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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
Ակունք համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝
 համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
 սահմանել 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։
Ակունք համայնքի 2020թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.
1-ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։
2-րդ

բաժնում

ներկայացվում է

համայնքի

2020

թվականի

ծրագրերի

ցանկը

և

տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։
3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2020 թվականի
ծրագիրը։
4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։
5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։
1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Համայնքի տեսլականը՝
1 «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017
3

Ակունք համայնքի որակյալ հանրային ծառայություններ մատուցող, բարեկարգ, էկոլոգիապես
մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող, բնակչության զբաղվածությունն ապահովող
համայնք է:
Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները
Ցուցանիշ

Ելակետայ
ին արժեք

Թիրախայի
ն արժեք

3.7

3

40

60

9367

9367

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի
տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի
մեջ (%)
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն
ընդհանուր եկամուտների մեջ (%)
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները
Վերջնական արդյունքի՝
Ոլորտային նպատակ
Ցուցանիշ

Ելակետա
յին
արժեք

Թիրախա
յին
արժեք

90

92

1

3

40

60

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը (հարցումների
հիման վրա) ՏԻՄ-երի
գործունեությունից, մատուցվող
հանրային ծառայություններից, %
Համայնքի բնակիչների
մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի
ղեկավարի, համայնքի ավագանու)
կողմից կայացված որոշումների թվի
Բարելավել համայնքի
բնակչությանը
տեսակարար կշիռը կայացված
մատուցվող հանրային
որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, %
ծառայությունների
Համայնքի
բյուջեի
սեփական
որոկը
եկամուտների
տեսակարար
կշիռը
համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի
կազմում, %
ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող
համայնքային (հանրային, ոչ վարչական
բնույթի) ծառայությունների
հասանելիությունը համայնքի կենտրոն
չհանդիսացող բնակավայրերի
բնակիչներին, %
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
4

90

99

2020 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվում են
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության
պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում
2020 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության
պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ են
նախատեսվում
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
քաղաքաշինության և կոմունալ
տնտեսության ոլորտում մատուցվող
Քաղաքաշինության և
կոմունալ տնտեսության ծառայություններից, %
ոլորտում ապահովել
Բնակիչների բավարարվածությունը
որակյալ
համայնքում գիշերային
ծառայությունների
լուսավորվածությունից, %
մատուցումը
Հետիոտների և վարորդների
բավարարվածության աստիճանը
միջբնակավայրային ճանապարհների
վիճակից, %
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2020թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային
նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային
Բարելավել
ճանապարհների երկարությունը, կմ
ներհամայնքային
ճանապարհային
Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային
տնտեսության վիճակը,
ճանապարհների տեսակարար կշիռը
և ապահովել
ընդհանուրի մեջ, %
բնակավայրերի միջև
Միջբնակավայրային երթուղու
տրանսպորտային կապը առկայությունը,
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ
2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային
նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 8. Կրթություն
Համայնքի բնակիչների համար
Ապահովել համայնքի
կրթական ծառայությունների
բնակիչներին
հասանելիության մակարդակի
նախադպրոցական
բարձրացում, %
կրթության և
արտադպրոցական
Բնակիչների բավարարվածությունը
դաստիարակության
մատուցվող նախադպրոցական
ծառայությունների
կրթության ծառայությունից, %

5

200

200

200

200

58

60

70

70

85

88

-

-

21

22

35

21,2

ոչ

այո

-

-

7

7

70

70

մատուցումը

Մատուցվող նախադպրոցական
կրթության ծառայության
հասանելիությունը համայնքի
բնակիչներին, %
Արտադպրոցական դաստիարակության
խմբակներում ընդգրկված երեխաների
թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական
տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի
մեջ, %
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող
աշխատանքներ
Ապահովել ՏԻՄ-երի
Մատուցվող մշակութային
կողմից համայնքի
ծառայությունների հասանելիությունը
բնակչությանը
համայնքի կենտրոն չհանդիսացող
մշակույթի և
բնակավայրերի բնակիչներին, %
երիտասարդության հետ
տարվող որակյալ և
Գրադարանից օգտվողների թվի
մատչելի
տարեկան աճը, %
ծառայությունների
մատուցումը
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2020 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային
նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Համայնքում սպորտի
զարգացման համար
ստեղծել նախադրյալներ

Համայնքի ապահովվածությունը
մարզադաշտերով, %

Բնակիչների բավարարվածությունը
մատուցվող ծառայություններից, %
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,
Թեթևացնել համայնքում այո/ոչ
բնակվող անապահով
Սոցիալական ծրագրի շահառուների
ընտանիքների հոգսերը
բավարարվածությունը իրականացվող
ծրագրից, %
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Անասնապահության բնագավառում
Ստեղծել
զբաղվածության աճը նախորդ տարվա
գյուղատնտեսության
համեմատ, %
զարգացման համար
Հողագործության բնագավառում
նպաստավոր
զբաղվածության աճը նախորդ տարվա
պայմաններ
համեմատ, %
Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուժասանիտարիա
Անասնաբուժության և
Հակահամաճարակային
բուժասանիտարիայի
միջոցառումների իրականացման
ոլորտում նախատեսվող
արդյունավետության բարձրացում
միջոցառումներ
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4
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-
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80

80

82
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այո

33

34

2

3

3

4

42

45

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Աղբահանության և սանիտարական
մաքրման որակյալ ծառայությունների
մատուցումից բնակչության
Համայնքը դարձնել
բավարարվածության աստիճանի
մաքուր և բարեկարգ, 8
բարձրացումը (հարցումների հիման
բնակավայրերում
վրա), %
կազմակերպել
Համայնքում հավաքված և աղբավայր
կանոնավոր
տեղափոխված աղբի քանակի
աղբահանություն
տեսակարար կշիռը համայնքում
առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ,
%
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային
նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների
մասնակցություն
2020 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների
մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել
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-

-

-

-

2. Համայնքի 2020թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)
Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական
միջոցներով

Հ/հ

Ծրագրի
արժեքը
(հազ.
դրամ)

Ծրագրի անվանումը

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ընդհանուր բնույթի համայնքային
1.
ծառայությունների մատուցում

172700.0

Ընդամենը

172700.0

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
2020 թվականին պաշտպանության
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ նախատեսվում են
Ընդամենը
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից
բնակչության պաշտպանություն և
քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում

7

ԲԲՀ-ի
բնակավայրը
ընդհանուր
համայնքային
ընդհանուր
համայնքային

200,0

ընդհանուր
համայնքային

200,0

ընդհանուր
համայնքային

2020 թվականին արտակարգ իրավիճակներից
բնակչության պաշտպանության և
քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ են նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ
տնտեսություն
1.
Զառ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում
Նոր-Գյուղ բնակավայրի խմելու ջրագծի մուտքի
2.
մասի կառուցում

3.

4.
5.

Սևաբերդ բնակավայրի ջրամբարի վերանորոգում
և հին ջրագծերի վերափոխում և հաշվիչների
տեղադրում
Նոր-Գյուղ և Կոտայք բնակավայրերի
սելաֆատարի մաքրման և վերանորոգման
աշխատանքներ
Ակունք համայնքի փողոցների լուսավորում

Ընդամենը
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ակունք բնակավայրի 6-րդ և և 7-րդ փողոցների
1.
ասֆալտապատում
Կապուտան բնակավայրի 1-ին և 11-րդ փողոցի
2.
շարունակության ասֆալտապատում
Կոտայք բնակավայրի ասֆալտապատման
3.
աշխատանքներ
Ընդամենը
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ
2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 8.Կրթություն
1.Նոր-Գյուղ մանկապարտզի շենքի կառուցում
Զառ բնակավայրում նախադպրոցական
2.
դաստիարակության ծառայության մատուցում
Ակունք բնակավայրում << Ակունքի
3.մանկապարտեզ ՀՈԱԿ >> նախադպրոցական
դաստիարակության ծառայության մատուցում
Ընդամենը
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ
տարվող աշխատանքներ,կրոն
8

200.0

ընդհանուր
համայնքային

200,0

8000,0
3000,0

6000,0

Զառ
Նոր-Գյուղ
Սևաբերդ

2 000 ,0

Նոր-Գյուղ , Կոտայք

18000,0

Ընդհանուր
համայնք ային

37000.0
-

-

-

-

18000,0

Ակունք

5000,0

Կապուտան

2000,0

Կոտայք

25 000,0

-

-

-

-

-

14550,0

Նոր-Գյուղ

950,0 Զառ
20 000,0 Ակունք
35 500,0

-

1.

Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի
աշխուժացում

2.

Տեղեկատվության ձեռք բերում

3.

Հասարակական ծառայություններ

17600,0
800,0
2200,0

Ակունք համայնքի բնակավայրերի
հուշարձանների վերականգնում և պահպանում
Ընդամենը
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2020 թվականին առողջապահության ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
2020 թվականին առողջապահության ոլորտում
1.
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես
1.
անապահով բնակիչներին
Ընդամենը
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Գյուղատնտեսական աշխատանքների և
1.
տեխնիկայի ձեռք բերման ,պահպանման
իրականացում
Ընդամենը
Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և
բուժասանիտարիա
2020 թվականին անասնաբուժության և
բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
4.

1.

Ակունք համայնքի բնակավայրերում
աղբահանության և սանիտարական մաքրման
աշխատանքների իրականացում

2.

Ակունք համայնքում աղբահանության և
սան.մաքրման ծառայության ենթակառուցվածքի
ստեղծում՝ կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերում

9

1500,0
22100,0

ընդհանուր
համայնքային
ընդհանուր
համայնքային
ընդհանուր
համայնքային
ընդհանուր
համայնքային
-

-

-

-

-

-

3 500,0

-

ընդհանուր
համայնքային

3 500,0

3700,0

ընդհանուր
համայնքային

3700,0

-

-

-

-

Ակունք, Նոր
գյուղ,Կոտայք,Կապո
3700,0
ւտան , Զառ,Հատիս,
Սևաբերդ, Զովաշեն

Ակունք, Նոր
գյուղ,Կոտայք,Կապո
10600,0
ւտան , Զառ,Հատիս,
Սևաբերդ, Զովաշեն

3.

Աղբատար մեքենաների և աղբամանների
ձեռքբերում

1500,0

Ակունք, Նոր
գյուղ,Կոտայք,Կապո
ւտան , Զառ,Հատիս,
Սևաբերդ, Զովաշեն

Ընդամենը
15800,0
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2020 թվականին տեղական իքնակառավարմանը
բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ընդամենը
Ընդհանուրը

315700.0

-

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

Ծրագրի
արժեքը
(հազ.
դրամ)

Ծրագրի անվանումը

ԲԲՀ-ի
բնակավայրը

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ
տնտեսություն
1

Զառ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում

20000.0

Զառ

2

Նոր-Գյուղ բնակավայրի խմելու ջրագծի մուտքի
մասի կառուցում

7500.0

Նոր գյուղ

3

Սևաբերդ բնակավայրի ջրամբարի
վերանորոգում և հին ջրագծերի վերափոխում և
հաշվիչների տեղադրում

15000.0

Սևաբերդ

4

Նոր-Գյուղ և Կոտայք բնակավայրերի
սելաֆատարի մաքրման և վերանորոգման
աշխատանքներ

80 00,0

Նոր-Գյուղ ,Կոտայք

Ընդամենը
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ

4.
5.

50500.0

Ակունք բնակավայրի 6-րդ և և 7-րդ փողոցների
ասֆալտապատում
Կապուտան բնակավայրի 1-ին և 11-րդ փողոցի
շարունակության ասֆալտապատում
10

46800.0

Ակունք

16000,0

Կապուտան

6.

Կոտայք բնակավայրի ասֆալտապատման
աշխատանքներ

Ընդամենը
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն

4.

Ակունք համայնքում աղբահանության և
սան.մաքրման ծառայության ենթակառուցվածքի
ստեղծում՝ կոմունալ տեխնիկայի,աղբատար
մեքենայի և աղբամանների ձեռքբերում,

Ընդամենը

7000,0
69800.0

Ակունք, Նոր
գյուղ,Կոտայք,Կա
պուտան ,
34500.0
Զառ,Հատիս,
Սևաբերդ,
Զովաշեն
34500.0
154800.0

Ընդհանուրը
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Կոտայք

-

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

Տեղեկատվությ
ան աղբյուրներ

Արդյունքային ցուցանիշներ

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

Պատասխան
ատու

Ժամկե
տ

Ռիսկեր

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ
 Համայնքի
բնակիչների
բավարարվածությունը
(հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից,
մատուցվող հանրային ծառայություններից, 93%
 Համայնքի
բնակիչների
մասնակցությամբ
ՏԻՄ-երի
(համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից
կայացված
որոշումների
թվի
տեսակարար
կշիռը
կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 4%
 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար
կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,
38 %
 ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ
վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը
համայնքի
կենտրոն
չհանդիսացող
բնակավայրերի
բնակիչներին, 99%
Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում
Ծրագրի նպատակ Ծրագրի ազդեցության (վերջնական Ծրագրի
2020թ.
Համապատաս
արդյունքի) ցուցանիշ
Ապահովել
գնահատման
հունվա խան
համայնքի
Բնակչությանը մատուցվող հանրային
համակարգ,
Համայնքի
րմարդկային,
աշխատակազմի
ծառայությունների որակը՝ լավ
ՄԳ
ղեկավար,
դեկտեմ նյութական և
բնականոն
կիսամյակային,
աշխատակազմ բեր
ֆինանսական
գործունեությունը,
տարեկան
ի քարտուղար,
ռեսուրսների
բարելավել
հաշվետվություն բնակավայրերի
առկայություն
բնակչությանը
ներ
վարչական
մատուցվող
ղեկավարներ
հանրային
ծառայությունների
12

որակը
Միջանկյալ
արդյունք 1
Ապահովվել է
աշխատակազմի
բնականոն
գործունեությունը

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ,
որակ, ժամկետ)
1.
Համայնքի աշխատակազմի
աշխատողների թիվը, 48
2.
Համայնքի ենթակայության
կազմակերպությունների թիվը 1
3.
Անշարժ գույքի հարկի բազայում
առկա անճշտությունների նվազեցում,
3%
4.
Համայնքի աշխատակազմի
աշխատանքային օրերի թիվը տարվա
ընթացքում, 248 օր
5.
Համայնքի պաշտոնական
համացանցային կայքի առկայությունը,
այո
6.
Դոնոր կազմակերպությունների
հետ համատեղ իրականացվող
ծրագրերի թիվը` 7
7.
ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի
գործունեության վերաբերյալ
բնակիչների կողմից ստացվող դիմումբողոքների թվի նվազում, 5 %-ով
8. Աշխատակազմում առկա
տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության
համակարգերի օգտագործման
մակարդակը` 80%
9. Աշխատակազմում ստացված մեկ
դիմումին պատասխանելու միջին
ժամանակը, 3 օր
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Աշխատակազմ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվությունն
եր,
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությո
ւններ և խմբեր,
բնակիչներ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմ
ի քարտուղար,
վարչական
ղեկավարներ

