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Ներածություն 
 

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները 

և կապիտալները կառավարելու գործիք է, մի փաստաթուղթ, որտեղ հստակորեն ներկայացվում են 

սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի 

զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-ի ռազմավարությունը, ծրագրերը և միջոցառում-

ները։1 

Նոր Արտամետ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝  

 համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա գործառույթները,   

 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 միջոցառում-

ները ՀԶՀԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման 

շուրջ, 

 շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների 

հետ՝ կիրառելով ՀԶՀԾ-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։ 

Նոր Արտամետ համայնքի 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 

բաժիններից. 

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

2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2021 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական 

հենքերը (ըստ ոլորտների)։ 

3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2021 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՝ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 

 
 

Ցուցանիշ Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային 
արժեք 

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

28 30 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 1193 2100 
Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ)   
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի 
թիվը (հատ) 

9/18 10/25 

 
 

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները 

 

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային 
արժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր    

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

Համայնքի բնակիչների բավարա-
վածությունը (հարցումների հիման 
վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, 
մատուցվող հանրային ծառայութ-
յուններից, % 

80 100 

Սեփական եկամուտների 
տեսակարար կշիռը համայնքի 
բյուջեի ընդհանուր մուտքերի 
կազմում, % 

 
28 

 
30 

ՏԻՄ-երի գործունեության վերա-
բերյալ համայնքի բնակիչների 
իրազեկվածության մակարդակը 
(հարցումների հիման վրա), % 

60 80 

Նոր Արտամետ համայնքը բարեկարգ, մաքուր, բնակչության համար բավարար կեն-
սապայմաններ ունեցող, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքների 
արտադությամբ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ, ինչպես նաև բնակչության 
զբաղվածությունն ապահովող համայնք է, որտեղ մատուցվում են բնակչության 
համար անհրաժեշտ հանրային բոլոր ծառայությունները:  

4 
 



Ոլորտ 2. Պաշտպանության 
կազմակերպում    

Նպաստել երկրի պաշտպանունակության 
մակարդակի բարձրացմանը: 

Համայնքում բնակվող զինա-
պարտ քաղաքացիների գրանցա-
մատյանի վարումը, այո/ոչ 

այո այո 

Զորակոչիկների բավարավածու-
թյունը մատուցված ծառայություն-
ներից և համայնքի կողմից խրա-
խուսումից (հարցումների հիման 
վրա), % 

80 100 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից 
բնակչության պաշտպանություն և 
քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 

   

Նպաստել  արտակարգ իրավիճակների 
ժամանակ բնակչության 
պաշտպանության և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպման 
ոլորտում ծրագրերի և միջոցառումների 
իրականացմանը 

Քաղպաշտպանության պլանի և 
պլան ժամանակացույցի կազմում, 
թարմացում այո/ոչ 

այո այո 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և 
կոմունալ տնտեսություն    

Բարելավել քաղաքաշինության և 
կոմունալ ծառայության բնագավառում 
համայնքի բնակչությանը հանրային 
ծառայությունների մատուցումը և որակը։ 

 

Գիշերային լուսավորված փողոց-
ների տեսակարար կշիռն ընդհա-
նուրի մեջ, % 

80 100 

Համայնքի բնակիչների բավարա-
վածությունը մատուցված ջրամա-
տակարման ծառայություններից 
(հարցումների հիման վրա), % 

90 100 

Գազամատակարարված թաղա-
մասերի տեսակարար կշիռը 
ընդհանուրի մեջ % 

75 90 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    

Բարելավել համայնքի 
գյուղատնտեսական հողերի բերրիության 
բարձրացմանը 

Գյուղատնտեսական նշանակու-
թյան հողերի ագրոքիմիական 
կազմի որոշում և որակական 
հատկանիշների բարձրացում 

30 80 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ    

Բարձրացնել համայնքային ենթակայու-
թյան ճանապարհների և ինժեներական 
կառույցների սպասարկման, շահագործ-
ման և պահպանման ծառայությունների 
որակը  և ապահովել ճանապարհային 
անվտանգ երթևեկությունը: 

Համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների և ինժեներական 
կառույցների սպասարկման, շա-
հագործման և պահպանման ծա-
ռայությունների որակից բնակչու-
թյան բավարարվածության աստի-
ճանը (հարցումների հիման վրա) 

50 75 

Ասֆալտապատված ներհամայն-
քային ճանապարհների և փողոց-
ների երկարությունը կմ 

4 5 

5 
 



Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ    
Խթանել համայնքում գործարար 
միջավայրի բարելավումը ու զարգացումը: 

Համայնքում ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ զբաղվող սու-
բյեկտների (ձեռնարկությունների 
և անհատ ձեռներեցների) թիվը 

8 9 

Ոլորտ 8. Կրթություն    
Ապահովել համայնքի բնակչության 
կրթության և արտադպրոցական 
դաստիարակության որակյալ 
ծառայությունների մատուցումը: 

