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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 

Բյուրեղավան 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։ 

Բյուրեղավան 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 «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 
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1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 
 
Համայնքի տեսլականը՝ 
 

Բյուրեղավանը  բարեկարգ, մաքուր, կանաչապատ, գեղատեսիլ, բնակչության արժանապատիվ 
կեցության համար անհրաժեշտ պայմաններով բազմաբնակավայր համայնք է՝ որակյալ 
մասնագիտական ռեսուրսներով, զարգացած  սոցիալական ենթակառուցվածքներով, հանգստի ու 
ժամանցի ժամանակակից գոտիներով։  

 
 
Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային 
արժեք 

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը 
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) 18.7 15 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 
եկամուտների մեջ (%) 31.6 33.4 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 12033 12145 
 
 

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ Ելակետայի
ն արժեք 

Թիրախայի
ն արժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

Ապահովել տեղական 
ինքնակառավարման 
իրականացումը 
Բյուրեղավան համայնքում, 
ունենալ բնակչությանը 
համայնքային 
ծառայությունների 
մատուցման արդյունավետ, 
մասնագիտացված, 
նպատակային և թափանցիկ 
համակարգ 

Համայնքում քաղաքացիների սպասարկման 
«Մեկ պատուհան» համակարգի ներդրում առկա չէ առկա է 

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

3 10 

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

90 91 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   
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2020 թվականին 
պաշտպանության 
կազմակերպման ոլորտում 
նախատեսվում է նպաստել 
երկրի 
պաշտպանունակության 
մակարդակի բարձրացմանը 

Համայնքում բնակվող զինապարտ 
քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, 
այո/ոչ 

 

այո այո 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և 
քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում   

2020 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության 
և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել 

- - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   
Քաղաքաշինության և 
կոմունալ տնտեսության 
ոլորտում ապահովել որակյալ 
ծառայությունների 
մատուցումը՝ կազմակերպել 
համայնքային 
ենթակառուցվածքների, 
հանրային վայրերի 
պահպանումն ու 
արդիականացումը 

Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին 
ցանցի կառուցում վատ  լավ 

Համայնքի արտաքին լուսավորության 
համակարգի արդիականացում առկա էներգախնա 

յող 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   
2020 թվականին 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 

Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային 
ճանապարհների երկարությունը, կմ 10 14 

Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային 
ճանապարհների տեսակարար կշիռը 
ընդհանուրի մեջ, %  70 80 

Համայնքի  ներհամայնքային  ճանապարհների 
բարեկարգում, հիմնանորոգում բավարար լավ 

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   
Ապահովել համայնքի 
բնակիչներին 
նախադպրոցական 
կրթության և 
արտադպրոցական 
դաստիարակության 

Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող 
նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 
% 

60 65 

Մատուցվող նախադպրոցական կրթության 
ծառայության հասանելիությունը համայնքի 
բնակիչներին, % 

60 61 
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ծառայությունների 
մատուցումը 

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

45 48 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ   
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից 
համայնքի բնակչությանը 
մշակույթի և 
երիտասարդության հետ 
տարվող որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների 
մատուցումը 

Մատուցվող մշակութային ծառայությունների 
հասանելիությունը համայնքի կենտրոն 
չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % 

80 85 

Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան 
աճը, % 5 7 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն   
 Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում  է Բյուրեղավանի                   
«Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի            
շենքի և բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ: 
  

վատ  լավ 

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

Մատուցվող մարզական ծառայությունների 
մատչելիությունը համայնքի կենտրոն 
չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % 

40 45 

Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող 
ծառայություններից, % 20 35 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն   

Թեթևացնել համայնքում 
բնակվող անապահով 
ընտանիքների հոգսերը 

Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ այո այո 
Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
տրամադրվող սոցիալական աջակցության 
հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների 
կարծիքը 

բավարար լավ 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   
Գյուղատնտեսության ոլորտում 2020 թվականին նախատեսվում է Հայաստանի 
Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ հիմնանորոգել  ու 
վերակառուցել  համայնքի ոռոգման ցանցը:  

վատ լավ 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   
2020 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր 
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի 
սահմանվել 

- - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   
Ապահովել համայնքի 
բնակիչների առողջության և 
շրջակա միջավայրի վրա 
աղբի բացասական 
ներգործության նվազեցումը 
և չեզոքացումը, ստեղծել 
բնակության համար 
հարմարավետ, կանաչապատ 
և էկոլոգիապես անվտանգ 
պայմաններ 

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը 
մատուցված  աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման ծառայություններից  

ավելի շատ 
վատ, քան 

լավ 

ավելի շատ 
լավ, քան 

վատ    

Համայնքում հավաքված և աղբավայր 
տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար 
կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի 
քանակի մեջ, %  

80 95 
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Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն   
Նպաստել դեպի համայնք 
զբոսաշրջիկների թվի 
ավելացմանը 

Համայնքի գրավչության մեծացում ոչ  այո 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն   
Ապահովել տեղական 
ինքնակառավարմանը 
համայնքի բնակչության 
մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի 
աշխատանքների 
թափանցիկության 
մակարդակի բարձրացումը 

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

3 5 
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2. Համայնքի 2020 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.  

Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ 
կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության 
պահպանում 
 

92190.6 ընդհանուր 
համայնքային 

2.  
Համայնքում քաղաքացիների սպասարկման «Մեկ 
պատուհան» համակարգի ներդրում 10213.4 Բյուրեղավան 

Ընդամենը 102404.0 - 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

 
2020 թվականին պաշտպանության կազմակերպման 
ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի 
պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը 

- ընդհանուր 
համայնքային 

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

  

 

2020 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի 
կառուցում 50000.0 Ջրաբեր 

բնակավայր 

2.  Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի 
արդիականացում 30000.0 ընդհանուր 

համայնքային 
Ընդամենը 80000.0  
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1.  Համայնքի  ներհամայնքային  ճանապարհների 
բարեկարգում, հիմնանորոգում 80000.0 ընդհանուր 

համայնքային 
Ընդամենը 80000.0 - 
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ   

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

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 8. Կրթություն   

9 
 



 

1.  Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության 
ծառայությունների մատուցում 41500.0 ընդհանուր 