2020թ.
հունվա
ր–
դեկտեմ
բեր

Համապատաս
խան
մարդկային և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Միջոցառումներ
1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման
ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների
կատարում
3. Համայնքապետարանի և Նոր գյուղ, Կոտայք, Կապուտան,
Հատիս, Զովաշեն, Զառ, Սևաբերդ բնակավայրերի
վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի
ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման
աշխատանքների իրականացում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման
ծախսեր՝ 122 000 հազ. դրամ
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 48
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման
ավտոմատացված համակարգեր` 1
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և
գույք
6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և
սարքավորումների թիվը` 100
7. Համայնքիպաշտոնականհամացանցայինկայք`kotaykakunk.am
8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության համակարգեր` 2

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված է
պաշտպանության ոլորտի ծախսեր՝ 200,0

2020 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում
ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվում են
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում
2020 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության
1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված է
պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության
պաշտպանության ոլորտի ծախսեր՝ 200,0
կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում են ծրագրեր և
միջոցառումներ
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
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Ոլորտային նպատակ
Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում
ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության
ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 60%
 Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում
գիշերային լուսավորվածությունից, 70%
 Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության
աստիճանը միջբնակավայրային ճանապարհների
վիճակից, 88%
Ծրագիր 1. Սևաբերդ բնակավայրի ջրամբարի վերանորոգում,հին ջրագծերի վերափոխում և հաշվիչների
տեղադրում
Ծրագիր 2. Նոր գյուղ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցում
Ծրագիր 3. Զառ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում
Ծրագիր 4. Կոտայք բնակավայրում ասֆալտապատման աշխատանքներ
Ծրագիր 5. Նոր գյուղ և Կոտայք բնակավայրերի սելաֆատարի մաքրման և վերանորոգման աշխատանքներ
Ծրագիր 6. Նոր գյուղ բնակավայրի խմելու ջրագծի մուտքի մասի կառուցում
Ծրագիր 7. Ակունք համայնքում աղբատար ինքնաթափ մեքենայի և աղբամանների ձեռք բերում
Ծրագիր 8.Կապուտան բնակավայրում 1-ին և 11-րդ փողոցների շարունակության ասֆալտապատում
Ծրագիր 9. Ակունք բնակավայրի 6-րդ և 7-րդ փողոցների ասֆալտապատում
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Ծրագրի նպատակ. Ծրագրի վերջնական արդյունք.
Բարելավել խմելու և Խմելու և ոռոգման
ոռոգման
ջրիջրամատակարարման, կոյուղու
ջրիջրամատակարա արտաքին ցանցի, արտաքին
րման, կոյուղու
լուսավորության ծառայության
արտաքին ցանցի,
մատուցման մատչելիությունը և որակը
արտաքին
համայնքի գյուղական բոլոր
լուսավորության
բնակավայրերում
ծառայության
մատուցման
մատչելիությունը և
որակըհամայնքի
գյուղական բոլոր
բնակավայրերում
Արդյունք.
Ելքի ցուցանիշներ.
Բարելավելէ խմելու
1. Վերանորոգված ջրագծերի
և ոռոգման
երկարությունը
ջրիջրամատակարա 2. Տարվա ընթացքում ջրագծերի
րման, կոյուղու
ընթացիկ նորոգում իրականացված
արտաքին ցանցի,
բնակավայրերի թիվը
արտաքին
3. Ջրագծերի վթարների ընդհանուր
լուսավորության
թիվը
ծառայության
4.Մատուցվող ծառայության որակից
մատուցման
բնակիչների բավարարվածության
մատչելիությունը և
աստիճանի բարձրացում (%-ով)
որակը համայնքի

գյուղական բոլոր
բնակավայրերում
Միջոցառումներ.
1 Մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների
իրականացում
2.Աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռքբերում
3.Ներքինջրագծերի ընթացիկ նորոգման
աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի
նախապատրաստում

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություն
ներ

Աշխատակազմ,
վարչական
ներկայացուցիչնե
ր,
ՄԳկիսամյակային
և տարեկան
հաշվետվությունն
եր,
բնակիչներ

Համայնք
ի
ղեկավա
րի
տեղակա
լ,
վարչակ
ան
ներկայա
ցուցիչնե
ր

2020թ.
հունվա
ր–
դեկտեմ
բեր.

Համապատաս
խանմարդկայ
ին,
նյութականև
ֆինանսական
ռեսուրսները
հատկացվում
են

2020թ.
հունվա
ր–
դեկտեմ
բեր

Բնակավայրեր
ի բնակիչները
շահագրգիռ են
ջրամատակար
արման
բարելավման
հարցում

Մուտքի ցուցանիշներ.
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված
ֆինանսական միջոցներ
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4.Ջրամատակարարմաններբնակավայրայինհամակարգե
րի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացում
և վերահսկում
. 5Վերանորոգման աշխատանքների կատարման
ավարտական ակտի կազմում և հաստատում
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 3.Տնտեսական հարաբերություններ
Ենթաոլորտ 1. Ճանապարհային տրանսպորտ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ
Ակունք համայնքում ներհամայնքային ճանապարհների
վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
 Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային
ճանապարհների երկարությունը, 22կմ
 Միջբնակավայրային երթուղու առկայությունը, այո
 Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային
ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ,
29,2%
Միջոցառումներ.
Մուտքի ցուցանիշներ.
3.Վերանորոգման աշխատանքների վերահսկում
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր
4. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման
ավարտական ակտի կազմում և հաստատում
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ
2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 8. Կրթություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ
Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական
կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության
 Համայնքի բնակիչների համար կրթական
ծառայությունների մատուցումը
ծառայությունների հասանելիության մակարդակի
բարձրացում, 7 %
 Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող
նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 %
 Մատուցվող նախադպրոցական կրթության
ծառայության հասանելիությունը համայնքի
բնակիչներին, 30 %
 Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում
ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը
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դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ,
50%
Ծրագիր 1. Ակունք բնակավայրում նախադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում
Ծրագիր 2. Զառ բնակավայրում նախադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում
Ծրագրի նպատակ Ծրագրի ազդեցության (վերջնական Ծրագրի
Համապատաս
Համայնքի Ակունք և արդյունքի) ցուցանիշներ
գնահատման
խան
Զառ
 Մատուցվող նախադպրոցական
համակարգ,
մարդկային,
բնակավայրերում
կրթության ծառայության
ՄԳ
տեխնիկական
ապահովել
հասանելիությունը համայնքի
կիսամյակային,
2020թ.
և
նախադպրոցական
կենտրոն չհանդիսացող
տարեկան
հունվա ֆինանսական
կրթության
բնակավայրերի բնակիչներին, 40 % հաշվետվություն
րռեսուրսների
ծառայությունների
ներ
դեկտեմ առկայություն
մատուցումը
բեր
Միջանկյալ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ,
Աշխատակազմ,
արդյունք 1
որակ, ժամկետ)
ՄԳ
Համայնքի
Ակունք և Զառ
 ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների
կիսամյակային,
ղեկավար,
բնակավայրերում
ընդհանուր թիվը` 93
տարեկան
աշխատակազմ
ապահովվել է
 Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 3
հաշվետվությունն
ի քարտուղար,
նախադպրոցական
 ՆՈՒՀ-ում աշխատող
եր,
Համապատաս
Զառ
ուսումնական
աշխատակիցների թիվը` 17
քաղաքացիական
խան
բնակավայրի
հաստատություններ  Մանկապարտեզում օրվա
հասարակության
մարդկային,
վարչական
ի բնականոն
ընթացքում սննդի տրամադրման
կազմակերպությո
տեխնիկական
ղեկավար,
գործունեությունը
թիվը՝ 3
ւններ և խմբեր,
և
 Ծնողների կարծիքը մատուցվող
բնակիչներ
ֆինանսական
նախադպրոցական ուսումնական
ռեսուրսների
հաստատությունների կողմից
առկայություն
մատուցվող ծառայությունների
վերաբերյալ, լավ
 Նախադպրոցական կրթության
ծառայության մատուցման օրերի
թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
Միջոցառումներ
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Ակունք բնակավայրում <<Ակունքի մանկապարտեզ
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ,20950,0 հազար դրամ
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ՀՈԱԿ>> նախադպրոցական կրթության
ծառայությունների մատուցում
 Զառ բնակավայրում նախադպրոցական կրթության
ծառայությունների մատուցում

 Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 200
 Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների
համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին,
այո

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը
մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և
 Մատուցվող մշակութային ծառայությունների
մատչելի ծառայությունների մատուցումը
հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող
բնակավայրերի բնակիչներին, 80%
 Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը,42%
Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
Ծրագրի նպատակ Ծրագրի ազդեցության (վերջնական Ծրագրի
Համապատաս
արդյունքի)
ցուցանիշներ
Ակտիվացնել
գնահատման
խան
համայնքի
համակարգ,
մարդկային,
մարզական և
 Մշակութային խմբակներում
ՄԳ
տեխնիկական
մշակութային
ընդգրկված երեխաների թվի
կիսամյակային,
2020թ.
և
կյանքը
տեսակարար կշիռը
տարեկան
հունվա ֆինանսական
համապատասխան տարիքի
հաշվետվություն
րռեսուրսների
երեխաների թվի կազմում, 40%
ներ
դեկտեմ առկայություն
 Մատուցվող մշակութային
բեր
Համայնքի
ծառայությունների
ղեկավար,
հասանելիությունը համայնքի
աշխատակազմ
բնակիչներին, 70%
ի քարտուղար,
Միջանկյալ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ,
Աշխատակազմ,
Համապատաս
բնակավայրերի
արդյունք 1
որակ, ժամկետ)
ՄԳ
խան
վարչական
Ակտիվացել է
 Տարվա ընթացքում
կիսամյակային,
մարդկային,
ղեկավարներ
համայնքի
կազմակերպված մարզական
տարեկան
տեխնիկական
մարզական և
մրցաշարերի թիվը, 2
հաշվետվությունն
և
մշակութային
 Տարվա ընթացքում
եր,
ֆինանսական
կյանքը
կազմակերպված մշակութային
քաղաքացիական
ռեսուրսների
միջոցառումների թիվը, 9
հասարակության
առկայություն
 Համայնքի ապահովվածությունը
կազմակերպությո
մարզադաշտերով և
ւններ և խմբեր,
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խաղահրապարակներով, 40%
Համայնքի երիտասարդության
խնդիրների լուծմանն ուղղված՝
իրականացված ծրագրերի և
միջոցառումների թիվը, 1

բնակիչներ

Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 22100,0 հազար դրամ
աշխուժացում
 Մարզադաշտերի թիվը 5
 Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն
 Խաղահրապարակների թիվը՝ 3
ուղղված՝ ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում
Ծրագիր 1. Ակունք համայնքի Ակունք,Նոր գյուղ, Կապուտան, Հատիս և Զառ բնակավայրում մարզադաշտերի
ցանկապատում և մարզասարքերով վերազինում
Ծրագիր 2. Ակունք համայնքի Ակունք,Նոր գյուղ, Կապուտան, Հատիս և Զառ բնակավայրում հուշարձանների
վերանորոգում և պահպանում
Ծրագրի նպատակ Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշներ
Ակունք,Նոր գյուղ,
Կապուտան, Հատիս
և Զառ
 Տարվա ընթացքում գրադարանից
բնակավայրում
օգտվող բնակիչների թվի
ապահովել
տեսակարար կշիռը բնակիչների
գրադարանային
ընդհանուր թվի մեջ, 15%
ծառայությունների
մատուցումը

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություն
ներ
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Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմ
ի քարտուղար,
Ակունք,Նոր
գյուղ,
Կապուտան,

2020թ.
հունվա
րդեկտեմ
բեր

Համապատաս
խան
մարդկային,
տեխնիկական
և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Միջանկյալ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ,
Աշխատակազմ,
Հատիս և Զառ
Համապատաս
արդյունք 1
որակ, ժամկետ)
ՄԳ
բնակավայրերի
խան
Ապահովվել է
 Գրքային ֆոնդի ծավալը, 50140
կիսամյակային,
վարչական
մարդկային,
Ակունք,Նոր գյուղ,
կտոր գիրք
տարեկան
ղեկավարներ
տեխնիկական
Կապուտան, Հատիս  Գրադարաններից օգտվողների թիվը, հաշվետվությունն
և
և Զառ

եր,
ֆինանսական
բնակավայրում
քաղաքացիական
ռեսուրսների
բնակչությանը
հասարակության
առկայություն
մատուցվող
կազմակերպությո
գրադարանային
ւններ և խմբեր,
ծառայությունների
բնակիչներ
մատչելիությունը
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Ակունք համայնքի Ակունք,Նոր գյուղ, Կապուտան, Հատիս
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 22100,0 հազար դրամ
և Զառ բնակավայրում մարզադաշտերի ցանկապատում և  Գրքային ֆոնդի ծավալը,50140 կտոր գիրք
մարզասարքերով վերազինում
 Գրադարանների թիվը`8
Ոլորտ 10.Առողջապահություն
2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
2020 թվականին ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ
Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների
հոգսերը

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ
 Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
 Սոցիալական ծրագրի շահառուների
բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 34%
Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
Ծրագրի նպատակ Ծրագրի ազդեցության (վերջնական Ծրագրի
Համապատաս
արդյունքի) ցուցանիշներ
Բարձրացնել
գնահատման
խան
սոցիալապես
 Սոցիալապես անապահով
համակարգ,
Համայնքի
մարդկային,
անապահով
ընտանիքներին տրամադրվող
ՄԳ
ղեկավար,
տեխնիկական
ընտանիքներին
սոցիալական աջակցության
կիսամյակային,
աշխատակազմ 2020թ.
և
տրամադրվող
հասցեականության մակարդակի
տարեկան
ի քարտուղար,
հունվա ֆինանսական
սոցիալական
բարձրացում, այո
հաշվետվություն բնակավայրերի րռեսուրսների
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աջակցության
հասցեականությունը

ներ

Միջանկյալ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ,
արդյունք 1
որակ, ժամկետ)
Բարձրացել է
 Սոցիալական աջակցություն
սոցիալապես
ստացած սոցիալապես խոցելի
անապահով
ընտանիքների թիվը`35
ընտանիքներին
 Սոցիալական աջակցություն
տրամադրվող
ստանալու նպատակով դիմումներ
սոցիալական
ներկայացնողների թիվը, 50
աջակցության
 Սոցիալական աջակցություն
հասցեականությունը
ստացող հաշմանդամների թիվը, 5
 Սոցիալական ծրագրի
շահառուների
բավարարվածությունը
իրականացվող ծրագրից, 34%
 Ծրագրի իրականացման ժամկետը,
1 տարի
Միջոցառումներ
 Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին
 Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի
ընտանիքներին
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Ոլորտային նպատակ
Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար
նպաստավոր պայմաններ

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

վարչական
ղեկավարներ

դեկտեմ
բեր

առկայություն

Համապատաս
խան
մարդկային,
տեխնիկական
և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր,
3 500,0 հազար դրամ
 Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշներ
 Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը
նախորդ տարվա համեմատ, 3%
 Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը
նախորդ տարվա համեմատ, 4%

Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում
22

Ծրագրի նպատակ
Ավելացնել
մշակովիև ոռոգովի
ցանքատարածությո
ւնները

Միջանկյալ
արդյունք
Ցանքատարածությո
ւնների ավելացման
համար առկա է
բավարար
քանակությամբ
գյուղ. տեխնիկա։

