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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 

Առինջ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է համայնքի ՏԻՄ-երի 2020թ. անելիքները համակարգելու 

նպատակով: Մասնավորապես, համայնքի ՏԱՊ-ի հիմնական նպատակներն են. 

 սահմանել համայնքի  սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, 

գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին 

ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը 

(դեֆիցիտը), 

 համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և 

միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական 

նպատակների իրականացման շուրջ, 

 շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման 

արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը», 

 որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման 

ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և 

ժամկետները,մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։ 

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

2-րդ բաժնում ներկայացվել են համայնքի 2020 թվականի ծրագրերի ցանկը 

ևտրամաբանական հենքերը(ըստ ոլորտների)։ 

3-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքային գույքի կառավարման 2020 թվականի 

ծրագիրը։ 

4-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։ 

1«Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 
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5-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։ 

 
Համայնքի տեսլականը՝ 

Առինջ համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզում, սահմանակից է Երևան քաղաքի երեք 
թաղային համայնքներին և մարզի երեք գյուղերի վարչական տարածքներին: Գտնվում է ՀՀ 
սահմանից 65կմ, մարզկենտրոնից՝ 45 կմ, մայրաքաղաք Երևանից 3 կմ հեռավորության վրա: 
Այստեղով է անցնում Երևան-Սևան մայրուղին:  

Մակերեսը կազմում է 8.45կմ2, բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1150մ: Գյուղի 
աշխարհագրական դիրքը նախալեռնային է, կլիմայական պայմանները՝ բարեխառն, տարեկան 
տեղումների քանակը 250-ից 350մմ-ի սահմաններում է, վերջին տարիներին նկատվում է 
տևական ձնածածկույթի սակավություն և կարկտահարություն: Գտնվում է 7-8 բալանոց 
սեյսմիկ գոտում:Վաղբրոնզեդարյան հնագիտական գտածոների գոյությունը վկայում է, որ 
բնակավայրը հիմնադրվել է մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակում: Գյուղը պատմական աղբյուրներում 
հիշատակվում է 5-րդ դարից սկսած: Հին ու միջին դարերում տարածքը եղել է Մեծ Հայքի 
Այրարատ Նահանգի Կոտայքի գավառում՝ արքունի սեփականություն:  

Գյուղի մոտ, Թիկնաց բլրի վրա, պահպանվել են հին բերդի մնացորդներ: 
Բերդապարսպի ստորին շարքերը մեծ մասամբ անտաշ քարերով են, մուտքի մասում՝ կոփածո 
սրբատաշ։ Պարսպի քարերից մեկի վրա քանդակված է թևատարած արծիվ, կողքին՝ 
հեղինակի հիշատակությունը` Հովհաննես եպիսկոպոս նկարող, 1501թ.։ Մուտքի բարավորի 
վրա քանդակված են իրար փաթաթված երկու վիշապ (1501թ.-ին ձևավորել է Մանվել 
քարգործը)։ Բերդի ներսում կան եկեղեցի և տների ավերակներ։ 2000թ. բերդի մոտակայքում 
կառուցվել է Ս.Աստվածածին եկեղեցին: 

Առինջ գյուղում, բլրի լանջին է գտնվում Ձագավանքը կամ Գետարգելի Ս. Նշան վանքը, 
որը հիմնադրվել է վաղ միջնադարում: Վանքի հնագույն եկեղեցին VII դ. եռախորան, փոքր 
խաչաձև գմբեթավոր կառույցներից է: Պահպանվել են սրբատաշ տուֆից 
շինված պատերի ստորին շարքերը: Եկեղեցուն հյուսիսից և հարավից կից են նրա 
հետ միաժամանակ կառուցված և ընդհանուր գետնախարիսխ ունեցող մատուռներ: 855-ին 
Ձագավանքի սարկավագ Զաքարիան ընտրվել է Ամենայն հայոց կաթողիկոս (Զաքարիա Ա 
Ձագեցի): Ձագավանքում  1270-ին  գումարվել  է  Ձագավանի   եկեղեցական  ժողովը: Վանքը 
նշանավոր կրոնական կենտրոն և հայտնի ուխտատեղի է դարձել, երբ 1293-ին Գրիգոր Է 
Անավարզեցին վանքին նվիրել է Գետարգելի ս. Նշանը՝ Հռոմի Սեղբեստրոս 
պատրիարքի՝ ս. Գրիգոր Լուսավորչին տված Քրիստոսի խաչափայտի մասունքը, որով, ըստ 
ավանդության, Պետրոս Ա Գետադարձը 1022-ին, Բյուզանդիայի կայսր Վասիլ II–ի 
ներկայությամբ, Տրապիզոնում Ջրօրհնեքի տոնին քաղաքի միջով անցնող գետը կանգնեցրել է 
(այստեղից էլ՝ Գետադարձ և Գետարգել անունները): Ձագավանքում 1293-ին, ս.  Նշանը 
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պահելու համար, կառուցել են երկհարկանի գմբեթավոր եկեղեցի, որը վերականգնվել և 
վերանորոգվել է վերջին տարիներին: XIVդ. Սկզբին վանքում գործել է Թադևոս Բոկիկ 
Ձորավանեցի վարդապետը:  