Համայնքի բնակիչների համար 
կրթական ծառայությունների հա-
սանելիության մակարդակի բարձ-
րացում, % 

70 95 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և 
երիտասարդության հետ տարվող 
աշխատանքներ 

   

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 
բնակչությանը մշակույթի և երիտասար-
դության հետ տարվող որակյալ և 
մատչելի ծառայությունների մատուցումը 

Համայնքում մշակութային հիմ-
նարկ հաճախող երեխաների տե-
սակարար կշիռը դպրոցահասակ 
երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 
% 

35 50 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    
2021 թվականին առողջապահության 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

- - - 

Ոլորտ 11. Սոցիալական պաշտպանու-
թյուն 

   

Ապահովել սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվող 
սոցիալական աջակցության 
հասցեականությունը և մատչելիությունը: 

Սոցիալական ծրագրի 
առկայությունը, այո/ոչ 

այո այո 

Սոցիալական ծրագրի շահառու-
ների բավարարվածությունը իրա-
կանացվող ծրագրից 

ավելի շատ 
վատ, քան 

լավ     

միջին՝ ոչ 
լավ, ոչ վատ     

Ոլորտ 12. Գյուղատնտեսություն    

Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսու-
թյան զարգացմանը 

Պետության կողմից տրամադրովղ 
պարարտանյութերի, դիզելային 
վառելիքի, սերմերի հասանելիու-
թյան աստիճանը համայնքի բնա-
կիչներին 

100 100 

Ոլորտ 13. Անասնաբուժություն և 
բուսասանիտարիա    

Նպաստել համայնքում 
անասնապահության զարգացմանը 

Անասնապահության բնագա-
վառում զբաղվածության աճը 
նախորդ տարվա համեմատ, % 

0 3 

Ոլորտ 14. 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 

Սանիտարական մաքրման 
ենթարկված տարածքների 
մակերեսի տեսակարար կշիռը 
սանիտարական մաքրման 
ենթակա տարածքների 
ընդհանուր մակերեսի մեջ, % 

10 20 

 

Համայնքի բնակիչների բավա-
րարվածությունը մատուցված 
աղբահանության և անիտարա-
կան մաքրման 
ծառայություններից  
(հարցումների հիման վրա), % 

65 95 

 

Համայնքում հավաքված և աղբա-
վայր տեղափոխված աղբի քա-
նակի տեսակարար կշիռը 
համայնքում առաջացած աղբի 
ընդհանուր քանակի մեջ, % 

75 100 

Ոլորտ 15. Տեղական ինքնակառավար-
մանը բնակիչների մասնակցություն    

Բարձրացնել բնակչության իրազեկության 
և մասնակցության աստիճանը տեղական 
ինքնակառավարման գործառույթներին 

Տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակչության մասնակցության 
աստիճանը, % 

50 80 
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ 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 կա-
ռավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում 25665,0 Նոր Արտամետ 

համայնք 

Ընդամենը 25665,0 - 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

1.  Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանություն 200.0 Նոր Արտամետ 
համայնք 

Ընդամենը 200.0 - 
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 

  

1.  Փրկարարական ծառայությունների մատուցում   100.0 
Նոր Արտամետ 

համայնք 
Ընդամենը 100.0 - 
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  Փողոցների լուսավորում  3000,0 
Նոր Արտամետ 

համայնք 

2.  Ջրահեռացման համակարգի կառուցում 9460.9 
Պետական 

Բյուջե 

Ընդամենը 16264.05  
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

 Հողօգտագործման ոլորտում միջոցներ չեն նախատեսվել -  

Ընդամենը -  

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1 Փողոցների գծանշման աշխատանքներ 1160,0 
Նոր Արտամետ 

համայնք 

1. ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում 19460,7 
Նոր Արտամետ 

համայնք 

2.  ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում 15922.3 Պետական բյուջե 

Ընդամենը 36543,1 - 
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ   
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 2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ֆինան-
սական միջոցներ չեն նախատեսվել - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 8. Կրթություն   

1.   Նվերներ դպրոցի առաջին դասարանցիներին  100,0 
Նոր Արտամետ 

համայնք 

Ընդամենը 100,0 - 
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 
աշխատանքներ   

1.  Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 1100,0 ընդհանուր 
համայնքային 

2.  
Համայնքի հանդիսությունների սրահի պահպանման 
ծառայություններ  1155,0 ընդհանուր 

համայնքային 
Ընդամենը 2255.0 - 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

 2021 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

1.  
2021 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի  ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել   

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն   

1.  Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 1050,0 ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 1050,0 - 
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   
    
Ընդամենը - - 
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

1.  Անասնաբուժական ծառայություններ 600.0 ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 600.0  
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  
Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման աշխատանքների իրականացում 2450,0 

ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 2450,0 - 
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

1.  2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ֆինանսական 
միջոցներ չեն նախատեսվել - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1.  2021 թվականին այս ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն 
նախատեսվել - - 