համայնքային 

2.  Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական 
դաստիարակության ծառայության մատուցում 43460.4 ընդհանուր 

համայնքային 
Ընդամենը 84960.4 - 
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 
աշխատանքներ   

1.  Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 3500.0 ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 3500.0 - 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

 

Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում  է 
Բյուրեղավանի   «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի 
քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի  շենքի և բակի 
հիմնանորոգման աշխատանքներ: 
 

70000.0 Բյուրեղավան 

Ընդամենը 70000.0  
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

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

Ընդամենը _ - 
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն   

1.  Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով 
բնակիչներին 5140.0 ընդհանուր 

համայնքային  
Ընդամենը 5140.0 - 
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

 

Գյուղատնտեսության ոլորտում 2020 թվականին 
նախատեսվում է Հայաստանի Տարացքային Զարգացման 
Հիմնադրամի հետ համատեղ հիմնանորոգել  ու 
վերակառուցել  համայնքի ոռոգման ցանցը: 

230000.0 ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 230000.0 - 
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

 2020 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  
Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական 
մաքրման և կանաչապատման աշխատանքների 
իրականացում 

75000.0 ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 75000.0 - 
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 2020 թվականին զբօսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում _ _ 

Ընդամենը   
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

 Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների 
կազմակերպում և անցկացում _ ընդհանուր 

համայնքային 
 Ընդամենը _ _ 

Ընդհանուրը  - 
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Աղյուսակ 4. ՀՀԶԾ –ում ներառված 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.  Բյուրեղավան բնակավայրի բազմաբնակարան  շենքերի 
տանիքների կապիտալ վերանորոգում 25000.0 Բյուրեղավան 

Ընդամենը 25000.0  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Հ/
հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 
ԲԲՀ-ի բնակավայրը 

Ոլորտ 8. Կրթություն   

2.  Նախադպրոցական հաստատության շենքային 
պայմանների ընդլայնում 100.000.0 Բյուրեղավան 

Ընդամենը 100.000.0  

Հ/
հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 
ԲԲՀ-ի բնակավայրը 

Ոլորտ  11.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

3.  
Բյուրեղավան բնակավայրի մանկապատանեկան 
նարզադպրոցի կառուցումը և մարզադաշտի 
վերանորոգումը 

50000.0 Բյուրեղավան 

Ընդամենը 50000.0  

Հ/
հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 
ԲԲՀ-ի բնակավայրը 

Ոլորտ  11.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

4.  Նուռնուս բնակավայրի մարզադաշտի կառուցում 3.000.0 Նուռնուս բնակավայր 

Ընդամենը 3.000.0  
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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 տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան 
համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների 
մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և 
թափանցիկ համակարգ 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, 

համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար 
կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3% 

 ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) 
ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող 
բնակավայրերի բնակիչներին, 91% 

Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում 
Ծրագրի նպատակ 
Բարելավել 
բնակչությանը 
մատուցվող  հանրային 
ծառայությունների որակը 

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

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
աշխատակազմի 
քարտուղար,  
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2020թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, նյութական 
և ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն  

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ապահովվել է 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
ենթակառուցվածքների 
բնականոն 
գործունեությունը 

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

օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր 
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների 

թիվը, 30 
3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային 

կայքի առկայությունը, այո 
4. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության 

վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող 
դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2 %-ով 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 
 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
վարչական 
ղեկավարներ 

2020թ. 
հունվար– 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների         
առկայություն 
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5. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա 
անճշտությունների նվազեցում, 4% 

6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության համակարգերի 
օգտագործման մակարդակը` 92% 

7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին 
պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր 

Միջոցառումներ   
1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված 

համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 
3. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 
4. Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրի վարչական ղեկավարի և 

առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 
5. Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի վարչական ղեկավարի և 

առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 

92190.6 հազ. դրամ  
 Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 30 
 Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված 

համակարգեր` 1 
 Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք  
 Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 
 Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://byureghavan.am/    

Ծրագիր 2. Համայնքում քաղաքացիների սպասարկման «Մեկ պատուհան» համակարգի ներդրում 
Ծրագրի նպատակ 
Ունենալ բնակչությանը 
մատուցվող  հանրային 
ծառայությունների  «Մեկ 
պատուհան»  համակարգ 

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

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
աշխատակազմի 
քարտուղար,  
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2020թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, նյութական 
և ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն  

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ապահովվել  
քաղաքացիներին 
մատուցվող հանրային 
ծառայությունների 
որակյալ և արագ  
իրականացումը 
 

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

թիվը, 30 
2.ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության 
վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող 
դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2 %-ով 
3.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության համակարգերի 
օգտագործման մակարդակը` 90% 
4.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին 
պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 
 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
վարչական 
ղեկավարներ 

2020թ. 
հունվար– 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների         
առկայություն 
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Միջոցառումներ   
 

1. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 
2. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված 

համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 1.Համայնքում «Մեկ պատուհան» համակարգի կառուցում 
 Համայնքի աշխատակազմի «Մեկ պատուհան» համակարգի 

աշխատողներ՝ 6 
 Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված 

համակարգեր` 1 
 Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք  
 Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 
 Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://byureghavan.am/    

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 
Ծրագրի նպատակ 
Համայնքի լուման 
ներդնել երկրի 
պաշտպանության 
գործում  

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
Աջակցություն է ցուցաբերվել երկրի 
պաշտպանունակության բարձրացմանը։  

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
աշխատակազմի 
քարտուղար,  
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2020թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, նյութական 
և ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Կազմակերպվել են 
հանդիպումներ 
զինակոչիկների հետ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
1.Զորակոչիկների բավարարվածությունը 
մատուցված ծառայություններից 95% 
2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը –  1 տարի 
3.Հանդիպումների քանակը՝   3 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
Քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
վարչական 
ղեկավարներ 

2020թ. 
հունվար– 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների         
առկայություն 

Միջոցառումներ  
1. Հանդիպումներ համայնքի զինակոչիկների հետ 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի 

առկայությունը, այո 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում 
2020 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
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Ոլորտային նպատակ 
Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել 
որակյալ ծառայությունների մատուցումը՝ կազմակերպել համայնքային 
ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու 
արդիականացումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և 

կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 51% 
 Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության 

իրականացման վերաբերյալ՝ լավ 
Ծրագիր 1. Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցում 
Ծրագրի նպատակ 
  Ջրաբեր   
բնակավայրերի խմելու 
ջրագծի և ներքին ցանցի 
կառուցում 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Ունենալ նոր ջրագիծ առանց կորուստների  
 Բնակիչների կարծիքը  Ջրաբեր  

բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման 
աշխատանքների վերաբերյալ՝ լավ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար 

2020թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Մեծացել է համայնքի 
գրավչությունը, 
ենթակառուցվածքները 
բարեկարգ են և գործում 
են ամբողջ հզորությամբ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  

 Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի 
վիճակը, վատ 

 Ջրաբեր  բնակավայրի խմելու ջրագծի  
տևողությունը 365 օր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

2020թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, 

տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ  
1. Սուբվենցիայի հայտի կազմում 
2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 
3. Գնումների գործընթացի կազմակերպում  
4. Ջրաբեր  բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի և պետական համատեղ միջոցներ, 50000.0 հազար 

դրամ 
 Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների 

թիվը՝ 20 
 

Ծրագիր 2. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի արդիականացում 
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Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել Բյուրեղավան 
համայնքի 
ներհամայնքային 
փողոցների 
լուսավորվածությունը, 
նպաստել վերականգնվող 
էներգիայի օգտագործման 
ուղիների ներդրմանը 
համայնքում 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Համայնքում էներգախնայող լամպերով 

լուսավորվող տարածքների մակերեսի 
տեսակարար կշիռը լուսավորվող 
տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 
10% 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար,  
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ  

 
 
 
 
2020թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բյուրեղավան համայնքի 
փողոցները լուսավոր են և 
անվտանգ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Փողոցների արտաքին լուսավորության 

համակարգի երկարությունը, 10 կմ 
 Գիշերային լուսավորված փողոցների 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 70% 
 Երթևեկության անվտանգության 

մակարդակի բարձրացում, այո 
 Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը 

օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ 
 Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը 

օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համապատասխան  
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են եղել 

Միջոցառումներ   
1. Սուբվենցիայի հայտի կազմում 
2. Բյուրեղավան բնակավայրի փողոցների լուսավորում և 

լուսավորության համակարգերի փոխարինում էներգախնայողով 
3. Ջրաբեր բնակավայրի փողոցների լուսավորում և լուսավորության 

համակարգերի ընթացիկ պահպանություն  
4. Նուռնուս բնակավայրի փողոցների լուսավորում և լուսավորության 

համակարգերի փոխարինում էներգախնայողով 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի  և պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ 

30000.0 հազ. դրամ 
 Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության 

անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող 
աշխատակիցների թիվը` 2 

 Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 374 
 Առկա դրոսելների թիվը` 300 
 Առկա մեկնարկիչների թիվը` 8 

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

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 9 

կմ 
 Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար 

կշիռը ընդհանուրի մեջ, 75% 
 Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական 

կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման 
ծառայությունների որակը՝ լավ 

Ծրագիր 1. Համայնքի  ներհամայնքային  ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում 
Ծրագրի նպատակ 
Հիմնանորոգել  և 
բարեկարգել 
ներհամայնքային 
ճանապարհները, 
բարձրացնել  
սպասարկման, 
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունների 
մատուցման որակը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
 Ներհամայնքային ճանապարհների 

սպասարկման, շահագործման և 
պահպանման ծառայությունների 
մատուցման որակը, լավ 

 Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը ճանապարհների և 
ինժեներական կառույցների սպասարկման, 
տեղադրման, շահագործման և 
պահպանման ծառայությունից, 60% 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

 
 
 
 
2020թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բարեկարգվել են 
ներհամայնքային 
ճանապարհները 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր 

հասնելու ժամանակի կրճատում, 5 րոպե 
 Բարեկարգ միջբնակավայրային 

ճանապարհների մակերեսի տեսակարար 
կշիռն ընդհանուրի կազմում, 80 % 

 Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման 
օրերի թիվը 45 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ   
1. Սուբվենցիայի հայտի կազմում 
2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում 
3. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության  հիմնանորոգում, 

բարեկարգում,  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի և պետական  բյուջեի միջոցներ, 80000.0 հազար դրամ 
 Ներհամայնքային ճանապարհների  հիմնանորոգման ,բարեկարգման 

աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը`15 
 Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների  
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4. Համայնքի բնակավայրերում  մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ 
նորոգում և պահպանում 

բարեկարգման  աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների 
թիվը, 13 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 
2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
Ոլորտ 8. Կրթություն 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և 
արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական 

կրթության ծառայությունից, 81 % 
 Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության 

հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 61 % 
 Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված 

երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների 
ընդհանուր թվի մեջ, 45% 

Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում 
Ծրագրի նպատակ 
Բյուրեղավան 
համայնքում ապահովել   
նախադպրոցական 
կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը  

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Մատուցվող նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 
հասանելիությունը համայնքի կենտրոն 
չհանդիսացող բնակավայրերի 
բնակիչներին, 60 % 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ  

 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ, 
ՆՈՒՀ-երի 
տնօրեններ 

 
 
 
 
2020թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բյուրեղավան 
համայնքում ապահովվել 
է նախադպրոցական 
ուսումնական 
հաստատությունների 
բնականոն 
գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների 

ընդհանուր թիվը` 129 
 Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 4 
 ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների 

թիվը` 21 
 Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում 

սննդի տրամադրման թիվը՝ 3 
 Ծնողների կարծիքը մատուցվող 

նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների կողմից մատուցվող 
ծառայությունների վերաբերյալ, լավ 

 Նախադպրոցական կրթության 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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ծառայության մատուցման օրերի թիվը 
շաբաթվա ընթացքում, 5 օր 

Միջոցառումներ   
1. Բյուրեղավան բնակավայրի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների 
ընթացիկ մակարդակի պահպանում 

2. Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան դպրոցի նախակրթարանի 
կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի 
պահպանում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ 41500,0 հազար դրամ 
 Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 423 
 Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների 

համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո 

Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 
Ծրագրի նպատակ 
Բյուրեղավան 
համայնքում ապահովել   
արտադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայությունների 
մատուցումը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Մատուցվող արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության 
հասանելիությունը համայնքի կենտրոն 
չհանդիսացող բնակավայրերի 
բնակիչներին, 70% 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար 
 

 
 
 
 
2020թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բյուրեղավան 
համայնքում ապահովվել 
է արտադպրոցական 
դաստիարակություն 
մատուցող 
հաստատությունների 
բնականոն 
գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ 

հաճախող երեխաների ընդհանուր 
թիվը`240 

 Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային 
կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  
հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`48 

 Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-
ի խմբերի թիվը՝ 7 

 Արտադպրոցական դաստիարակության 
ծառայության մատուցման օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում, 248 օր 

 Բնակիչների բավարարվածությունը 
մատուցվող արտադպրոցական 
դաստիարակության ծառայությունից, 80% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

19 
 



 

Միջոցառումներ   
1. Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 
2. Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային 

հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ 
մակարդակի պահպանում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 43460.4 հազար դրամ 
 Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք՝ 1 
 Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ   

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և 
երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների 
մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը 

համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 85% 
 Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 2% 

Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 
Ծրագրի նպատակ 
Ակտիվացնել համայնքի 
մարզական և 
մշակութային կյանքը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Մատուցվող մարզական և մշակութային 

ծառայությունների հասանելիությունը 
համայնքի կենտրոն չհանդիսացող 
բնակավայրի բնակիչներին՝ այո 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

 
 
 
 
2020թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ակտիվացել է համայնքի 
մարզական և 
մշակութային կյանքը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Տարվա ընթացքում կազմակերպված 

մարզական մրցաշարերի թիվը, 4 
 Տարվա ընթացքում կազմակերպված 

մշակութային միջոցառումների թիվը, 8 
 Գրքային ֆոնդի ծավալը, 28000 կտոր գիրք 
 Գրադարանից օգտվողների թիվը, 500 
 Բնակիչների բավարարվածությունը 

մատուցվող մշակութային 
ծառայություններից, 90% 

 Գրադարանային ծառայությունների 
մատուցման օրերի թիվը տարվա 
ընթացքում, 248 օր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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 Համայնքի երիտասարդության խնդիրների 
լուծմանն ուղղված՝ իրականացված 
ծրագրերի և միջոցառումների թիվը, 3  

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 
2. Բյուրեղավան համայնքի գրադարանների կողմից 

մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի 
պահպանություն 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ,3500.0 հազար դրամ 
 Գրադարանների թիվը 1 
 Գրքային ֆոնդի ծավալը, 28000 կտոր գիրք 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ոլորտում 
որակյալ ծառայությունների մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Մատուցվող առողջապահական  ծառայությունների մատչելիությունը 

համայնքի  բնակիչներին, 85% 

 
Ծրագիր 1. Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում  է  Բյուրեղավանի   «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» 
ՓԲԸ-ի   շենքի և բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ: 
  
Ծրագրի նպատակ 
Բյուրեղավան բնակավայրի   
«Ա. Պետրոսյանի անվան 
Բյուրեղավանի քաղաքային 
պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի կողմից 
որակյալ ծառայությունների 
մատուցում 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Մատուցվող առողջապահական  

ծառայությունների մատչելիությունը 
համայնքի բնակիչներին, այո,  

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար,  
Պոլիկլինիկայի 
տնօրեն 

 
 
2020թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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Միջանկյալ արդյունք 1 
Համայնքում  առողջության 
առաջնային պահպանման 
ծառայությունների որակի 
բարձրացում 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Մատուցվուղ ծառայությունների թիվ 8 
 Պոլիկլինիկայի ծառայություններից 

օգտվողների  թիվը`  8634 

Պոլիկլինիկայի 
աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիա բնակիչներ 

  

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ   
1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 
2. Սուբվենցիայի հայտի կազմում  
3. Գնումների իրականացում 
4. Շինարարության իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի և պետական  բյուջեի միջոցներ՝ 70000.0 հազար դրամ 
 Պոլիկլինիկայի  շենք 1 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
2020 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի  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 
 Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, 
լավ 

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 
Ծրագրի նպատակ 
Բարձրացնել սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական աջակցության 
հասցեականության մակարդակի 
բարձրացում, այո 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

 
 
 
 
2020թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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Միջանկյալ արդյունք 1 
Բարձրացել է 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 
 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Սոցիալական աջակցություն ստացած 

սոցիալապես խոցելի ընտանիքների 
թիվը`81  

 Սոցիալական աջակցություն ստացող 
հաշմանդամների թիվը, 23 

 Սոցիալական ծրագրի շահառուների 
բավարարվածությունը իրականացվող 
ծրագրից, 60% 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 
տարի 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ   
1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին 
2. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքներին 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր,  5140.0 հազար դրամ 
 Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության ոլորտում 2020 թվականին նախատեսվում է Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ 
հիմնանորոգել  ու վերակառուցել  համայնքի ոռոգման ցանցը: 
Ծրագրի նպատակ 
Խթանել համայնքում 
հողագործության և 
այգեգործության 
զարգացմանը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
Ոռոգվող և ջրարբիացվող հողակտորների թվի 
աճը նախորդ տարվա համեմատ, 40 % 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

 
 
 
 
2020թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Համայնքնում 
հողագործության 
զարգացման համար 
առկա են բոլոր 
նախադրյալները։ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  

 Համայնքում ոռոգելի տարածքների 
մակերեսը, 90 հա 

 Բնակիչների կարծիքը ոռոգման ցանցի 
կառուցման աշխատանքների 
վերաբերյալ՝ լավ 

Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհա
սարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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Միջոցառումներ   
1. Համագործակցություն Հայաստանի  Տարածքային  Զարգացման  

Հիմնադրամի հետ,  
2. Բյուրեղավան  համայնքում ոռոգման ցանցի կառուցման   և 

հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում Հայաստանի  
Տարածքային  Զարգացման  Հիմնադրամի հետ համատեղ 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ ծրագրի 