XV դ. Գեղարդավանքից  Ձագավանք է տեղափոխվել Սիմեոն Րաբունապետը, որը 
բարեկարգել է վանքը: 1425-ին վանքում Ստեփանոս գրիչն ընդօրինակել է Հակոբ Ղրիմեցու 
ՙՄեկնություն տոմարի՚ երկը, ապա՝ Սարգիս Ձագավանեցի վարդապետի (1441-ին մասնակցել 
է Հայոց կաթողիկոսությունը Էջմիածնում վերահաստատելու արարողությանը) 
վանահայրության ժամանակ՝ ՛՛Քերականություն և բառգիրք՛՛-ը:  

Ձագավանքն  ավերվել է 1679-ի երկրաշարժից, մնալով, սակայն, մինչև XX դ.՝ որպես գործող 
վանք, ունենալով բազմաթիվ կալվածքներ, ջրաղացներ, Երևանում՝ այգիներ: 

Գետարգելի ս. Նշանը (ոսկե խաչը)  այժմ գտնվում է Էջմիածնում, և մյուռոնօրհնության 
ժամանակ կաթողիկոսը առաջինը նրանով է օրհնում ս.Մյուռոնը:  
Գետարգելի ս. Նշանի տոնը կատարվում է գարնանը՝ ս. Զատկի հաջորդ կիրակին:  

Հայ առաքելական եկեղեցու Կոտայքի թեմի մեջ է մտնում Առինջ գյուղի Սբ.Հովհաննես 
եկեղեցին (V դար), որը նախկինում կոչվել է Սբ.Ստեփանոսի անունով, վերանորոգվել է 1281 
թ-ին, երկրորդ անգամ վերակառուցվել է գյուղի հասարակայնության հավատարմատարների և 
Երևանի բնակիչ Մելքոն Դավիդովի միջև 1879թ-ին կնքված պայմանագրի հիման վրա: Այս 
մասին կա արձանագրություն նաև եկեղեցու արևմտյան շքամուտքին.   “սույն տաճար շինեցաւ 
արդեամբք գիւղի հասարակության յամի 1880: Գրեց Մարտիրոս Տեր Աբրահամեան”: 

Առինջ գյուղի հին գերեզմանոցում գտնվում է քանդակազարդ խաչքարերի դաշտ (սկսած XII 
դարից), որն իր կարևորությամբ և նշանակությամբ երկրորդն է Նորատուսի հուշարձաններից 
հետո:Առինջ համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 1042,39 հա., որից 
գյուղատնտեսական նշանակություն ունեն 74,85 հա.-ը, բնակավայրերը զբաղեցնում են  
820,74 հա., արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 
օբյեկտները` 70,71 հա,  էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ 
ենթակառուցվածքների օբյեկտները` 16,54 հա., հատուկ պահպանվող տարածքները` 55,93 
հա, ջրային հողերը` 3,62 հա,  պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը`  49,30 հա։ 
 
Առինջ համայնքն աչքի է ընկնում էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքների  
արտադրությամբ, ժամանակակից ջերմոցային տնտեսություններով, բնակչությունը գոհ է ՏԻՄ-
երի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակից։ 
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Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային 
արժեք 

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը 
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) 9 7 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 
եկամուտների մեջ (%) 53,5 54 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 6510 6510 
Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ)   
 

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ Ելակետայ
ին արժեք 

Թիրախայի
ն արժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր    

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 
բնակիչներին որակյալ և մատչելի 
հանրային ծառայությունների մատուցումը 

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

60 65 

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

5 7 

Համայնքի բյուջեի սեփական 
եկամուտների տեսակարար կշիռն 
ընդհանուր մուտքերի կազմում,%  

53,5 54 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության 
կազմակերպում 

   

2020 թվականի ընթացքում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից 
բնակչության պաշտպանություն և 
քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում։ 
Ապահովել համայնքի բնակիչների, 
ենթակառույցների և ՔՊ ուժերի 
պատրաստականությունը արտակարգ 
իրավիճակների և ՔՊ ժամանակ 

Համայնքի բնակիչների, 
ենթակառույցների և ՔՊ ուժերի 

պատրաստականության 
բարձրացում, % 

30 35 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 
տնտեսություն 
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Քաղաքաշինության և կոմունալ 
տնտեսության ոլորտում ապահովել 
որակյալ ծառայությունների մատուցումը 

   

Բնակիչների բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից, %  

40 45 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
քաղաքաշինության և կոմունալ 
տնտեսության ոլորտում մատուցվող 
ծառայություններից, % 

35 40 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    
2020 թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ    

Բարելավել համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների և ինժեներական 
կառույցների սպասարկման, 
շահագործման և պահպանման 
ծառայությունների որակը 