Ընդհանուրը 74169,7 - 
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Աղյուսակ 4․ 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 Նոր 
Արտամետ համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային 
ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, 
նպատակային և թափանցիկ համակարգ 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը (հարցումների հիման վրա) 

ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 
100% 

 Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհա-
նուր մուտքերի կազմում, 50 % 

 ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկ-
վածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), 80% 

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 ծառայու-
թյունների որակը՝ լավ 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան հաշվետ-

վություններ 

 
Համայնքի ղեկա-
վար,  աշխատա-

կազմի 
քարտուղար 

2021 թ. 
հունվար- 
դեկտեմ-

բեր 

Համապատաս
խան մարդկա-
յին, նյութական 

և ֆինանսա-
կան ռեսուրս-

ների առկայութ 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ապահովվել է աշխա-
տակազմի 
Բնականոն 
գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ) 

1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների 
թիվը, 7 

2. Աշխատակիցների գործունեության 
արդյունավետության բարձրացում, 3% 

3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային 
օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 251 օր 

4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային 
կայքի առկայությունը` այո 

5. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության համակարգերի 
օգտագործման մակարդակը, 100% 

6. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին 
պատասխանելու միջին ժամանակը, 3 օր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 

տարեկան հաշվետվու-
թյուններ, 

քաղաքացիական 
հասարակության 

կազմակերպություն-ներ 
և խմբեր, բնակիչներ 

 

 
 
 

Համայնքի ղեկա-
վար, աշխատա-

կազմի 
քարտուղար 

2021թ. 
հունվար– 
դեկտեմբ

եր 

Համապատաս-
խան 

մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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Միջոցառումներ   
1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 
2. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում 
3. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 
4. Տեղեկատվական ծառայությունների ձեռք բերում 
5. Համայնքի հանդիսությունների սրահի մասնակի վերանորոգում և 

սարքավարումներով կահավորում 
6. Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր 

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

25665,0 հազ. դրամ  
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 7 
3. ՏՀԶՎԿ-ի և «Վեկտոր Պլյուս», կողմից համակարգչային 

ավտոմատացված համակարգեր՝ 2 
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 
5. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և 

սարքավորումների թիվը 7 
6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք  http://www.nor-

artamet-kotayk.am/ 
 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
Ոլորտային նպատակ 
 
Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի 

վարումը՝ այո  
 Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից 

և համայնքի կողմից խրախուսումից (հարցումների հիման վրա), 100 % 
Ծրագիր 1. Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանություն կազմակերպում 
Ծրագրի նպատակը՝ 
Համայնքի իրավասու-
թյան սահմաններում  
աջակցել երկրի պաշտ-
պանության կազմա-
կերպման գործընթա-
ցին: 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
Երկրի պաշտպանության ոլորտում համայնքի 
աջակցության ապահովում, երիտասարդների 
մեջ ռազմահայրենասիրական ոգու սերմանում: 

Ծրագրի գնահատ-
ման համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան հաշվետ-

վություններ 

Համայնքի ղեկավար,  
աշխատակազմի 

քարտուղար 

2021 թ. 
հունվար- 
դեկտեմ-

բեր 

Համապատաս
խան մարդկա-
յին, նյութական 

և ֆինանսա-
կան ռեսուրս-
ների առկայու-

թյուն 
Միջանկյալ արդյունք 1 
Ապահովվել է համայնքի 
աջակցությունը երկրի 
քաղպաշտպանության 
ոլորտում 

Ելքային ցուցանիշներ                                    
(քանակ, որակ, ժամկետ) 

 Քաղաքացիական պաշտպանության 
ոլորտում գիտելիքների, ունակությունների և 
հմտությունների ավելացում՝ 5%-ով, 

 Զորահավաքների կազմակերպման 
արդյունավետության բարձրացում՝ 5%-ով 
 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 

տարեկան հաշվետ-
վություններ, 

քաղաքացիական 
հասարակության 

կազմակերպություն-
ներ և խմբեր, 
բնակիչներ 

Նոր Արտամետի 
համայնքապետարան 

2021 թ. 
հունվար- 
դեկտեմ-

բեր 
 

Համապատաս
խան մարդկա-
յին, տեխնի-

կական  և ֆի-
նանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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Միջոցառումներ   
1. Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանության բնագավառում 

անհրաժեշտ ծառայությունների ձեռք բերում 

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

200.0 հազ. դրամ  
2. Երկրի պաշտպանության ոլորտում համայնքի աջակցության 

ապահովում, երիտասարդների մեջ ռազմահայրենասիրական ոգու 
սերմանում: 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում 
Ոլորտային նպատակ 
Նպաստել  արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչության 
պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման 
ոլորտում ծրագրերի և միջոցառումների իրականացմանը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Քաղպաշտպանության պլանի և պլան-ժամանակացույցի կազմում, 