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական
արդյունքի) ցուցանիշներ
 Համայնքի մշակվող
գյուղատնտեսական նշանակության
հողերի մակերեսի տեսակարար
կշիռը գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի ընդհանուր
մակերեսի մեջ, 30%
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ,
որակ, ժամկետ)
 Գյուղատնտեսությամբ
զբաղվածների թվի տեսակարար
կշիռը համայնքի բնակչության
ընդհանուր թվի մեջ,45%
 Գյուղատնտեսության
բնագավառում զբաղվածության
աճը նախորդ տարվա համեմատ,
2%
 Ծրագրի իրականացման ժամկետը,
տարի
 Համայնքում գյուղատնտեսական
տեխնիկայի միավորների քանակը 4

Միջոցառումներ

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

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմ
ի քարտուղար,
բնակավայրերի
վարչական
ղեկավարներ

2020թ.
հունվա
րդեկտեմ
բեր

Համապատաս
խան
մարդկային,
տեխնիկական
և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Համապատաս
խան
մարդկային,
տեխնիկական
և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր,
 3700,0 հազ. դրամ

 Գյուղատնտեսական աշխատանքների և տեխնիկայի ձեռք
բերման ու պահպանման իրականացում

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2020 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
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Ոլորտային նպատակ
Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 6 բնակավայրերում
իրականացվում է կանոնավոր աղբահանություն,
նախատեսվում է մինչև տարեվերջ այն իրականացնել բոլոր 8
բնակավայրերում

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ
 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ
ծառայությունների մատուցումից բնակչության
բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը
(հարցումների հիման վրա), 22%
 Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված
աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում
առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 95%
Ծրագիր 1. Համայնքի Ակունք, Նոր գյուղ, Կոտայք,Կապուտան, Զառ, Հատիս, Զովաշեն և Սևաբերդ
բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում
Ծրագրի նպատակ Ծրագրի ազդեցության (վերջնական Ծրագրի
Համապատաս
արդյունքի) ցուցանիշ
Համայնքի
գնահատման
խան
բնակավայրերը
Մաքուր բնակավայրեր,
համակարգ,
մարդկային,
դարձնել մաքուր և
սանիտարահիգիենիկ բավարար
ՄԳ
տեխնիկական
բարեկարգ
պայմանների առկայություն, այո
կիսամյակային,
2020թ.
և
տարեկան
հունվա ֆինանսական
հաշվետվություն
րռեսուրսների
ներ
դեկտեմ առկայություն
բեր
Միջանկյալ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ,
Աշխատակազմ,
արդյունք 1
որակ, ժամկետ)
ՄԳ
Համայնքի
Մաքուր
 Աղբահանություն և
կիսամյակային,
ղեկավար,
բնակավայրեր,
սանիտարական մաքրում
տարեկան
աշխատակազմ
սանիտարահիգիենիկ
իրականացնող աշխատակիցների
հաշվետվությունն
Համապատաս
ի քարտուղար,
բավարար
թիվը` 12
եր,
խան
բնակավայրերի
պայմանների
 Աղբահանության ծառայության
քաղաքացիական
մարդկային,
վարչական
առկայություն
մատուցման հաճախականությունը հասարակության
տեխնիկական
ղեկավարներ
(շաբաթվա կտրվածքով), 1 օր
կազմակերպությո
և
 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ւններ և խմբեր,
ֆինանսական
1 տարի
բնակիչներ
ռեսուրսների
 Խնամված կանաչ տարածքների
առկայություն
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի
կազմում, 20 %
 Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
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աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
ծառայությունից, 80 %
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
 Համայնքի Ակունք, Նոր գյուղ, Կոտայք,Կապուտան,
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝
Զառ բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանության և
15800,0 հազ. դրամ
սանիտարական մաքրման կազմակերպում
 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում
 Համապատասխան տեխնիկայի ձեռքբերման
իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 12
արդյունքում աղբահանություն և սանիտարական
 Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը, 9000,0
մաքրում իրականացնել համայնքի բոլոր 8
ՀՀ դրամ
բնակավայրերում
 Աղբատար մեքենաների և տրակտորների թիվը 6
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2020թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում
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1.

Համայնքապետարան
ի վարչական շենք

գ.Ակունք,
Կենտրոնական
խճուղի 72

լավ
Ընդհանուր
բնույթի

2.

Մշակույթի տուն

3.

ներբնակավայրային
ջրի
ջրամատակարարման
համակարգ
ջրանցք

4.
5.

6.

բնակավայրի
գերեզմանատուն՝1
հատ, որոնք ունեն
ցանկապատման
կարիք
Ներբնակավայրային
նշանակության
ճանապարհներ

Գ.Ակունք
Կենտրոնական
խճուղի 72
Գ. Ակունք

համայնքի
աղբավայր

2.

ավտոմեքենա «Նիվա-

բավարար

Մաս
նակի
վերա
նորո
գվել է
2010
թ,-ին

Ընդհանուր
բնույթի

լավ
Ընդհանուր
բնույթի

Գ. Ակունք

գյուղատնտ
եսական

Գ. Ակունք
Ընդհանուր
բնույթի
12.2կմ

Գ. Ակունք

բավարար
Ընդհանուր
բնույթի

արտաքին
լուսավորության
ցանց
1.

Այլ բնութագրիչներ

Գույքի կառավարման
գործառույթը

Վիճակի
գնահատումը

Զբաղեցրած
տարածքը/ մակերեսը
(մ2)

Գույքի անվանումը

Քանակը

Հ/հ

Հասցեն կամ
ծածկագիրը

3. Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը

Գ. Ակունք
վարչական
1 հատ

1

Գ. Ակունք
Գ. Ակունք
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լավ
բավարար

Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր

2.9
կմ
ասֆ
ալտ
ապա
տմա
ն

ՎԱԶ 2121»
ավտոնեքենա
<<HYUNDAI
sonata>>, սարքին
վիճակում

հատ
1 հատ

4.

Ավտոաշտարակ

1հատ

5.

նախկին
համայնքապետարան
ի վարչական շենք
(ներկայումս
վարչական
ներկայացուցչի
նստավայր)
բնակավայրի
գրադարանը,
մշակույթի տունը
Նախկին
մանկապարտեզ
բնկելի տուն Աբովյան
քաղաքում
գազաֆիկացում

3.

6.

7.
8.
9.

բնույթի
Գ. Ակունք

լավ
Ընդհանուր
բնույթի

Գ.Ակունք
գ.Նոր գյուղ

լավ

Ընդհանուր
բնույթի

վատ
Ընդհանուր
բնույթի

-

գ.Նոր գյուղ

վատ

գ.Նոր գյուղ

վատ

գ.Նոր գյուղ
6,7կմ

գ.Նոր գյուղ

լավ

գ.Նոր գյուղ

լավ

10. փողոցային
լուսավորության ցանց
11. ոռոգման ցանց

8կմ

գ.Նոր գյուղ

լավ

12. Ոռոգման ցանց

1կմ

գ.Նոր գյուղ

լավ

13. Կոյուղու ցանց

գ.Նոր գյուղ.