Ասֆալտապատված 
ներհամայնքային և 
ներբնակավայրային 
ճանապարհների և փողոցների 
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 
% 

42 45 

Բարեկարգ և անցանելի 
ներբնակավայրային փողոցների 
մակերեսի տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի կազմում, % 

65 80 

Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ    
2020 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
Ոլորտ 8. Կրթություն    

● Աջակցել բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում սովորող 
անապահով ընտանիքների ուսանողներին 
 
Ապահովել համայնքում կրթական 
ծառայությունների արդյունավետ 
մատուցումը 
 
 

Բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում սովորող 
անապահով ընտանիքների 
ուսանողների թիվն, որոնց ուսման 
վարձը մասնակի վճարում է 
համայնքապետարանը 

17 20 
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Արտադպրոցական 
դաստիարակության խմբակներում 
ընդգրկված երեխաների թվի 
տեսակարար կշիռը դպրոցական 
տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի 
մեջ, % 

33 40 

●Կազմակերպել նախադպրոցական 
կրթության որակյալ ծառայություններ Ն         

Նախադպրոցական կրթության 
ծառայության հասանելիությունը 
համայնքում % 

Ժամանակ
ավորապե
ս առկա չէ 

 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության 
հետ տարվող աշխատանքներ 

   

Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի 
օրերին նվիրված միջոցառումների հավուր 
պատշաճի կազմակերպումը և անցկացումը 

Տարվա ընթացքում կազմակերպված 
միջոցառումների թիվը՝ նվիրված 
տոնական և հիշատակի օրերին  

9 9 

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 

   

Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
բնագավառում որակյալ ծառայությունների 
մատուցումը 

Մարզական 
խմբակներում ընդգրկված 
երեխաների թվի 
տեսակարար կշիռը 
համապատասխան 
տարիքի երեխաների թվի 
կազմում, % 

11 15 

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն    

Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և 
զոհված ազատամարտիկների 
ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց  
սոցիալական վիճակը 

Սոցիալական ծրագրի 
առկայությունը, այո/ոչ այո այո 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող ծրագրից, % 

85 95 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն    

2020 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և 
բուսասանիտարիա 

   

2020 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 
չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի 
պահպանություն 
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Ապահովել համայնքի բնակիչների 
առողջության և շրջակա միջավայրի վրա 
աղբի բացասական ներգործության 
նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել 
բնակության համար հարմարավետ և 
էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ 

Աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման ծառայությունների 
մատուցումից բնակչության 
բավարարվածության աստիճանի 
բարձրացումը (հարցումների հիման 
վրա), %-ով 

50 60 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն    
2020 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
Ոլորտ 17. Տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցություն 

   

2020 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

 
 

 
1. Համայնքի2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 
 

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

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 

արժեքը (հազ. 
դրամ) 

ԲԲՀ-ի 
բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

1.  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների 
մատուցում 16680.0  համայնքային 

Ընդամենը 16680.0  - 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

1.  
2020 թվականին քաղաքացիական պաշտպանության 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

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

  

1.  
2020 թվականին արտակարգ իրավիճակներից 
բնակչության պաշտպանություն  200.0 - 

Ընդամենը 200.0 - 
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   
1.  փողոցների ասֆալտապատում 80000,0  
2.  գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում 5000,0  
3.   Լեդ լուսատուների ձեռքբերում 2500,0  
4.  Փողոցների փոսային նորոգում 4000,0  
Ընդամենը 91500,0  
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Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

 
2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1.  Համայնքի բոլոր մուտքերի վրա տեսախցիկների 
տեղադրում 2500,0  

Ընդամենը 2500,0 - 
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ   

 
2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 8.Կրթություն   

1.  
Նախադպրոցական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության 
ծառայության մատուցում   համայնքում 1050,0  

Ընդամենը 1050,0 - 
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 
աշխատանքներ   

1.   Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 3200.0  
Ընդամենը 3200.0 - 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

 
2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

 
2020 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 200,0 - 

Ընդամենը 200,0 - 
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն   

1.  
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով 
բնակիչներին 6000.0  

Ընդամենը 6000.0 - 
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

1.  
2020 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում   

Ընդամենը  - 
Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

1.  
2020 թվականին անասնաբուժության և 
բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 
չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  
Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման աշխատանքների իրականացում 48000.0  

2.     
Ընդամենը 48000.0 - 
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

1. 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ - - 
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Ընդամենը - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1. 
2020 թվականին տեղական իքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 

- - 

 Ընդամենը -  
Ընդհանուրը 250048.26 - 

 

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

միջոցներով 
 

Հ/
հ Ծրագրի անվանումը Ծրագրի արժեքը 

(հազ. դրամ) 
ԲԲՀ-ի 

բնակավայրը 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  Մանկապարտեզի շենքի  հիմնանորոգում և կահավորում 30000.0  համայնքային 

