցող  
երեխաների  թիվը 

Պար – 60  
Նկաչ.-
դիզայն – 28 
Սպորտ -16 

   

Ելքային 
(որակական) 

Ծնողների  կարծիքը 
մատուցված 
ծառայությունից 

լավ 
   

Ելքային 
(ժամկետայնության

) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, ամիս 

1  տարի 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակիչների 
բավարարվածություն
ը համայնքում 
անցկացվող  
միջոցառումների  և  
պարապմունքների  

Շատ  լավ,  

   



վերաբերյալ  
(հարցումների հիման 
վրա) 

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

1752000 
   

 
Ոլորտ 5.Գյուղատնտեսություն 
Ծրագիր1. Բնական աղետներից  առաջացած  վնասների  վերականգնում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 
Մշակված և 
հաստատված 
ծրագիր 

Առկա է 
   

Ելքային 
(քանակական) 

 

Ծրագրի 
իրականացման 
հարցերով զբաղվող 
աշխատակազմի 
աշխատակիցներ 

3 

   

Համայնքում 
վտանգավոր  
տեղամասերի  
գտնվելու   վայրը 

1-ին թաղամաս 
3-րդ թաղամաս 
9-րդ թաղամաս 

   

Ելքային 
(որակական) 

Բնակչության 
կարծիքը մատուցված 
ծառայության մասին 

Ավելի շատ 
լավ, քան վատ 

 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1տարի,  
գարնա և  
աշնան  

ամիսներին 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքը  զերծ  
պահել   հնարավոր  
ջրհեղեղներից, 
հեղեղումներից, 
սելավներից 

Հորդառատ      
անձրևների    և    
արագ   ձնհալի 
ժամանակ   

   

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝,համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

 
 
 

200 000 
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Ոլորտ 6. Շրջակա  միջավայրի     պահպանություն 
Ծրագիր 1. Համայնքի  բոլոր  թաղամասերում   աղբահանության և  սանիտարկան    մաքրման  
ծառայությունների  մատուցում 
 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Աղբահանություն և 
սանիտարական 
մաքրման հարցերով  
զբաղվող 
աշխատակիցների 
թիվը 

1 

   

Համայնքի կողմից  
վարձակալված 
տեխնիկա 

առկա է 
   

Ելքային 
(քանակական) 

 

Համայնքում 
իրականացված 
աղբահանության 
ծավալը` տարեկան 
կտրվածքով, տոննա 
մոտ 

1350մ3 

   

 Աղբամանների թիվը 15    

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 
ծառայության 
մատուցման 
հաճախականությունը 
(շաբաթվա  
ընթացքում) 

2 օր 

   

 
Ծրագրի  
իրականացման  
ժամկետը, տարի 

1 տարի 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է 
համայնքի 
բնակչությանը 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայությունների 
մատուցումը 
համայնքի բոլոր 
թաղամասերում, 80% 

12 
թաղամաս 

   

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

3694000 
   

 
 
 
 



Ոլորտ 7. Սոցիալական     պաշտպանություն 
Ծրագիր 1. Համայնքի  սոցիալապես  անապահով   բնակիչներին  օգնության  տրամադրում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թվական,  տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Սոցիալական 
օգնություն  
տրամադրող  
հանձնաժողովի  թիվը 

4 

   

Սոցիալական ծրագրի 
առկայությունը 

Առկա  է 
   

Ելքային 
(քանակական) 

 

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստացած սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքների թիվը  
մոտ   

150 

   

 

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստանալու նպատակով 
դիմումներ 
ներկայացրածների 
թիվը 

176 

   

Ելքային 
(որակական) 

Սոցիալական 
օգնություն  ստացած 
բնակիչների 
բավարարվածությունը  
իրականացվող 
ծրագրից 

Շատ  լավ                 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

1.Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 
2. Աշխատակազմում  
բնակչից  ստացված  
մեկ  դիմումին   
պատասխանելու  
միջին ժամանակը, օր  

1 
 
 
 
25 - 30 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակչության կարծիքը 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
օգնության վերաբերյալ  

Շատ լավ  

   

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

2500000 
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