14. Ներբնակավայրային
փողոցներ
15. Տրակտոր ՄՏԶ-82

7,0 կմ

գ.Նոր գյուղ

1հատ

գ.Նոր գյուղ

16. Գերեզմանատուն

1 հատ գ.Նոր գյուղ

բավարար

17. նախկին
գյուղապետարանի
վարչական շենք
(ներկայումս
վարչական
ներկայացուցչի
նստավայր)
18. մշակույթի տուն

72 քմ

լավ

120 քմ գ.Կոտայք

19. եկեղեցի

82 քմ

գ.Կոտայք

լավ

Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի

Ընդհանուր
բնույթի

լավ

գ.Կոտայք

լավ
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Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր

բնույթի
20. հասարակական
զուգարան

390 քմ գ.Կոտայք

լավ

21. Բուժկետի շենք

25 քմ

գ.Կոտայք

բավարար

22. կենտրոնական
փողոցի
լուսավորության
ցանց,
23. վերին թաղամասի
լուսավորության ցանց
24. Ներբնակավայրային
փողոցներ
25. հուշարձան կոթող

1 կմ

գ.Կոտայք

վատ

Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի

1կմ

գ.Կոտայք

9.9 կմ

գ.Կոտայք

լավ

72 քմ

գ.Կոտայք

լավ

26. Նախկինգյուղապետա
րանիշենք(վարչական
ներկայացուցչինստա
վայր) նախկին
գյուղապետարանի
վարչական շենք
(ներկայումս
վարչական
ներկայացուցչի
նստավայր)
27. համայնքային
գրադարանը
28. մշակույթի տունը

գ. Կապուտան

լավ

Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի

2.7կմ

Ընդհանուր
բնույթի

գ.Կապուտան

լավ

գ. Կապուտան

լավ

29. շենք գրասենյակի հին

գ.Կապուտան

շատ վատ

30. շենք Ջ/Կ,

գ. Կապուտան

շատ վատ

31. հանրակացարանի
շենք
32. երկու
հեղեղատարներ

գ.Կապուտան

բավարար

գ. Կապուտան

բավարար

33. բուժկետի շենք

գ.Կապուտան

գերազանց

34. օրվա կարգավորիչ
երկու ջրամբարներ
35. արտաքին
լուավորության
ցանց, ունի
ընդլայնման և
կենտրոնական
փողոցի լամպերի

գ. Կապուտան

լավ

Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի

գ.Կապուտան
Ընդհանուր
բնույթի
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-

փոխարինման
կարիք լեդ տեսակի
լույսերով
գ. Կապուտան

36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.

Խմելու ջրի ջրագիծ
ոռոգման
ներբնակավայրային
նշանակության
համակարգեր
Միջբնակավայրային
նշանակության
ճանապարհներ
Ներբնակավայրային
փողոցներ
ԼԱԴԱ 21214-121-40
ավտոմեքենա
Կցորդ, տրակտորի
համար
Գերեզմանատուն

43. Նախկինգյուղապետա
րանիշենք
(վարչականներկայաց
ուցչինստավայր)
44. Խմելու ջրի արտաքին
և ներքին
ջրամատակարարման
համակարգեր
45. Միջբնակավայրային
նշանակության
ճանապարհներ
46. Ներբնակավայրային
փողոցներ
47. Փողոցային
լուսավորություն
48. Գերեզմանատուն
49. Նախկինգյուղապետա
րանիշենք
(վարչականներկայացո
ւցչինստավայր)
50. օրվա կարգավորիչ
ջրամբար
51. Խմելու ջրի
ջրամատակարար-ման
արտաքին ջրագիծ
52. Խմելուջրի
ջրամատակարարման

գ.Կապուտան

գերազանց
վատ

Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի

1,2կմ

գ.Կապուտան

գերազանց

10 կմ

գ. Կապուտան

1հատ

գ.Կապուտան

բնահողայի
ն
լավ

1հատ

գ. Կապուտան

լավ

2 հատ գ.Կապուտան

լավ

գ.Հատիս

Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի

բավարար
Ընդհանուր
բնույթի

գ.Հատիս

շատ վատ
Ընդհանուր
բնույթի

2 կմ

գ.Հատիս

գերազանց

3.8 կմ

գ.Հատիս

շատ վատ

1.0կմ

գ.Հատիս

լավ

1 հատ գ.Հատիս

բավարար

գ. Զովաշեն

Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի

բավարար
Ընդհանուր
բնույթի

1հատ

գ. Զովաշեն

գերազանց

գ. Զովաշեն

բավարար

գ. Զովաշեն

բավարար
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Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի

1

ներբնակավայրային
համակարգ
53. Ներբնակավայրային
նշանակության
ճանապարհներ
54. Միջբնակավայրայի
նշանակության
ճանապարհներ
55. Գերեզմանատուն
56. Տրակտոր «Բելոռուս
Т 82-10»
57. նախկին
գյուղապետարանի
վարչական շենք
(ներկայումս
վարչական
ներկայացուցչի
նստավայր), որտեղ
տեղակայված են
բնակավայրի
գրադարանը,
բուժկետը և
ՀԱՅՓՈՍՏԸ
58. մշակույթի տուն

67. Տրակտոր
CHINVAN_50,4,
68. ավտոմեքենա «KIA

գ. Զովաշեն

գերազանց
բավարար

1 հատ գ. Զովաշեն

բավարար

Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի

լավ

Ընդհանուր
բնույթի

գ..Զառ

բավարար

գ..Զառ

բավարար

գ..Զառ

60. 500տ ջրամբար

63. Խմելու և
տեխնիկականջրիջրա
մատակարարման
ներհամայնքային
համակարգ
64. Միջբնակավայրային
նշանակության
ճանապարհներ
65. Ներբնակավայրային
փողոցներ
66. Գերեզմանատուն

բավարար

2 հատ գ. Զովաշեն

59. 3 խորքային հորեր

61. Խմելու ջրի նասոսի
շենք
62. Հուշարձան

գ. Զովաշեն

բավարար

գ..Զառ

լավ

գ..Զառ
2,2 կմ,
գ..Զառ
4,5 կմ
3,0 կմ

բավարար
գերազանց

Ընդհանուր
բնույթի

գ..Զառ
6,0 կմ

բավարար
գ..Զառ

1հատ
1հատ
1 հատ

Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի

բավարար

գ..Զառ

գերազանց

գ..Զառ

գերազանց

գ..Զառ

1 հատ գ..Զառ

գերազանց
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Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր

MOTORS>>
69. Տրակտոր
БЕРАЛУС МТЗ -82,1
70. Կցորդ՝
տրակտորների
համար,

1հատ

Գերազանց

գ..Զառ

բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի

լավ

1հատ

Ընդհանուր
բնույթի

գ..Զառ

71. Տուկապրես

300քմ

գ..Զառ

բավարար

72. Նախկինգյուղապետա
րանիշենք
(վարչականներկայացո
ւցչինստավայր)
73. Խմելու ջրի
ջրամատակարարման
արտաքին ջրագիծ
74. Խմելուջրի
ջրամատակարարման
ներբնակավայրային
համակարգ
75. Ներբնակավայրային
նշանակության
ճանապարհներ
76. Գերեզմանատուն

4,5 կմ Գ. Սևաբերդ

Ընդհանուր
բնույթի

բավարար
Ընդհանուր
բնույթի

3 կմ

Գ. Սևաբերդ

բավարար

3 կմ

Գ. Սևաբերդ

բավարար

Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի

2 հատ Գ. Սևաբերդ

անբավար
ար

1 հատ Գ. Սևաբերդ

բավարար
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Ընդհանուր
բնույթի
Ընդհանուր
բնույթի

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

172200.0

172700.0

172700.0

Այլ աղբյուրներ

Ընդամենը

172200.0

Համայնք-ՔՀՄՀ
համագործակցությո
ւն

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ընդհանուր բնույթի համայնքային
1.
ծառայությունների մատուցում

Ծրագրի
արժեքը
(հազ. դրամ)

Դոնոր
կազմակերպություն
ներ

Ծրագրի անվանումը

Պետական բյուջե

Հ/հ

Համայնքի բյուջե

Ծրագրի ֆինանսավորմանաղբյուրները

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
2019 թվականին պաշտպանության
200,0
200,0
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ նախատեսվում են
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական
պաշտպանության կազմակերպում
2018 թվականին արտակարգ
իրավիճակներից բնակչության
200,0
պաշտպանության և քաղաքացիական
200.0
պաշտպանության կազմակերպման
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ են
նախատեսվում
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Զառ բնակավայրի խմելու ջրագծի
1 կառուցում
20000,0
8000,0
12000.0
Նոր գյուղ բնակավայրի խմելու ջրագծի
2 մուտքի մասի կառուցում

3

Սևաբերդ բնակավայրում ջրամբարի
վերանորոգում ,հին ջրագծերի
վերափոխում և հաշվիչների տեղադրում

7500,0

15000.0

Նոր Գյուղ բնակավայրերի սելաֆատարի
մաքրման և վերանորոգման
4
աշխատանքներ

5.