2.  Նոր թաղամասերի փողոցների ասֆալտապատում, 
կոյուագծի կառուցում 800000.0  

Ընդամենը 830000.0  
Ընդհանուրը 830000.0 - 
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Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների 
ոլորտների 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ Տեղեկատվության 
աղբյուրներ 

Պատասխանատո
ւ Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակիչներին որակյալ և 
մատչելի հանրային ծառայությունների մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-

երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 65% 
 Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, 

համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը 
կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 7% 

 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի 
բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 65% 

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 
Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը, 
բարելավել 
բնակչությանը մատուցվող  
հանրային 
ծառայությունները 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Բնակչությանը մատուցվող հանրային 
ծառայությունների որակը ՝ լավ 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
 

2020թ. 
հունվար-
2020թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխանմ
արդկային, 
նյութական և 
ֆինանսականռեսու
րսներիառկայությու
ն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ապահովվել 
էաշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը 
Բարելավվել է 
բնակչությանը մատուցվող  
հանրային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը և որակը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
1. Համայնքի աշխատակազմի 

աշխատողների թիվը 21 
2.Աշխատակիցների գործունեության 

արդյունավետության բարձրացում, 
4% 

3. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի 
գործունեության վերաբերյալ 
բնակիչների կողմից ստացվող 
դիմում-բողոքների թվի նվազում, 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են եղել 
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10% 
4. Աշխատակազմում առկա 

տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության 
համակարգերի օգտագործման 
մակարդակը, 93% 
 

5. Անշարժ գույքի հարկի 
բազայում առկա անճշտությունների 
նվազեցում՝ 5% 

6. Համայնքի աշխատակազմի 
աշխատանքային օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում՝ 273 օր 

7.Համայնքի պաշտոնական 
համացանցային կայքի 
առկայությունը՝ այո 

8. Աշխատակազմում ստացված 
մեկ դիմումին պատասխանելու 
միջին ժամանակը՝ 4 օր 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 

ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 
3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝21 
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված 

համակարգեր 
3. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 
4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք  www.Arinj.am 
 

1.  1.  
  
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
2020 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
 
Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 

   

Բարելավել համայնքի բնակչության 
քաղաքացիականպաշտպանությանկազմակերպման 

Արտակարգ 
իրավիճակների 

ավելիշատվա
տ, քանլավ     միջին՝ոչլավ, ոչվատ     
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ուժերիպատրաստվածության մակարդակը և  
իրականացնել 
արտակարգիրավիճակներիկանխարգելման 
միջոցառումներ: 

ժամանակ համայնքի 
բնակչության 
քաղաքացիականպաշտ
պանությանկազմակերպ
ման ուժերի 
պատրաստվածության 
մակարդակը 
Տարերային աղետների 
հնարավոր վտանգների 
նվազեցման ու 
հետևանքների 
վերացման ոլորտում 
համայնքի բնակիչների 
գիտելիքների, 
ունակությունների և 
հմտությունների 
ավելացում 
(հարցումների հիման 
վրա), % -ով 

30 35 

 

 
 
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ոլորտային նպատակ 
Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում 
ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը, արդեն առկա 
ենթակառուցվածքների վերանորոգմանը և պահպանմանը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից, 45%  
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և 

կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 40% 
 Տեղադրված երթուղային կանգառների թիվը՝ 7 

 

Ծրագիր1. Համայնքի փողոցների ասֆալտապատում 
Ծրագրի նպատակ 
Բարելավել համայնքի 
փողոցների վիճակը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Ասֆալտեպատ փողոցների վիճակը՝ 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 

2020թ. 
հունվար-
2020թ. 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
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լավ տարեկան 
հաշվետվություններ 

քարտուղար, 
 

դեկտեմբեր 
 

միջոցները  
ժամանակին 
հատկացում 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բարձրացնել համայնքի  
փողոցների անվտանգ 
երթևեկության 
մակարդակը և դրանք 
դարձնել հարմարավետ  
տրանսպորտային 
միջոցների և հետիոտների 
համար 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  

1. Ներհամայնքային փողոցների 
բարելավվածության 
մակարդակը հասցնել  65% 

2. Ասֆալտապատվող պողոցների  
երկարությունը 3500 մ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները 
մասնակի են 
ապահովված 
 
 
 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների 

իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Հատկացում 105244.5 հազ.դրամ համայնքի 2020թ. ֆոնդային 

բյուջեից։ 
2. Հիմնանորոգվող փողոցների թիվը ՝12 

 
Ծրագիր2. Համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում 
Ծրագրի նպատակ 
Բարձրացնել համայնքի  
փողոցների անվտանգ 
երթևեկության 
մակարդակը և դրանք 
դարձնել հարմարավետ  
տրանսպորտային 
միջոցների և հետիոտների 
համար 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Բնակիչների կարծիքը համայնքում 
գիշերային լուսավորվածության 
վերաբերյալ՝ բավարար 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
 