թարմացում՝ այո  

Ծրագիր 1. Փրկարարական  ծառայություննրի մատուցում 

Ծրագրի նպատակը՝ 
Արտակարգ իրավիճակ-
ների ժամանակ համա-
կարգված և մասնագի-
տական ծառայություն-
ներ մատուցում: 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
Համայնքում անվտանգության երաշխիքների 
առկայություն՝ բնակչության կանոնակարգված 
գործունեության ապահովում: 

Ծրագրի գնահատ-
ման համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան հաշվետ-

վություններ 

 
Համայնքի ղեկա-
վար,  աշխատա-

կազմի քարտուղար 
 

2021 թ. 
հունվար- 
դեկտեմ-

բեր 

Համապատաս
խան մարդկա-
յին, նյութական 

և ֆինանսա-
կան ռեսուրս-
ների առկայու-

թյուն 
Միջանկյալ արդյունք 1 
Համայնքի բնակիչներին 
անվտանգության 
ապահովում 

Ելքային ցուցանիշներ                                    
(քանակ, որակ, ժամկետ) 

 
 Փրկարար ծառայությունների որակի 

բարելավում 25%-ով 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 

տարեկան հաշվետ-
վություններ, 

քաղաքացիական 
հասարակության 

կազմակերպություն-
ներ և խմբեր, 
բնակիչներ 

Նոր Արտամետի 
համայնքապետ-

արան 

2021 թ. 
հունվար- 
դեկտեմ-

բեր 
 

Համապատաս
խան մարդկա-
յին, տեխնի-

կական  և ֆի-
նանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ոլորտային նպատակ 
Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում 
համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և 
որակը։ 

 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի 

մեջ, 100% 
 Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների 

մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր 
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մակերեսի մեջ՝ 100 % 
 Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը մատուցված ջրամատա-

կարման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), 100% 
Ծրագիր 1. Համայնքում էներգախնայողական ծրագրի իրականացում և սպասրկում 
Ծրագրի նպատակ 
Նոր Արտամետ 
համայնքի փողոցների 
լուսավորման համա-
կարգի ընդլայնում և 
սպասարկում 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
Ընդլայնված լուսավորության համակարգի 
առկայություն և էլեկտրաէներգիայի խնայողու-
թյուն շուրջ 50%-ով 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
 
 
 
 

Համայնքի 
ղեկավար և 

աշխատակազմ 

 
 
 

2021 թ. 
հունվար-
դեկտեմ-

բեր 

Համայնքի բյու-
ջեից 

անհրաժեշտ 
ֆինանսական 

միջոցները  ժա-
մանակին հատ-

կացվում են 
Միջանկյալ արդյունք 1 
Տեղադրվող փողոցա-
յին լուսավորությունը 
գիշերային ժամերին 
կապահովի թաղամա-
սի բնակիչների ան- 
վտանգությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Համայնքում էներգախնայող լամպերով 

լուսավորված տարածքների մակերեսի 
տեսակարար կշիռը լուսավորված 
տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 
100 % 

 Էներգախնայողությունը՝ շուրջ 2 անգամ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
 

Համապատաս
խան 

ֆինանսական 
ռեսուրսները 
առկա են եղել 

Ծրագիր 2.Ջրահեռացման համակարգի կառուցում 
Ծրագրի նպատակ 
Փակել ջրահեռացման 
բաց համակարգը 
 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Շրջակա միջավայրի  աղտոտվածության 

մակարդակի նվազում 
 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 

Համայնքի 
ղեկավար, 

համայնքապետար
անի 

աշխատակազմ 

 
 
 
 

2021թ. 
հունվար- 
դեկտեմ-

բեր 

Համապատաս
խան 

մարդկային, 
տեխնիկական  

և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ապահովել բնակչության 
անխափան 
ջրահեռացումը  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Ջրահեռացման համակարգի խցանումների 

նվազեցում/վերացում  
 Գարշահոտության վերացում 
 Բնակիչների բավարարվածությունը 

համայնքի ջրահեռացումից, 95% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, տարե-
կան հաշվետվութ-
յուններ, 
Քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպություն-ներ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատաս
խան մարդկա-
յին, տեխնի-

կական  և ֆի-
նանսական 
ռեսուրսները 
առկա են եղել 
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Միջոցառումներ   
 Ջրագհեռացման համակարգի կառուցում, 
 Պոմպերի տեղադրում, 
 Համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովում  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի  բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 3500,0 

հազ. Դրամ 
 Պետական բյուջեից  նախատեսված  սուբվենցիոն հատկացումներ` 

9460.9 հազար դրամ 
 Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ 9 կմ 
 Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 260 
 Ջրահեռացման համակարգի երկարությունը ` 2 կմ 
 

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

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոց-

ների երկարությունը 8 կմ 
 Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական 

կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծա-
ռայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստի-
ճանը 80% 

Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ 
Ծրագրի նպատակ 
Բարձրացնել համայն-
քային ենթակայության 
ճանապարհների և ին-
ժեներական կառույց-
ների սպասարկման, 
շահագործման և պահ-
պանման ծառայու-
թյունների որակը  և 
ապահովել ճանապար-
հային անվտանգ երթև-
եկությունը: 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող 