Ակունք համայքնի փողոցների
լուսավորում

Ընդամենը
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2020 թվականին հողօգտագործման

3 000,0

6000,0

8000,0

2000,0

18000.0

18000.0

68500.0

37000.

-
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4500.0

-

9000.0

6000.0

31500.0
-

-

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում
Ընդամենը
Ոլորտ 6. Տնտեսական հարաբերություններ
Ենթաոլորտ 1. Ճանապարհային
տրանսպորտ
Ակունք համայնքի միջբնակավայրային
ճանապարհների վերանորոգման
աշխատանքների իրականացում

1.

-

69800,0

-

-

-

-

-

-

44800.0
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-

-

-

-
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-

-

-
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-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 500,0

-

-

-

-

3 500,0

-

-

-

-

3700.0

-

3700.0

-

-

-

-

-

25000.0

Ընդամենը
69800,0
25000.0
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
2020 թվականին առևտրի և
ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվել
Ոլորտ 8. Կրթություն
Ակունք բնակավայրում
1.
նախադպրոցական դաստիարակության
20 000
20 000
ծառայության մատուցում
Զառ բնակավայրում նախադպրոցական
2.
դաստիարակության ծառայության
950,0
950,0
մատուցում
Նոր գոյւղ բնակավայրի
3.
150 000,0
14550,0
մանկապարտեզի շենքի կառուցում
Ընդամենը
170950.0
35500
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Մշակութային, մարզական և հոգևոր
17600,0
կյանքի աշխուժացում
2. Տեղեկատվության ձեռք բերում
800.0
3. Հասարակական ծառայություններ
2200.0
Ակունք համայնքի բնակավայրերի
4. հուշարձանների վերականգնում և
1500.0
պահպանում
Ընդամենը
22100,0
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2020 թվականին առողջապահության
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվել
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
1.
ոլորտում միջոցառումներ չեն
իրականացվում
Ընդամենը
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես
1.
3 500,0
անապահով բնակիչներին
Ընդամենը
3 500,0
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Գյուղատնտեսական աշխատանքների և
1.
տեխնիկայի ձեռք բերման և
3700.0
պահպանման իրականացում
Ընդամենը
3700.0
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
2020 թվականի ընթացքում
անասնաբուժության և
բուսսանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
1.
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17600.0

-

135450,0
-

800.0
2200.0
1500.0
22100.0

-

-

-

_

-

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ակունք համայնքի բնակավայրերում
աղբահանության և սանիտարական
1.
3700.0
մաքրման աշխատանքների
իրականացում
Ակունք համայնքում աղբահանության և
սան.մաքրման ծառայության
2.
ենթակառուցվածքի ստեղծում՝ կոմունալ
34500.0
տեխնիկայի , աղբատար մեքենայի և
աղբամանների ձեռքբերում

3700.0

12100

Ընդամենը
38200.0 15800.0
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2020թվականին զբոսաշրջության
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
2020 թվականին տեղական
ինքնակառավարմանը բնակիչների
մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն նախատեսվում
Ընդհանուրը
531850.0
315700.0
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-

-

-

-

22400.0

-

-

22400.0

-

-

-

-

-

-

-

-

189370.0

-

2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը
Աղյուսակ 8․Համայնքի 2020թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը
Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Մեկնաբանությո
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
ւն
արժեքը
Համայնքի
աշխատակազմի
Մուտքային
48
աշխատողներ
ՏԻՄ-երի,
աշխատակազմի
գործունեության
Ելքային
վերաբերյալ
4
(քանակական)
բնակիչների կողմից
ստացվող դիմումբողոքների թվի
նվազում (%-ով)
Անշարժ գույքի հարկի
բազայում առկա
Ելքային (որակական)
4
անճշտությունների
նվազեցում, %
Աշխատակազմում
ստացված մեկ
Ելքային
դիմումին
4
(ժամկետայնության)
պատասխանելու միջին
ժամանակը, օր
Բնակչությանը
մատուցվող հանրային
ծառայությունների
Վերջնական
լավ
արդյունքի
որակը, շատ վատ,
վատ, բավարար, լավ,
գերազանց
Ծախսեր, հազ. դրամ
172700.0
172700.0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
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Ծրագիր 1. Զառ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում
Ծրագիր 2. Նոր գյուղ բնակավայրի խմելու ջրագշի մուտքի մասի կառուցում
Ծրագիր 3. Սևաբերդ բնակավայրի ջրամբարի վերանորոգում.հին ջրագծերի
վերափոխում և հաշվիչների տեղադրում
Ծրագիր 4. Նոր Գյուղ և Կոտայք բնակավայրերի սելաֆատարի մաքրման և
վերանորոգման աշխատանքներ
Ծրագիր 5. Ակունք համայնքի փողոցների լուսավորում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Անվանումը

2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաս
տ.
Թիրախ․
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժ
արժեքը
եքը

Բարելավել խմելու
և ոռոգման
ջրիջրամատակար
արման, կոյուղու
արտաքին ցանցի,
արտաքին
լուսավորության
ծառայության
մատուցման
մատչելիությունը և
որակը համայնքի
գյուղական բոլոր
բնակավայրերում
Քաղաքաշինության
և կոմունալ
տնտեսության
ոլորտում
ապահովել որակյալ
ծառայությունների
մատուցումը
Գիշերային
լուսավորության
ժամերի թիվը օրվա
կտրվածքով՝ ամռանը,
ժամ
Համայնքում
էներգախնայող
լամպերով լուսավորվող
տարածքների
մակերեսի
տեսակարար կշիռը
լուսավորվող
տարածքների
ընդհանուր մակերեսի

5

6

6

Լավ
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մեջ, %
Ծախսեր, հազ. դրամ

37000.0

37000.0

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ

Ծրագիր.1 Ակունք համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների
վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Ծախսեր, հազ. դրամ

Անվանումը

Ակունք համայնքի
միջբնակավայրայի
ն ճանապարհների
վերանորոգման
աշխատանքների
իրականացում
Ակունք համայնքի
միջբնակավայրայի
ն ճանապարհների
վերանորոգման
աշխատանքների
իրականացում
25000,0

2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Մեկնաբանությո
Թիրախ․
արժեք
Շեղումը
ւն
արժեքը
ը

5

2

25000,0

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 1. Ակունք բնակավայրում նախադպրոցական դաստիարակության ծառայության
մատուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային
Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Անվանումը
Մանկապարտեզի գույքի
միավորների թիվը՝
ՆՈՒՀ-եր հաճախող
երեխաների ընդհանուր
թիվը
Ծնողների կարծիքը
մատուցվող
նախադպրոցական
ուսումնական
հաստատությունների
կողմից մատուցվող
ծառայությունների
վերաբերյալ՝ շատ վատ,
վատ, բավարար, լավ,
գերազանց
Նախադպրոցական
կրթության ծառայության
մատուցման օրերի թիվը
շաբաթվա ընթացքում,

2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
200
93

լավ

5
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օր

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Մատուցվող
նախադպրոցական
կրթության ծառայության
հասանելիությունը
համայնքի կենտրոն
չհանդիսացող
բնակավայրերի
բնակիչներին, %