2020թ. 
հունվար-
2020թ. 
դեկտեմբեր 
 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Համայնքի  փողոցների 
անվտանգ երթևեկության 
մակարդակը բարձրացել 
է, դրանք դարձել են 
հարմարավետ  
տրանսպորտային 
միջոցների և հետիոտների 
համար 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
1. Փողոցների արտաքին 

լուսավորության համակարգի 
երկարությունը՝7 կմ 

2. Գիշերային լուսավորված 
փողոցների տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ,37% 

3.  Գիշերային լուսավորության 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են եղել 
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ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ 
ամռանը՝ 4 ժամ 

4.  Գիշերային լուսավորության 
ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ 
ձմռանը՝ 6 ժամ 
 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
2. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի 

ընդլայնման աշխատանքների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Հատկացում 4700.0 հազ.դրամ համայնքի 2020թ. ֆոնդային բյուջեից։ 
2. Նորտեղադրվող էներգախնայող լուսատուների թիվը ՝60 
3. Լուսատուների Փոխարինում նոր էներգախնայող լուսատուներով 
 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 
2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
Ոլորտային նպատակ 
Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և 
ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և 
պահպանման ծառայությունների որակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
1. Ասֆալտապատված ներհամայնքային և ներբնակավայրային ճանապարհների և 

փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 58% 
2. Կանոնակարգված խաչմերուկների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 5%  
3. Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 85% 

Ծրագիր1. Համայնքի բոլոր մուտքերի վրա տեսախցիկների տեղադրում 
Ծրագրի նպատակ 
Դարձնել երթևեկությունն 
ավելի անվտանգ 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Երթևեկության անվտանգության 

մակարդակը՝ բավարար 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
 

2020թ. 
հունվար-
2020թ. 
դեկտեմբեր 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Տեղադրելով 
անվտանգության 
տեսախցիկներ դարձնել 
երթևեկությունն ավելի 
անվտանգ, նվազեցնել 
հանցավորության 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
1. Վարորդների գոհունակության 

մակարդակի բարձրացում, 20% 
2. Հետիոտների գոհունակության 

մակարդակի բարձրացում, 30% 
3.  

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 

Համապատասխան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են եղել 
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մակարդակը և խմբեր, բնակիչներ 
Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Դարձնել երթևեկությունն ավելի անվտանգ 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Հատկացում 4000.0 հազ.դրամ համայնքի 2020թ.  բյուջեից 

 
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 
2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 
Ոլորտ 8. Կրթություն 
Ոլորտային նպատակ 
Աջակցել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 
սովորող անապահով ընտանիքների ուսանողներին 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող անապահով 
ընտանիքների ուսանողների թիվը, որոնց ուսման վարձը մասնակի վճարում է 
համայնքապետարանը, 6 
 

Ծրագիր1.Անապահով ընտանիքների ուսանողների վարձավճարների մասնակի վճարում 
Ծրագրի նպատակ 
Աջակցել բարձրագույն 
ուսումնական 
հաստատություններում 
սովորող անապահով 
ընտանիքների 
ուսանողներին 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվող 
սոցիալական աջակցության 
հասցեականության մակարդակը, 
բավարար 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2020թ. 
ապրիլ-2020թ. 
դեկտեմբեր 
 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բարձրացել է 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 
 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  

1. Բուհերում սովորողների թիվը, 
որոնց ուսման վարձը վճարվում 
է համայնքի բյուջեից, 6 

2. Սոցիալական աջակցություն 
ստացած ուսանողների թիվը, 18 

3. Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող ծրագրից, 50% 

4. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, 1 տարի 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Անապահով ընտանիքների ուսանողների 

վարձավճարների մասնակի վճարում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝1500.0 հազար դրամ 
2. Անապահով ընտանիքների ուսանողների թիվը՝ 6 
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Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի օրերին նվիրված 
միջոցառումների հավուր պատշաճի կազմակերպումը և 
անցկացումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ նվիրված տոնական և 
հիշատակի օրերին` 9 

Ծրագիր1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 
Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել համայնքում 
տոն և հիշատակի օրերին 
նվիրված միջոցառումների 
հավուր պատշաճի 
կազմակերպումն և 
անցկացումն 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Մատուցվող մշակութային 
ծառայությունների մատչելիությունը 
համայնքի բնակիչներին, այո 
 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
 

2020թ. 
հունվար-
2020թ. 
դեկտեմբեր 
 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Համայնքի կենտրոնում և 
բնակավայրերում 
կազմակերպվել և 
անցկացվել են տոն և 
հիշատակի օրերին 
նվիրված միջոցառումներ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
1. Բնակիչների 

բավարարվածությունը 
մատուցվող մշակութային 
ծառայություններից, 85% 

2. Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
միջոցառումների թիվը՝ նվիրված 
տոնական և հիշատակի օրերին 9 

3. Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված մշակութային 
միջոցառումների 
հաճախականությունը (ամսական 
կտրվածքով), 1 անգամ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Համայնքում տոն և հիշատակի օրերին նվիրված 

միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝3200.0 հազար դրամ 
2. Միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ սարքավորումների 

քանակը, 10 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
2020 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել 
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Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 
Ոլորտային նպատակ 
Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված 
ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց  
սոցիալական վիճակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո 
Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող 
ծրագրից,  85% 

Ծրագիր1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 
Ծրագրի նպատակ 
Բարձրացնել սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվող 
սոցիալական աջակցության 
հասցեականության մակարդակը ՝ 
բավարար 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2020թ. 
հունվար-
2020թ. 
դեկտեմբեր 
 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բարձրացել է 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 
 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
1. Սոցիալական աջակցություն 

ստացած սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը՝70 

2. Սոցիալական աջակցություն 
ստանալու նպատակով դիմումներ 
ներկայացնողների թիվը՝ 85 

3. Զոհված ազատամարտիկների 
ընտանիքների թիվը՝7 

4. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը,  1 տարի 

5. Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող ծրագրից, 90% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին 
2. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքներին 
3. Սոցիալական աջակցություն վիրավոր և զոհված 

ազատամարտիկների ընտանիքներին 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, հազ. Դրամ 5300.0 
2. Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ ՝7 
3. Սոցիալական աջակցություն կարիք ունեցող սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը՝70 
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Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
2020 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
2020 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա 
միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և 
չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և 
էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Աղբահանության և սանիտարական մաքրման  որակյալ ծառայությունների 
մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը 
(հարցումների հիման վրա), 60% 

Ծրագիր1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում 
Ծրագրի նպատակ 
Համայնքը դարձնել 
մաքուր և հրապուրիչ 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Մաքուր բնակավայր, 
սանիտարահիգիենիկ բավարար 
պայմանների առկայություն, այո 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
 

2020թ. 
հունվար-
2020թ. 
դեկտեմբեր 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Մաքուր բնակավայր, 
սանիտարահիգիենիկ 
բավարար պայմանների 
առկայություն 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  
 Աղբահանություն և 

սանիտարական մաքրում 
իրականացնող 
աշխատակիցների թիվը 15 

 Աղբահանության ծառայության 
մատուցման 
հաճախականությունը 
(շաբաթվա կտրվածքով), 6 օր 

 Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, 1 տարի 

 Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
աղբահանություն և 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
համայնքի 
ղեկավար  

2020թ. 
հունվար–
2020թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են եղել 
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սանիտարական մաքրման 
ծառայությունից, 80% 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների 
մատուցում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 46500.0 հազ. դրամ 
2. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող 

աշխատակիցների թիվը 20 
3. Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 1 
4. Աղբատար մեքենաների թիվը 6 
5. Աղբամանների թիվը 120 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
2020 թվականին 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 
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2. Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը 
 
Աղյուսակ 6․Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը 
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I.  Հողեր      

1 Գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր, այդ թվում 

Առինջ համայնք 07-
011 725500 լավ Օգտագործվում է  

 վարելահող      
 Բազմամյա տնկարաններ      

 խոտհարք      

 արոտ  20000 Լավ Մասնակի է 
օգտագործվում 

 

 այլ հողատեսքեր  705500 Լավ Մասնակի է 
օգտագործվում  

 

2 Բնակավայրերի, այդ թվում  8207400    
 բնակելի  5064200 Լավ Օգտագործվում է  
 հասարակական  655700 Լավ Օգտագործվում է  
 ընդհանուր  908800 Լավ Օգտագործվում է  

 այլ հողեր  1578800 Լավ -  

3 Արդյունաբերական, ընդերքօգտ և 
այլ արտ, այդ թվում  730100    

 արդյունաբերության  8700 բավարար Օգտագործվում է  
 գյուղատնտեսական  613900 բավարար Օգտագործվում է  
 պահեստարաններ  96600 բավարար -  
 ընդերք  10900 լավ Օգտագործվում է   

4 Էներգետիկայի, տրանսպորտի, 
կապի նշ. հողեր, այդ թվում  165400    

 էներգետիկայի  165300 բավարար Օգտագործվում է  
 կապի  100 բավարար Օգտագործվում է  
 տրանսպորտի      
 կոմունալ      

5 
Հատուկ պահպանվող 
տարածքների նշանակության 
հողեր, այդ թվում 

 559300   
 

 հանգստի    -  
 պատմական  559300 բավարար -  
6 Անտառային      
7 Ջրային հողեր, այդ թվում  36200    
 գետեր    -  
 ջրամբարներներ    -  
 լճեր    -  
 ջրանցքներ    -  
 Հիդրոտեխ. և ջրտնտ.  36200 բավարար -  