մինչև 10%-ը,  
 Համայնքի կողմից անհրաժեշտ տվյալների տրամադրում 

Հայաստանի  Տարածքային  Զարգացման  Հիմնադրամի 
մասնագետներին 

 

 
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
2020 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
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 
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված  

աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից 
(հարցումների հիման վրա), ավելի շատ լավ, քան վատ    

 Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի 
տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 95% 

Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման և կանաչապատման աշխատանքների իրականացում 
Ծրագրի նպատակ 
Համայնքի բնակավայրերը 
դարձնել մաքուր, 
բարեկարգ և 
կանաչապատ 

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

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

 
 
 
 
2020թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Մաքուր,կանաչապատ 
բնակավայրեր, 
սանիտարահիգիենիկ 
բավարար պայմանների 
առկայություն 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Աղբահանություն և սանիտարական 

մաքրում իրականացնող աշխատակիցների 
թիվը` 27 

 Աղբահանության ծառայության 
մատուցման հաճախականությունը 
(շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 
տարի 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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 Սանիտարական մաքրման ենթարկված 
տարածքների մակերեսը, 217000 քմ 

 Խնամված կանաչ տարածքների 
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 
25 % 

 Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայությունից, 80 % 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների մատուցում 
2. Կանաչապատման աշխատանքների իրականացում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 75000.0 հազ. դրամ 
 
 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող 

աշխատակիցների թիվը` 27 
 Աղբահանության  համար գանձվող վճարի  չափը  մեկ անձի համար ք. 

Բյուրեղավան 200 ՀՀ դրամ ,Ջրաբեր և Նուռնուս 200 ՀՀ դրամ 
 Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 2 
 Աղբատար մեքենաների թիվը 3 
 Աղբամանների թիվը 70 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
2020 թվականին զբոսաշրջության  ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության 
մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության 
մակարդակի բարձրացումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, 

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

Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում 
Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել ՏԻՄ-բնակիչ 
կապը՝ բարձրացնելով 
բնակչության 
իրազեկվածության 
մակարդակը  

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
Բնակիչներն իրազեկված են ՏԻՄ-երի 
գործունեության վերաբերյալ։ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար 

 
 
 
 
2020թ. 
հունվար- 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարություն 
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Միջանկյալ արդյունք 1 
ՏԻՄ-երի կողմից 
իրականացվող 
աշխատանքների 
թափանցիկության 
մակարդակի 
բարձրացում, այո 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Համայնքում իրականացվող հանրային 

քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ 3 
 Համայնքում իրականացվող հանրային 

քննարկումների և (կամ) լսումների 
մասնակիցների թիվը՝ 140 

 Բնակիչների կարծիքը իրականացվող 
հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ 
լավ 

Աշխատակազմ,  
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ
, 
քաղաքացիականհա
սարակության 
կազմակերպություն
ներ և խմբեր, 
բնակիչներ 

դեկտեմբ
եր 

 Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Հանրային քննարկումները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը՝ 3 
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3. Համայնքային գույքի կառավարման 2020 թ. ծրագիրը 
 

Հ/
հ Գույքի անվանումը 

Ք
ա

նա
կը

 

Հ
ա

սց
են

 կ
ա

մ 
ծա

ծկ
ա

գի
րը

 

Զ
բա

ղե
ցր

ա
ծ 

տ
ա

րա
ծք

ը/
 մ

ա
կե

րե
սը

 
(մ

2 )
 

Վ
իճ

ա
կի

 գ
նա

հա
տ

ու
մը

 

Գ
ու

յք
ի 

կա
ռա

վա
րմ

ա
ն 

գո
րծ

ա
ռո

ւյթ
ը 

Ա
յլ 

բն
ու

թ
ա

գր
իչ

նե
ր 

1.  Քաղաքապետարանի թիվ 
1 վարչական շենք  

Ք. Բյուրեղավան 
Վազգեն Ա Վեհափառ 
փողոց 

149քմ լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

2.  Քաղաքապետարանի 
վարչական շենք 2  Ք. Բյուրեղավան 

1 փողոց  բավարար 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

3.  Ամառային կինոթատրոն  Ք. Բյուրեղավան 
42 շենքին հարակից  բավարար 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

4.  Արվեստի դպրոցի շենք  
Ք. Բյուրեղավան 
Վազգեն Սարգսյան 
փողոց 

 բավարար 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

5.  Մշակույթի տուն  
Ք. Բյուրեղավան 
Զորավար Անդրանիկի 
փողոց 

 լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

6.  Մանկապարտեզի շենք  
Ք. Բյուրեղավան 
Երիտասարդական 
փողոց 

 լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

7.  Քաղաքային 
պոլիկլինիկայի շենք  Ք. Բյուրեղավան 

2-րդ փողոց  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

8.  Քաղաքային գրադարանի 
շենք  16/43                                                                            Ք. Բյուրեղավան 

  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

9.  Գերեզմանատուն  Ք. Բյուրեղավան 
  բավարար 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

10.  Թիվ 48 շենքից  6 սենյակ  Ք. Բյուրեղավան 
  բավարար 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

11.  Թիվ 49 շենքից  76/49 
սեփ. 27չսեփ/ սենյակ  Ք. Բյուրեղավան 

  բավարար 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

12.  
Օղակաձև փողոց 4-րդ 
հանրակացարան /50-րդ 
շենք 110 ս/66չս 44սեփ/ 

 Ք. Բյուրեղավան 
  լավ  

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 
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13.  Խաղահրապարակներ    Ք. Բյուրեղավան 
  բավարար 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

14.  
Ներհամայնքային 
նշանակության ոռոգման 
ջրի 1 համակարգ 

 Ք. Բյուրեղավան 
  լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

15.  
Ներհամայնքային 
նշանակության 
ճանապարհներ՝  21.3կմ 

 Ք. Բյուրեղավան 
  լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

16.  
Ներհամայնքային 
փողոցներ, 
հրապարակներ ՝   1.1 հա 

 Ք. Բյուրեղավան 
  լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

17.  
 Մաքրման ջրհան կայան 
– 1.361 հա  հող, շինութ. 
1556.2քմ                                                                                               

 Ք. Բյուրեղավան 
  լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

18.  