ճանապարհների և ինժեներական 
կառույցների սպասարկման, տեղադրման, 
շահագործման և պահպանման 
ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան հաշվետ-
վություններ 

 
 

Համայնքի ղեկա-
վար, աշխատա-

կազմ 
 

 
 
 
 

2021 թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

եր 
 

Համապատաս
խան մարդ-
կային, տեխնի-
կական  և ֆի-
նանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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Միջանկյալ արդյունք 1 
Ունենալ բարեկեցիկ և 
անվտանգ ու ապահով 
համայնք 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 

12 ամիս 
 Ամբողջությամբ ասֆալտապատվող 

փողոցների թիվը ՝ 5 
 Ասֆալտապատվող ճանապարհների և 

փողոցների երկարությունը՝ 1000 մ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան հաշվետ-
վություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
տեխնիկական  
և ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ   
 Ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում 
 Իրականացված աշխատանքների համար սպասարկման 

ծառայությունների ձեռք բերում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 120620.7 հազար դրամ 
 Պետական բյուջեի միջոցներ  15922.3 հազար դրամ 
 Համայնք մտնող ճանապարհի երկարությունը՝ 1000 մետր 
 Համայնքում գույքային միավորի, գույքահարկի և բնակչության 

ավելացում՝ 10 % 
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 
2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել 
Ոլորտ 8. Կրթություն 
2020 թվականին կրթության ոլորտում նախատեսվել են միջոցներ առաջին դասարանցիներին նվերներ գնելու համար՝ 100.0 հազար դրամ  

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 
 Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը հա-

մայնքի բնակիչներին,95% 
 Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսա-

կարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ,50% 
Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում 
Ծրագրի նպատակ 
Ակտիվացնել 
համայնքի 
մշակութային կյանքը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Որակյալ մշակութային ծառայությունների 

մատուցում, ակտիվ մշակութային կյանք 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
 

 
 
2021 թ. 

հունվար- 
դեկտեմ-

բեր 
 

Համապատաս
խան մարդկա-
յին, տեխնիկա-
կան  և ֆինան-
սական ռեսուր-
սների առկայու-
թյուն 
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Միջանկյալ արդյունք 1 
Ակտիվացել է 
համայնքի 
մշակութային կյանքը 

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

մշակութային միջոցառումների թիվը  
  

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
տեխնիկական  
և ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
 Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 2255.0հազար դրամ 

 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
2020 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող 
սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո 
 Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրակա-

նացվող ծրագրից՝ 70% 
Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 
Ծրագրի նպատակ 
Բարձրացնել սոցիա-
լապես անապահով 
ընտանիքներին տրա-
մադրվող սոցիալական 
աջակցության հասցեա-
կանությունը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական աջակցության 
հասցեականության վերաբերյալ 
բնակիչների կարծիքը, լավ 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան հաշվետվու-
թյուններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
 

 
 
 
 
2021թ.հու
նվար- 
դեկտեմբ
եր 
 

Համապատաս
խան մարդկա-
յին, տեխնիկա-
կան  և ֆինան-
սական ռեսուր-
սների առկայու-
թյուն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բարձրացել է սոցիա-
լապես անապահով ըն-
տանիքներին տրա-
մադրվող սոցիալական 
աջակցության հասցեա-

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

սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը՝ 
57 

 Սոցիալական աջակցություն ստանալու 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, տարե-
կան հաշվետվությու-
ններ,Քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպություննր և 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
տեխնիկական  
և ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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կանությունը 
 

նպատակով դիմումներ ներկայացնողների 
թիվը 40 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի 
 Սոցիալական ծրագրի շահառուների 

բավարարվածությունը իրականացվող 
ծրագրից, 70% 

խմբեր, բնակիչներ 

Միջոցառումներ   
 Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1050.0 

հազ. դրամ 
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
2021 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ֆինանսական միջոցառումներ չեն նախատեսվել 
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
Ոլորտային նպատակ 
Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ 

տարվա համեմատ, 3% 
Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում 
Ծրագրի նպատակ 
Ստեղծել անասնապա-
հության զարգացման 
համար նպաստավոր 
պայմաններ 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Մթերվող մսի որակի 

համապատասխանությունը սահմանված 
նորմերին՝  այո 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 

աշխատակազմի 
քարտուղար 

 

 
 
 

2021 թ. 
հունվար- 
դեկտեմ-

բեր 
 

Համապատաս
խան մարդկա-
յին, տեխնիկա-
կան  և ֆինան-
սական ռեսուր-
սների առկայու-
թյուն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Անասնապահության 
զարգացման համար 
առկա են բավարար 
պայմաններ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Անասանբուժական ծառայություն և 

ագրոքիմիական ծառայություն ստացող 
տնտեսությունների թիվը՝ 83 

 Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի 
տեսակարար կշիռը համայնքի 
բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 80 % 

 Գյուղատնտեսության ոլորտում 
կազմակերպված սեմինարների թիվը՝ 4 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
տեխնիկական  
և ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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Միջոցառումներ   
 Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 600.0 հազ. 