20000,0

40

20000.0

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 2. Զառ բնակավայրում նախադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային
Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Անվանումը
Նախակրթարան գույքի
միավորների թիվը՝
ՆՈՒՀ-եր հաճախող
երեխաների ընդհանուր
թիվը
Ծնողների կարծիքը
մատուցվող
նախադպրոցական
ուսումնական
հաստատությունների
կողմից մատուցվող
ծառայությունների
վերաբերյալ՝ շատ վատ,
վատ, բավարար, լավ,
գերազանց
Նախադպրոցական
կրթության ծառայության
մատուցման օրերի թիվը
շաբաթվա ընթացքում,
օր
Մատուցվող
նախադպրոցական
կրթության ծառայության
հասանելիությունը
համայնքի կենտրոն
չհանդիսացող
բնակավայրերի
բնակիչներին, %

950,0

2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
50
25

լավ

5

80

950,0
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Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 3.Նոր գյուղ բնակավայրում մանկապարտեզի շենքի կառուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային
Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Անվանումը
Մանկապարտեզի
գույքի միավորների
թիվը՝
Մանկապարտեզ
հաճախող երեխաների
ընդհանուր թիվը
Ծնողների կարծիքը
մատուցվող դպրոցական
ուսումնական
հաստատությունների
կողմից մատուցվող
ծառայությունների
վերաբերյալ՝ շատ վատ,
վատ, բավարար, լավ,
գերազանց
Նախադպրոցական
կրթության ծառայության
մատուցման օրերի թիվը
շաբաթվա ընթացքում,
օր
Մատուցվող
նախադպրոցական
կրթության ծառայության
հասանելիությունը
համայնքի կենտրոն
չհանդիսացող
բնակավայրերի
բնակիչներին, %

14550.0

2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
արժեք Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
-

60

լավ

5

70

14550.0

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
Արդյունքային ցուցանիշները
2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
արժեք Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
Մուտքային
Մարզադաշտերի թիվը
5
Տարվա ընթացքում
կազմակերպված
2
մարզական
Ելքային
մրցաշարերի թիվը
(քանակական)
Տարվա ընթացքում
կազմակերպված
9
մշակութային
միջոցառումների թիվը

39

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Համայնքի
ապահովվածությունը
մարզադաշտերով և
խաղահրապարակներով
,%
Համայնքում
կազմակերպված
մշակութային օրերի
թիվը
Մատուցվող
մշակութային
ծառայությունների
մատչելիությունը
համայնքի բնակիչներին,
%
Մշակութային
խմբակներում
ընդգրկված երեխաների
թվի տեսակարար կշիռը
համապատասխան
տարիքի երեխաների
թվի կազմում, %
17600.0

3

9

60

50

17600.0

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ծրագիր 2. Ակունք համայնքի բնակավայրերի հուշարձանների վերականգնում և պահպանում
Արդյունքային ցուցանիշները
2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․ արժեք Շեղումը Մեկնաբանություն
Տեսակը
Անվանումը
արժեքը
ը
Հուշարձանների
պահպանում և
ապահովում
Մուտքային
0
համապատասխան
պահանջներին
Մշակույթային
Ելքային
ծառայություններից
700
(քանակական)
օգտվողների թիվը
Բնակիչների կարծիքը
մատուցվող
Ելքային (որակական) մշակութային
դրական
ծառայությունների
վերաբերյալ
Մշակութային
ծառայությունների
Ելքային
153
(ժամկետայնության)
մատուցման օրերի թիվը
տարվա ընթացքում, օր
Տարվա ընթացքում
մշակույթայաին
Վերջնական
ծառայություններից
50
արդյունքի
օգտվող բնակիչների
թվի տեսակարար կշիռը

40

Ծախսեր, հազ. դրամ

բնակիչների ընդհանուր
թվի մեջ, %
4500.0

4500.0

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
Արդյունքային ցուցանիշները
2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Արժեք
Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
Սոցիալական ծրագրի
Մուտքային
այո
առկայությունը,
Սոցիալական
Ելքային
աջակցություն ստացած
35
(քանակական)
սոցիալապես խոցելի
ընտանիքների թիվը
Սոցիալական ծրագրի
շահառուների
34
Ելքային (որակական) բավարարվածությունը
իրականացվող
ծրագրից, %
Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականության
մակարդակի
բարձրացում՝այո, ոչ
3500,0

1

այո

3500,0

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Ծրագիր 1Գյուղ.աշխատանքների և տեխնիկային ձեռքբերման ու պահպանման իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
արժեք Շեղումը Մեկնաբանություն
արժեքը
ը
Գյուղ.աշխատանքների
և տեխնիկայի
ձեռքբերման և
Մուտքային
3700,0
պահպանման
իրականացում
Գյուղատնտեսությամբ
զբաղվածների թվի
Ելքային
տեսակարար կշիռը
65
(քանակական)
համայնքի բնակչության
ընդհանուր թվի մեջ, %

41

Ելքային (որակական)

Գյուղատնտեսության
բնագավառում
զբաղվածության աճը
նախորդ տարվա
համեմատ, %

Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի

1

Հացահատիկային
մշակաբույսերի
բերքատվության
մակարդակի
բարձրացում, %
3700,0

3

Վերջնական
արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

10

3700.0

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ծրագիր 1. Ակունք համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանմաքրման աշխատանքների
իրականացում
Արդյունքային ցուցանիշները
2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Մեկնաբանությո
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
ւն
արժեքը
Աղբահանություն և
սանիտարական մաքրում
Մուտքային
12
իրականացնող
աշխատակիցների թիվը`
Խնամված կանաչ
տարածքների
Ելքային
20
(քանակական)
տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի կազմում, %
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
Ելքային (որակական) աղբահանություն և
70
սանիտարական մաքրման
ծառայությունից, %
Աղբահանության
ծառայության մատուցման
Ելքային
հաճախականությունը
1
(ժամկետայնության)
(շաբաթվա կտրվածքով),
օր
Մաքուր բնակավայրեր,
Վերջնական
սանիտարահիգիենիկ
այո
արդյունքի
բավարար պայմանների
առկայություն՝ այո,ոչ
Ծախսեր, հազ. դրամ
3700.0
3700.0

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ծրագիր 2. Ակունք համայնքում աղբահանության և սան.մաքրման ծառայության ենթակառուցվածքի
ստեղծում՝ կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերում
Արդյունքային ցուցանիշները
2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Մեկնաբանությո
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
Թիրախ․
արժեքը
ւն

42

արժեքը
Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական
արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

Աղբահանություն և
սանիտարական մաքրման
տեխնիկա
Խնամված կանաչ
տարածքների
տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի կազմում, %
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
աղբահանություն և
սանիտարական մաքրման
ծառայությունից, %
Աղբահանության
ծառայության մատուցման
հաճախականությունը
(շաբաթվա կտրվածքով),
օր
Մաքուր բնակավայրեր,
սանիտարահիգիենիկ
բավարար պայմանների
առկայություն՝ այո,ոչ
10600,0

1

20

70

1

այո
10600,0

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ծրագիր 3. Ակունք համայնքում աղբատար մեքենաների և աղբամանների ձեռքբերում
Արդյունքային ցուցանիշները
2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Մեկնաբանությո
Թիրախ․
Տեսակը
Անվանումը
Շեղումը
արժեքը
ւն
արժեքը
Աղբատարներ`
Մուտքային
1
Աղբամաններ
Մուտքային
150
Խնամված կանաչ
տարածքների
Ելքային
20
(քանակական)
տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի կազմում, %
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը
Ելքային (որակական) աղբահանություն և
70
սանիտարական մաքրման
ծառայությունից, %
Աղբահանության
ծառայության մատուցման
Ելքային
հաճախականությունը
1
(ժամկետայնության)
(շաբաթվա կտրվածքով),
օր
Մաքուր բնակավայրեր,
Վերջնական
սանիտարահիգիենիկ
այո
արդյունքի
բավարար պայմանների
առկայություն՝ այո,ոչ
Ծախսեր, հազ. դրամ
1500,0
1500,0
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