Զորավար Անդրանիկի 
փողոց 2/84հողամաս, 
տնտ. շինութ. ավտոտնակ, 
ծածկարան -0.014532 հա 
հող 82.9 քմ շին. 

 Ք. Բյուրեղավան 
  բավարար 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

19.  
Վ. Սարգսյանի փողոց 16 
շենք  թիվ 44 տարածք – 
83.4 քմ 

 Ք. Բյուրեղավան 
  լավ  

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

20.  

Կոտայքի փողոց 1-ին 
շենքի հարևանությամբ 
խանութ և կիսակառույց ՝ 
հող 0.5005 հա  շին. – 
45.6քմ 

 Ք. Բյուրեղավան 
  բավարար 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

21.  
Զորավար Անդրանիկի 
փողոց 42 շենք 36/1բն 
13.2քմ 

 Ք. Բյուրեղավան 
  լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

22.  Վ. Սարգսյան փողոց 16/45  Ք. Բյուրեղավան  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

23.  Վ. Սարգսյան փողոց  
16/46  Ք. Բյուրեղավան 

  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

24.  
1-ին թաղամաս Բ-3 շենք 
թիվ  
7  բն. ՝  72.98 քմ 

 Ք. Բյուրեղավան  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

25.  
1-ին թաղամաս Բ-5 շենք 
թիվ  
5 բն. ՝   72.10 քմ 

 Ք. Բյուրեղավան  բավարար 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 
 

 

26.  1- ին թաղամաս Բ -11 շենք  
թիվ 8 բն. ՝74.05 քմ  Ք. Բյուրեղավան 

  բավարար 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 
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27.  1 –ին շենք թիվ 15  բն. ՝ 
26.18 քմ  Ք. Բյուրեղավան 

  լավ  
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

28.  2 - րդ շենք թիվ 21  բն. ՝  
43.24 քմ  Ք. Բյուրեղավան 

  բավարար 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

29.  24 -րդ շենք թիվ 32 բն.՝ 
92.60 քմ  Ք. Բյուրեղավան 

  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

30.  27- րդ շենք թիվ 28 բն .՝  
61.90 քմ  Ք. Բյուրեղավան 

  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

31.  42 –րդ շենք թիվ 5 բն.՝  
44.84 քմ  Ք. Բյուրեղավան 

  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

32.  42 – րդ շենք թիվ 36/1 բն.՝  
13.24 քմ  Ք. Բյուրեղավան 

  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

33.  42 – րդ շենք թիվ 23 բն.  Ք. Բյուրեղավան 
  բավարար 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

34.  Վարչական շենք  Նուռնուս  բավարար 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

35.  Պահեստ  Նուռնուս  բավարար 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

36.  Փողոցային 
լուսավորություն  Նուռնուս  լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

37.  Վարչական շենք   Ջրաբեր  բավարար 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

38.  Գերեզմանատուն  Ջրաբեր     
39.  Հուշարձան  Ջրաբեր     

40.  Շարքացան  Նուռնուս  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

41.  Ավտոմեքենա  «Հունդայի 
Սանտա »   Ք. Բյուրեղավան   

լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

42.  Ավտոմեքենա  «Մերսեդես 
Բենս»240  Նուռնուս  լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

43.  Ավտոմեքենա 
«Զիլ433362» աղբատար   Ք. Բյուրեղավան  լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 
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44.  Ավտոբուս «Պազ 
3612»սրահ  Ք. Բյուրեղավան  լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

45.  
Բեռնատար ամբարձիչ 
«Գազ 52» 
011SU43կապույտ 

 Ք. Բյուրեղավան  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

46.  Ավտոմեքենա  «Գազ 
5201» ֆուրգոն  Ք. Բյուրեղավան  լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

47.  Խոտհնձիչ 525795  Նուռնուս  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

48.  Տրակտոր82Մինսկ8081841
90  Նուռնուս  լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

49.  Խոտհավաքիչ մամլիչՊՏ-
165Մ  Նուռնուս  լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

50.  Խոտհավաք սարքի 4 թև  Նուռնուս  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

51.  Մեքենա լվացող սարք  Նուռնուս  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

52.  Հողի փխրեցուցիչի 
թևիկներ   Նուռնուս  լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

53.  Խոտհավաքի թև  Նուռնուս  լավ 
Համայնքի 
սեփականու
թյուն 

 

54.  Զիլ MMZ-554M 
բեռնատար ինքնատափ  Ք. Բյուրեղավան  լավ 

Համայնքի 
սեփականու
թյուն 
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4. 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.  

Համայնքային ծառայությունների 
արդյունավետ, թափանցիկ 
կառավարում, ենթակառուցվածքների 
գործունեության պահպանում 

92190.6 92190.6 
- - - - 

2.  
Համայնքում քաղաքացիների 
սպասարկման «Մեկ պատուհան» 
համակարգի ներդրում 

10213.4 - - 10213.4   

Ընդամենը - 92190.6 - 10213.4 - - 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
2020 թվականին պաշտպանության 
կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է 
նպաստել երկրի պաշտպանունակության 
մակարդակի բարձրացմանը 

- - - - - - 

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

- - - - - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1.  Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և 
ներքին ցանցի կառուցում 50000.0 30000.0 20000.0    

2.  Համայնքի արտաքին լուսավորության 
համակարգի արդիականացում 30000.0 17000.0 13000.0 - - - 

Ընդամենը 80000.0 47000.
0 

33000.
0 - - - 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 
2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
1.  Համայնքի  ներհամայնքային  80000.0 44000.0 36000.0 - - - 
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ճանապարհների բարեկարգում, 
հիմնանորոգում 

Ընդամենը 80000.0 44000.
0 36000.0  - - 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 
2020  թվականին առևտրի և ծառայությունների 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1.  
Բյուրեղավան համայնքում 
նախադպրոցական կրթության 
ծառայությունների մատուցում 

41500.0 41500.0 - - - - 

2.  
Բյուրեղավան համայնքում 
արտադպրոցական դաստիարակության 
ծառայության մատուցում 

43460.4 43460.4 - - - - 

Ընդամենը 84960.4 84960.
4 - - - - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  Մշակութային, մարզական և հոգևոր 
կյանքի աշխուժացում   - - - - 

Ընդամենը   - - - - 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում  է 
Բյուրեղավանի   «Ա. Պետրոսյանի անվան 
Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» 
ՓԲԸ-ի  շենքի և բակի հիմնանորոգման 
աշխատանքներ: 
 

70000.0 49000.0 21000.0 - - - 

Ընդամենը 70000.0 49000.
0 21000.0    

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

1.  