դրամ 
 Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցների թիվը 1 
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 
 Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի 

տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների 
ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30% 

 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված 
աղբահանության և անիտարական մաքրման ծառայություններից  
(հարցումների հիման վրա), 90 %  

 Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի 
տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած աղբի ընդհանուր 
քանակի մեջ, 100 % 

Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում 
Ծրագրի նպատակ 
Համայնքը դարձնել 
մաքուր և հրապուրիչ 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
Մաքուր և բարեկարգ համայնք, կանաչ 
տարածքներով, զբոսայգիներով և 
խաղահրապարակներով: 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
Համայնքի 
ղեկավար, 

աշխատակազմի 
քարտուղար 

 

 
 
 
 
2019թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 
 

Համապատաս
խան մարդկա-
յին, տեխնիկա-
կան  և ֆինան-
սական ռեսուր-
սների առկա-
յություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Մաքուր բնակավայրեր, 
սանիտարահիգիենիկ 
բավարար պայմանների 
և կանաչապատ 
այգիների ու տարածք-
ների առկայություն 

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

մաքրում իրականացնող աշխատակիցների 
թիվը 1 

 Աղբահանության ծառայության 
մատուցման հաճախականությունը 
(շաբաթվա կտրվածքով), 2 օր 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 
տարի 

 Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը աղբահանություն և 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան հաշվետ-
վություններ,քաղա-
քացիական հասարա-
կության կազմակեր-
պություններ և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
տեխնիկական  
և ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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սանիտարական մաքրման 
ծառայությունից, 80% 

 Ոռոգվող հողատարածության ընհանուր 
մակերեսը (հա) 109.6 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
 Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման աշխատանքների իրականացում  
 Կանաչապատ տարածքների պահպանում և ավելացում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 2450.0հազ. 

դրամ 
 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող 

աշխատակիցների թիվը 1 
 Ձյան մաքրման ամիսների թիվը՝ 4 
 Աղբատար մեքենաների թիվը՝ 1 
 Ոռոգման և ջրարբիացման տևողությունը՝ 5 ամիս 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 
2021 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումների իրականացման համար 
ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել 

 
 

2. Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը 
Աղյուսակ 5․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման  2021թ. ծրագիրը 

Հ/հ Գույքի անվանումը Հասցեն կամ ծածկագիրը 
Զբաղեցրած 
տարածքը/ 

մակերեսը (մ2) 

Վիճակի 
գնահատում

ը 

Գույքի 
կառավարման 
գործառույթը 

Այլ 
բնութագրիչնե

ր 

1 
Ջրավազան հակահրդեհային  44,9  Համայնքի 

սեփականություն  

2 Ջրավազան 50 մ3  25,8  Համայնքի 
սեփականություն  
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3 Ջրավազան 100 մ3  42,2  Համայնքի 
սեփականություն  

4 Էլ. ենթակայան  21,8  Համայնքի 
սեփականություն  

5 N1 ծառայողական մասնաշենք 
 1253,9  Համայնքի 

սեփականություն  

6 N2 ծառայողական մասնաշենք 
 1297,5  Համայնքի 

սեփականություն  

7 Պահեստ  151,9  Համայնքի 
սեփականություն  

8 Կիսակառույց  393,7  Համայնքի 
սեփականություն  

9 Հանդիսությունների սրահ 1 փողոց N 77 230.0  Համայնքի 
սեփականություն  

12 Փողոցային լուսավորություն  260 սյուն  Համայնքի 
սեփականություն  

13 
Ներհամայնքային փողոցներ և 
հրապարակներ 

 9 կմ  Համայնքի 
սեփականություն  

14 գերեզմանոց  1,23 հա  Համայնքի 
սեփականություն  

15 Ոռոգման գիծ  3198 գծմ  Համայնքի 
սեփականություն ՋՕԸ 

16 Խաղահրապարակ  1544.8 քմ  Համայնքի 
սեփականություն  

17 
Անվտանգության ազդանշանային 
համակարգ/  շչակ  c-40c 

 1  Համայնքի 
սեփականություն 

 

18 Ճանապարհային նշաններ  22  Համայնքի 
սեփականություն  
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3. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 
 
Աղյուսակ 6․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների 

ոլորտների 
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 
արժեքը 
(հազ. 
դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 

Համայնք
ի բյուջե 

Պետա
կան 
բյուջե 

Դոնոր 
կազմա
կերպու
թյուննե
ր 

Համայնք
-ՔՀՄՀ 
համագո
րծակցու
թյուն 

Այլ 
աղբյուրն
եր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1.  