  
II.  Շենք - շինություններ      

1 Վարչական շենք Առինջ համայնք  1 հատ Լավ Օգտագործվում է   

2 Մանկապարտեզի  շենք  Առինջ համայնք  1 հատ վատ Չի օգտագործվում   

3 Մշակույթի տուն Առինջ համայնք  1 հատ Լավ Օգտագործվում է   

4 Ամբուլատորիայի շենք Առինջ համայնք 1 հատ Լավ Օգտագործվում է  

III.  Տրանսպորտային միջոցներ Առինջ համայնք      

1  Տրակտոր Բելոռուս Առինջ համայնք  1 հատ Լավ 
վիճակում Օգտագործվում է  

2 Աղբատար մեքենա Գազ 330700-
1014 

Առինջ համայնք  1 հատ Լավ 
վիճակում 

Օգտագործվում է  

3 Աղբատար մեքենա Գազ 330900-
1357-02 

Առինջ համայնք  1 հատ Լավ 
վիճակում Օգտագործվում է  

4 Մարդատար Գազ 31105-120 Առինջ համայնք 1 հատ Լավ 
վիճակում Օգտագործվում է  

5 Մեքենա Հունդայի Ելանտռա 
Առինջ համայնք  

1 հատ 
Լավ 
վիճակում Օգտագործվում է  

6 Մեքենա Լադա 21705-057-44 Առինջ համայնք  1 հատ Լավ 
վիճակում Օգտագործվում է  

IV. 
 Գրականություն Առինջ համայնք   10597 

կտոր  Պիտանի Օգտագործվում է  

 
  

23 
 



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

ոլորտների 
 
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1.  Ընդհանուր բնույթի համայնքային 
ծառայությունների մատուցում 

16680.0
  

16680.0
  

- - - - 

Ընդամենը        16680.0 65750,0 - - - - 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

 
2020 թվականին պաշտպանության 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 

 

2020 թվականին արտակարգ 
իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանության և 
քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 

400.0 400.0 - - - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1.  փողոցների ասֆալտապատում 163068.26 80000,
0 

73380
.76 - - - 

2.   գիշերային լուսավորության ցանցի 
ընդլայնում 2700.0 5000,0 - - - - 

3.  Լեդ լուսատուների ձեռք բերում 2000.0 2000.0 - - - - 
4.  Փողոցների փոսային նորոգում 4000.0 4000.0     

 Ընդամենը 171768.26 
98387.

5 
73380

.76 - - - 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

 
2020 թվականին հողօգտագործման 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
 Համայնքի բոլոր մուտքերի վրա 4000.0 4000.0 - - - - 
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տեսախցիկների տեղադրում 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

 

2020 թվականին առևտրի և 
ծառայությունների ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1.  

 
Նախադպրոսական և միջնակարգ 
ընդհանուր կրթության ծառայության 
մատուցում 

900.0 900.0 - - - - 

Ընդամենը 900.0 105,0 - - - - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  Մշակութային, մարզական և հոգևոր 
կյանքի աշխուժացու։ 3200.0 3200.0 - - - - 

Ընդամենը 3200.0 3200.0 - - - - 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

 

2020 թվականին 
առողջապահության ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

- - - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
Ընդամենը - - -  - - 
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1.  
Աջակցություն համայնքի 
սոցիալապես  անապահով 
բնակիչներին 

6800.0 6800.0 - - - - 

Ընդամենը 6800.0 6000,0 - - - - 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

1.  

2020 թվականին 
առողջապահության ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

      

Ընդամենը     - - 
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

 

2020 թվականի ընթացքում 
անասնաբուժության և 
բուսսանիտարիայի ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
1.     - - - - 

2.  Աղբահեռացում 46500.0 46500.
0     

Ընդամենը 46500.0 46500.
0 

- - - - 
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Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 
2020 թվականին 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 
250048.26 176667.5 733

80.
76 

 - - 

 
 

4. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 
 

Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և 
գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը 
 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում։ 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 
Համայնքի 
աշխատակազմի 
աշխատողներ 

24 
   

Ելքային 
(քանակական) 

Աշխատակիցների 
գործունեության 
արդյունավետության 
բարձրացում, % 

5 

   

Ելքային (որակական) 

Աշխատակազմում 
առկա տեղեկատվական 
և 
հեռահաղորդակցությա
ն համակարգերի 
օգտագործման 
մակարդակը, % 

90 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աշխատակազմում 
ստացված մեկ 
դիմումին 
պատասխանելու միջին 
ժամանակը,  օր 

4 

  
 
       1 

 

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակչությանը 
մատուցվող հանրային 

լավ 
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ծառայությունների 
որակը՝ շատ վատ, 
վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց 

Ծախսեր, հազ. դրամ 16680.0  16680.0    
 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր. Համայնքի փողոցների ասֆալտապատում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ
. 

արժե
քը 

Շեղումը Մեկնաբանությու
ն 

Մուտքային 
Ասֆալտեպատ 
փողոցների վիճակը՝ 

լավ    

Ելքային (որակական) 

Ներհամայնքային 
փողոցների 
բարելավվածության 
մակարդակը հասցնել % 

80 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աշխատանքների 
կատարման ժամկետը, 
օր 

180 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բարձրացնել համայնքի  
փողոցների անվտանգ 
երթևեկության 
մակարդակը և դրանք 
դարձնել հարմարավետ  
տրանսպորտային 
միջոցների և 
հետիոտների համար 
որակը՝ շատ վատ, վատ, 
բավարար, լավ, 
գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 167068.26 167068.26    
 
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր 5. Համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաս
տ. 