2020 թվականին ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվել 

- - - - - - 

Ընդամենը   - - - - 
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1.  Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  
անապահով բնակիչներին 5140.0 5140.0 - - - - 

Ընդամենը 5140.0 5140.0 - - - - 
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
Գյուղատնտեսության ոլորտում 2020 
թվականին նախատեսվում է Հայաստանի 
Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ 
համատեղ հիմնանորոգել  ու վերակառուցել  
համայնքի ոռոգման ցանցը: 

230000.0 11500.0 - 218500.
0 - - 

Ընդամենը 230000.0 11500.0 - 218500.
0   
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Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
2020 թվականի ընթացքում անասնաբուժության 
և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - - - - - 

Ընդամենը       
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1.  

Համայնքի տարածքում 
աղբահանության, սանիտարական և 
կանաչապատման մաքրման 
աշխատանքների իրականացում 

75000.0 75000.0 - - - - 

Ընդամենը 75000.0 75000.
0 - - - - 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

1.  
2020 թվականին զբոսաշրջության 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվել 

- - - - - - 

Ընդամենը - - - - - - 
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1.  
Համայնքի բնակավայրերում հանրային 
քննարկումների կազմակերպում և 
անցկացում 

- - - - - - 

Ընդամենը - - - - - - 
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5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 
 

Աղյուսակ 8.  Համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների 
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը 

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

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 
Համայնքի 
աշխատակազմի 
աշխատողներ 

30 
   

Ելքային 
(քանակական) 

ՏԻՄ-երի, 
աշխատակազմի 
գործունեության 
վերաբերյալ 
բնակիչների կողմից 
ստացվող դիմում-
բողոքների թվի 
նվազում (%-ով) 

1 

   

Ելքային (որակական) 

Անշարժ գույքի հարկի 
բազայում առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում, % 

4 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աշխատակազմում 
ստացված մեկ 
դիմումին 
պատասխանելու միջին 
ժամանակը,  օր 

4 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակչությանը 
մատուցվող հանրային 
ծառայությունների 
որակը`   շատ վատ, 
վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 92190.6     
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Ծրագիր 2. Համայնքում քաղաքացիների սպասարկման «Մեկ պատուհան» համակարգի ներդրում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Շինարարական 
աշխատանքներն 
իրականացնող 
աշխատակիցների թիվը 

5 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Աշխատակիցների 
գործունեության 
արդյունավետության 
բարձրացում, % 

15 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքում «Մեկ 
պատուհան» 
համակարգ վիճակը` 
առկա է , առկա չէ 

առկա է 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Համայնքում «Մեկ 
պատուհան» 
համակարգի 
վերանորոգման 
տևողությունը, օր 

30 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակիչների կարծիքը 
Համայնքում «Մեկ 
պատուհան» 
համակարգի 
ներդրման 
վերաբերյալ՝ շատ 
վատ, վատ, բավարար, 
լավ, գերազանց 

գերազանց 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 10213.4     
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Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր 2. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանում, բարելավում, 
էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի հետ կապված նախագծերի իրականացում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարանից՝ 
փողոցների գիշերային 
լուսավորության 
անցկացման 
աշխատանքները 
կազմակերպող և 

2 

   

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր 1 Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցում 

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

Տեսակը Անվանումը 

Թիրա
խ. 

արժեք
ը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

  Ջրաբեր բնակավայրի 
խմելու ջրագծի և ներքին 
ցանցի կառուցման համար 
կազմված 
նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթեր 

1 

   

Ելքային 
(քանակական) 

  Ջրաբեր բնակավայրի 
խմելու ջրագծի 
կորուստների նվազում 

10 
   

Ելքային (որակական) 

Ջրաբեր բնակավայրի 
խմելու ջրի հարցի 
կարգավորում  

այո 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ջրաբեր բնակավայրի 
խմելու ջրագծի և ներքին 
ցանցի կառուցման 
աշխատանքների 
տևողությունը, օր 

 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակիչների կարծիքը  
Ջրաբեր բնակավայրի 
խմելու ջրագծի կառուցման 
աշխատանքների 
վերաբերյալ՝ շատ վատ, 
վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 50000.0     

36 
 



 
վերահսկող 
աշխատակիցների թիվը  

Ելքային 
(քանակական) 

Փողոցների արտաքին 
լուսավորության 
համակարգի 
երկարությունը, կմ 

10 

   

Ելքային (որակական) 

Երթևեկության 
անվտանգության 
մակարդակի 
բարձրացում՝ այո, ոչ 

այո 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Գիշերային 
լուսավորության ժամերի 
թիվը օրվա կտրվածքով՝ 
ձմռանը, ժամ 

5 

   

Գիշերային 
լուսավորության ժամերի 
թիվը օրվա կտրվածքով՝ 
ամռանը, ժամ 

4 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքում 
էներգախնայող 
լամպերով լուսավորվող 
տարածքների մակերեսի 
տեսակարար կշիռը 
լուսավորվող 
տարածքների 
ընդհանուր մակերեսի 
մեջ, % 

10 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 30000.0     
 

 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում  և հիմնանորոգում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարանից 
ներհամայնքային 
ճանապարհների 
բարեկարգման 
աշխատանքները 
կազմակերպող 
աշխատակիցների թիվը 

13 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Ճանապարհների աղով 
և ավազով մշակման 
օրերի թիվը  

45 
   

37 
 



 

Ելքային (որակական) 

Բարեկարգ 
միջբնակավայրային 
ճանապարհների 
մակերեսի տեսակարար 
կշիռն ընդհանուրի 
կազմում, % 

60 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Համայնքի կենտրոնից 
բնակավայրեր հասնելու 
ժամանակի կրճատում, 
րոպե 

5 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Ներհամայնքային 
ճանապարհների 
սպասարկման, 
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունների 
մատուցման որակը՝ շատ 
վատ, վատ, բավարար, 
լավ, գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 80000.0     
 