Համայնքային ծառայությունների 
արդյունավետ, թափանցիկ կա-
ռավարում, 
ենթակառուցվածքների 
գործունեության պահպանում 

25665.0 25665.0 - - - - 

Ընդամենը   25665.0 25665.0  - - - 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

1. Քաղաքացիական և ռազմական 
պաշտպանություն 200.0 200.0 - - - - 

 Ընդամենը 200.0 200.0     

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 

2.  
Փրկարարական 
ծառայությունների մատուցում   100.0 100.0 - - - - 

 Ընդամենը 100.0 100.0     

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1.  
Փողոցների լուսավորում 
ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում 

3000.0 3000.0  -  - 

2.  Ջրահեռացման համակարգի 
կառուցում 9460.9  9460.9    

 Ընդամենը 12460.9 3000.0 9460.9 -  - 
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

 

2020 թվականին առևտրի և 
ծառայությունների ոլորտում 
ֆինանսական միջոցներ չեն 
նախատեսվել 

  - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
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1. Ասֆալտապատման աշխատանք-
ների իրականացում  

20620.7 20620.7  -  - 

1. Ասֆալտապատման աշխատանք-
ների իրականացում  

15922.3  15922.3 -  - 

Ընդամենը  
36543.1 20620.7 15922.3   - 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

 

2020 թվականին առևտրի և 
ծառայությունների ոլորտում 
ֆինանսական միջոցներ չեն 
նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1.  Նվերներ  առարին 
դասարանցիներին 100.0 100.0   - - 

Ընդամենը 100.0 100.0    - 
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  Մշակութային, մարզական և 
հոգևոր կյանքի բարելավում 2255.0 2255.0 - - - - 

Ընդամենը 2255.0 2255.0 - - - - 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

 

2020 թվականին 
առողջապահության ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

1.  

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

- - - - - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1.  
Աջակցություն համայնքի 
սոցիալապես  անապահով 
բնակիչներին 

1050.0 1050.0 - - - - 

Ընդամենը 1050.0 1050.0 - - - - 
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

 

2020 թվականին 
գյուղատնտեսության ոլորտում 
ֆինանսական միջոցներ չեն 
նախատեսվել 

- - - - - - 

Ընդամենը - - - - - - 
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

 

2020 թվականին 
Անասնաբուժության և 
բուսասանիտարիայի ոլորտում 
ֆինանսական միջոցներ չեն 
նախատեսվել 

600.0 600.0 - - - - 

Ընդամենը 600.0 600.0     
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
1.  Համայնքի տարածքում աղբա- 2450.0 2450.0 - - - - 
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հանության և սանիտարական 
մաքրման աշխատանքների իրա-
կանացում 

Ընդամենը 2450.0 2450.0 - - - - 
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 

2020 թվականին 
զբոսաշրջության ոլորտում 
ֆինանսական միջոցներ չեն 
նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

 

2020 թվականին տեղական 
ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության 
ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն 
նախատեսվել 

- - - - - - 

 Ընդհանուրը 74169.7 38566.7 25383.
0    
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Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 

 

Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2021 թ.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 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Համայնքի 
աշխատակազմի 
աշխատակիցների 
թիվը 

7 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Աշխատակիցների 
գործունեության 
արդյունավետության 
բարձրացում, % 

3 

   

Ելքային (որակական) 

Աշխատակազմում 
առկա տեղեկատվական 
և հեռահաղորդակցու-
թյան համակարգերի 
օգտագործման 
մակարդակը, % 

100 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աշխատակազմում 
ստացված մեկ դիմու-
մին պատասխանելու 
միջին ժամանակը,  օր 

2 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

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

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 24536,0 24536,0    
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Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
Ծրագիր 1. Քաղաքացիական և ռազմական պաշտպանություն կազմակերպում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Զորակոչիկների բավա-
րավածությունը մա-
տուցված ծառայու-
թյուններից և 
համայնքի կողմից  
խրախուսումից՝ % 

100 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Քաղաքացիական պաշ-
տպանության ոլորտում 
գիտելիքների, ունակու-
թյունների և հմտու-
թյունների ավելացում, % 

5 

   

Ելքային (որակական) 

Զորահավաքների 
կազմակերպման 
արդյունավետության 
բարձրացում, % 

5 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Երկրի պաշտպանու-
թյան ոլորտում համայն-
քի աջակցության ապա-
հովում, երիտասար-
դների մեջ ռազմա-
հայրենասիրական ոգու 
սերմանում: 

շատ լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 100.0 100.0    
 
 
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 
Ծրագիր 1. Փրկարարական  ծառայություննրի մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Ելքային (որակական) 

Փրկարար ծառայու-
թյունների որակի 
բարելավում, % 

25 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքում անվտան-
գության երաշխիքների 
առկայություն՝ բնակ-
չության կանոնակարգ-
ված գործունեության 
ապահովում: 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 50.0 50.0    
 

25 
 



 
 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր 2. Փողոցային լուսավորության իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Առկա լուսավորության 
համակարգի երկարու-
թյունը՝ կմ 

6 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Գիշերային լուսավոր-
ված փողոցների տե-
սակարար կշիռն ընդ-
հանուրի մեջ, % 