արժե
քը 

Շեղումը Մեկնաբանությու
ն 

Մուտքային 
Նոր տեղադրված 
էներգախնայող 
լուսատուների թիվը 

80 
   

Ելքային Փողոցների արտաքին 7    
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(քանակական) լուսավորության 

համակարգի 
երկարությունը, կմ 

Ելքային (որակական) 

Գիշերային լուսավորված 
փողոցների 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ, % 

50 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Գիշերային 
լուսավորության ժամերի 
թիվը օրվա կտրվածքով՝ 
ամռանը 

6 

   

Գիշերային 
լուսավորության ժամերի 
թիվը օրվա կտրվածքով՝ 
ձմռանը 

4 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակիչների կարծիքը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածության 
վերաբերյալ՝ շատ վատ, 
վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց 

բավարար 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 4700.0 4700.0    
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Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
Ծրագիր 1 Համայնքի բոլոր մուտքերի վրա տեսախցիկների տեղադրում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Տեղադրվող 
տեսախցիկների 
քանակը  

7 

   

Ելքային 
(քանակական) 

     

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
ճանապարհների և 
ինժեներական 
կառույցների 
սպասարկման, 
տեղադրման, 
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունից, % 

50 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աշխատանքների 
կատարման ժամկետը 
օրերի թիվը 

180 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Տեղադրելով 
անվտանգության 
տեսախցիկներ դարձնել 
երթևեկությունն ավելի 
անվտանգ, նվազեցնել 
հանցավորության 
մակարդակը որակը՝ շատ 
վատ, վատ, բավարար, 
լավ, գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 4000.0 4000.0    
 

Ոլորտ 8. Կրթություն 
Ծրագիր 1.Անապահով ընտանիքների ուսանողների վարձավճարների մասնակի վճարում։ 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

29 
 



  

Մուտքային 
Անապահով 
ընտանիքների 
ուսանողների թիվը 

20 
   

Ելքային 
(քանակական) 

Բուհերում սովորողների 
թիվը, որոնց ուսման 
վարձը վճարվում է 
համայնքի բյուջեից  

4 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող 
ծրագրից, % 

30 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականության 
մակարդակը, շատ վատ, 
վատ, բավարար, լավ, 

բավարա
ր 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 1500.0 1500.0    
 

 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։ 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Միջոցառումների 
կազմակերպման 
համար անհրաժեշտ 
սարքավորումների 
քանակը,  

10 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
միջոցառումների թիվը՝ 
նվիրված տոնական և 
հիշատակի օրերին  

9 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցվող 
մշակութային 

80 
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ծառայություններից, % 

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
մշակութային 
միջոցառումների 
հաճախականությունը 
(ամսական 
կտրվածքով), անգամ 

1 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մատուցվող 
մշակութային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը 
համայնքի 
բնակիչներին՝ այո, ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 3200.0 3200.0    
 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 
Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին։ 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Սոցիալական 
աջակցություն կարիք 
ունեցող սոցիալապես 
խոցելի ընտանիքների 
թիվը 

45 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Սոցիալական 
աջակցություն ստացած 
սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը  

84 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող 
ծրագրից, % 

75 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 1 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 

բավարա
ր 
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հասցեականության 
մակարդակը ՝ շատ 
վատ, վատ, բավարար, 
լավ, 

Ծախսեր, հազ. դրամ 5200.0 5200.0    
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների 
իրականացում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 
Մուտքային Աղբամանների թիվը  120    

Ելքային 
(քանակական) 

Սանիտարական 
մաքրման ենթարկված 
տարածքների մակերեսը, 
քմ 

3500 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայությունից, % 

80 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 
ծառայության մատուցման 
հաճախականությունը 
(շաբաթվա կտրվածքով), 
օր 

6 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մաքուր բնակավայրեր, 
սանիտարահիգիենիկ 
բավարար պայմանների 
առկայություն՝ այո,ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 46500.0 46500.0    
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	Առինջ համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզում, սահմանակից է Երևան քաղաքի երեք թաղային համայնքներին և մարզի երեք գյուղերի վարչական տարածքներին: Գտնվում է ՀՀ սահմանից 65կմ, մարզկենտրոնից՝ 45 կմ, մայրաքաղաք Երևանից 3 կմ հեռավորության վրա: Այստեղով է անցնում Ե...
	Մակերեսը կազմում է 8.45կմP2P, բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1150մ: Գյուղի աշխարհագրական դիրքը նախալեռնային է, կլիմայական պայմանները՝ բարեխառն, տարեկան տեղումների քանակը 250-ից 350մմ-ի սահմաններում է, վերջին տարիներին նկատվում է տևական ձնածածկույթի ...
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