Ոլորտ 8. Կրթություն 
Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Մանկապարտեզի 
գույքի միավորների 
թիվը՝  

432 
   

Ելքային 
(քանակական) 

ՆՈՒՀ-եր հաճախող 
երեխաների ընդհանուր 
թիվը 

129 
   

Ելքային (որակական) 

Ծնողների կարծիքը 
մատուցվող 
նախադպրոցական 
ուսումնական 
հաստատությունների 
կողմից մատուցվող 
ծառայությունների 
վերաբերյալ՝ շատ վատ, 
վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց 

լավ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Նախադպրոցական 
կրթության ծառայության 5  

   

38 
 



 
մատուցման օրերի թիվը 
շաբաթվա ընթացքում, 
օր 

Վերջնական 
արդյունքի 

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

60 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 41500.0     
 

Ոլորտ 8. Կրթություն 
Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության 
մատուցում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Բյուրեղավանի 
«Արվեստի դպրոց» 
ՀՈԱԿ-ի շենք 

1 
   

Բյուրեղավանի 
«Մարզամշակութային 
կենտրոն» բյուջետային 
հիմնարկ   

1 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Բյուրեղավանի 
«Արվեստի դպրոց» 
ՀՈԱԿ հաճախող 
երեխաների ընդհանուր 
թիվը 

240 

   

Բյուրեղավանի 
«Մարզամշակութային 
կենտրոն» բյուջետային 
հիմնարկ   

48 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցվող 
արտադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայությունից, % 

80 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Արտադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայության 
մատուցման օրերի թիվը 

248 

   

39 
 



 
տարվա ընթացքում, օր 

Վերջնական 
արդյունքի 

Մատուցվող 
արտադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայության 
հասանելիությունը 
համայնքի կենտրոն 
չհանդիսացող 
բնակավայրերի 
բնակիչներին,% 

70 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 43460.4     
 
 
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 Մեկնաբանություն 

Մուտքային Գրադարանների թիվը 2    

Ելքային 
(քանակական) 

Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
մարզական 
մրցաշարերի թիվը 

4 

   

Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
մշակութային 
միջոցառումների թիվը  

8 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցվող 
մշակութային 
ծառայություններից, % 

90 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Գրադարանային 
ծառայությունների 
մատուցման օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում, օր 

248 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մատուցվող մարզական 
և մշակութային 
ծառայությունների 
հասանելիությունը 
համայնքի կենտրոն 
չհանդիսացող 
բնակավայրի 
բնակիչներին՝ այո, ոչ, 
մասամբ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 3500.0     
 

40 
 



 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
Ծրագիր 1.  Բյուրեղավան համայնքի «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա»  
ՓԲԸ-ի    շենքի և բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ: 
 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային Պոլիկլինիկայի թիվը 1    

Ելքային 
(քանակական) 

Տարվա ընթացքում 
սպասարկվող 
բնակիչների թիվը 

8634 
   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցվող 
առողջության 
առաջնային 
պահպանման  
ծառայություններից, % 

70 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Պոլիկլինիկոյի 
ծառայությունների 
մատուցման օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում, օր 

365 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մատուցվող 
առողջության 
առաջնային 
պահպանման 
ծառայությունների 
հասանելիությունը 
համայնքի կենտրոն 
չհանդիսացող 
բնակավայրի 
բնակիչներին՝ այո, ոչ, 
մասամբ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ        70000.0     

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 Մեկնաբանություն 

41 
 



 

 

 

Մուտքային 
Սոցիալական ծրագրի 
առկայությունը,  այո 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Սոցիալական 
աջակցություն ստացած 
սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը  

81 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող 
ծրագրից, % 

60 
 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 1 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականության 
մակարդակի 
բարձրացում՝ այո, ոչ  

այո 

   

      
Ծախսեր, հազ. դրամ 5140.0     

Ոլորտ 13.  Գյուղատնտեսություն 
Ծրագիր 1 Գյուղատնտեսության ոլորտում 2020 թվականին նախատեսվում է Հայաստանի Տարացքային 
Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ հիմնանորոգել  ու վերակառուցել  համայնքի ոռոգման ցանցը: 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային Ծրագրի առկայությունը,      

Ելքային 
(քանակական) 

Ոռոգելի 
հողատարածքների 
քանակի ավելացում % 

40 
   

Ելքային (որակական) 

Գյուղատնտեսական 
ծրագրի շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող 
ծրագրից, % 

80 
 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 2 

   

42 
 



 

 

  

Վերջնական 
արդյունքի 

Գյուղատնտեսական 
ծրագրի շահառուների  
հասցեականության 
մակարդակի 
բարձրացում՝ այո, ոչ  
 

այո 

   

      
Ծախսեր, հազ. դրամ 230000.0     

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման,կանաչապատման  
աշխատանքների իրականացում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությ

ուն 

Մուտքային 

Աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրում 
իրականացնող 
աշխատակիցների թիվը`  

27 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Խնամված կանաչ 
տարածքների 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի կազմում, % 

25 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
աղբահանություն և 
սանիտարական 
մաքրման և 
կանաչապատման 
ծառայությունից, % 

80 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 
ծառայության մատուցման 
հաճախականությունը 
(շաբաթվա կտրվածքով), 
օր 

5 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մաքուր,կանաչապատ 
բնակավայրեր, 
սանիտարահիգիենիկ 
բավարար պայմանների 
առկայություն՝ այո,ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 75000.0     
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Ոլորտ 17 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 
Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 
Մուտքային - - - - - 

Ելքային 
(քանակական) 

Համայնքում 
իրականացվող հանրային 
քննարկումների և (կամ) 
լսումների թիվը 

5 

   

Համայնքում 
իրականացվող հանրային 
քննարկումների և (կամ) 
լսումների մասնակիցների 
թիվը 

250 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
իրականացվող հանրային 
քննարկումների 
վերաբերյալ՝ շատ վատ, 
վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց 

լավ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 1 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակիչների կարծիքը 
ՏԻՄ-երի գործունեության 
վերաբերյալ՝ շատ վատ, 
վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 00.0     

44 
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