80 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների բավա-
րարվածությունը հա-
մայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից, 
% 

70 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Գիշերային լուսավորու-
թյան ժամերի թիվը 
օրվա կտրվածքով՝ 
ձմռանը, ժամ 

6 

   

Գիշերային լուսավո-
րության ժամերի թիվը 
օրվա կտրվածքով՝ 
ամռանը, ժամ 

4 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Փողոցների երթևեկու-
թյան անվտանգության 
մակարդակը տրան-
սպորտային միջոցների 
և հետիոտների հա-
մար՝ բավարար ՝ շատ 
վատ, վատ, բավարար, 
լավ, գերազանց 

բավարար 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 1600.0 1600.0    
 

 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 
Ծրագիր 1. Ագրոքիմիական ծառայությունների մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

26 
 



Մուտքային 

Գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի 
ագրոքիմիական կազ-
մի որոշում և որակա-
կան հատկանիշների 
բարձրացում, % 

80 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Ագրոքիմիական ծա-
ռայություն ստացող 
տնտեսությունների 
թիվը  

447 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակչության գիտելի-
քների, հմտությունների 
և ունակությունների 
բարձրացում՝ % 

20 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աշխատանքների 
իրականացման 
ժամկետը, ամիս 

3 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքի գյուղնշա-
նակության  հողերի 
բերրիության բարձ-
րացում, որն էլ կնպաս-
տի բերքատվության 
ավելացմանը և գյուղա-
տնտեսության 
զարգացմանը,   

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 120.0 120.0    
 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ 

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնք մտնող 
ճանապարհի 
երկարությունը մետր 

1000 
   

Ելքային 
(քանակական) 

Ամբողջությամբ 
ասֆալտապատվող 
փողոցների թիվը 

10 
   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
ճանապարհների և 
ինժեներական կառույց-
ների սպասարկման, 
տեղադրման, շահա-
գործման և պահպան-
ման ծառայությունից, % 

75 

   

27 
 



Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ասֆալտապատման 
աշխատանքների 
իրականացում՝ օր 

90 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքի ենթակայու-
թյան տակ գտնվող ճա-
նապարհների և ինժե-
ներական կառույցների 
սպասարկման, տեղադր-
ման, շահագործման և 
պահպանման ծառա-
յությունների մատուցման 
որակը ՝ շատ վատ, վատ, 
բավարար, լավ, 
գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 9500.0 9500.0    
 

 

Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Ելքային 
(քանակական) 

Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
մշակութային 
միջոցառումների թիվը 

5 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Որակյալ մշակութային 
ծառայությունների 
մատուցում, ակտիվ 
մշակութային կյանք ՝ 
այո, ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 3195,0 3195,0    
 

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

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային - - - - - 

Ելքային 
(քանակական) 

Սոցիալական աջակցու-
թյուն ստացած սոցիա-
լապես խոցելի ընտանի-
քների թիվը 

57 

   

28 
 



Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների բավա-
րարվածությունը իրա-
կանացվող ծրագրից, % 

70 
 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 1    

Վերջնական 
արդյունքի 

Սոցիալապես անապա-
հով ընտանիքներին 
տրամադրվող սոցիալա-
կան աջակցության հաս-
ցեականության վերաբե-
րյալ բնակիչների կար-
ծիքը, շատ վատ, վատ, 
բավարար, լավ, 
գերազանց     

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 1050.0 1050.0    
 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Աշխատակազմում գյու-
ղատնտեսության հար-
ցերով զբաղվող աշխա-
տակիցների թիվը  

1 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Անասանբուժական ծա-
ռայություն և ագրոքի-
միական ծառայություն 
ստացող տնտեսություն-
ների թիվը 

447 

   

Ելքային (որակական) 

Գյուղատնտեսությամբ 
զբաղվածների թվի տե-
սակարար կշիռը 
համայնքի բնակչության 
ընդհանուր թվի մեջ % 

80 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Գյուղատնտեսության 
ոլորտում կազմակերպ-
ված սեմինարների թիվը 

4 - - - 

Վերջնական 
արդյունքի 

Մթերվող մսի որակի 
համապատասխանությու
նը սահմանված նորմե-
րին՝  այո, ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ      
 

29 
 



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

Արդյունքային ցուցանիշները 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Աղբահանություն և սանի-
տարական մաքրում իրա-
կանացնող աշխատակից-
ների թիվը 

1 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Սանիտարական 
մաքրման ենթարկված 
տարածքների մակերեսը, 
քմ 

10000 

   

Ոռոգվող հողատարածու-
թյան ընհանուր մակերե-
սը՝ հա 

109.6 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայությունից, % 

80 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աղբահանության ծառա-
յության մատուցման 
հաճախականությունը 
(շաբաթվա կտրվածքով), 
օր 

2 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մաքուր և բարեկարգ հա-
մայնք, կանաչ տարած-
քներով, զբոսայգիներով և 
խաղահրապարակներով:՝ 
այո,ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 1916.0 1916.0    
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