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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 

Բալահովիտ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է համայնքի ՏԻՄ-ի 2021թ. անելիքները 

համակարգելու նպատակով: Մասնավորապես, համայնքի ՏԱՊ-ի հիմնական 

նպատակներն են. 

 սահմանել համայնքի  սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, 

գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող 

արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել 

պակասուրդը (դեֆիցիտը), 

 համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և 

միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական 

նպատակների իրականացման շուրջ, 

 շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման 

արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական 

հենքը», 

 որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման 

ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, 

մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։ 

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

2-րդ բաժնում ներկայացվել են համայնքի 2021թվականի ծրագրերի ցանկը և 

տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։ 

3-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքային գույքի կառավարման 2021թվականի 

ծրագիրը։ 

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

5-րդ բաժնում ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։ 

 

                                                
1 «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 
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1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 
 
Համայնքի տեսլականը՝ 
 
Բալահովիտ  համայնքը  բարեկարգ  և  բարեկեցիկ  համայնք  է  իր 
ենթակառուցվածքներով,  որտեղ  բնակչության  համար  ստեղծված  են  բավարար 
կենսապայմաններ: 

 
Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ Ելակետայի
ն արժեք 

Թիրախայի
ն արժեք 

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

9.0% 7.0% 

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

10% 18% 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 3626 3660 
Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. 

դրամ) 
    70498.1 72047.9 

   
   

 
Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները 

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետա-
յին արժեք 

Թիրախա-
յին արժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր    
 Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը     համայնքում և 
բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցումը: 
 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման վրա) 
ՏԻՄ-ի և 
համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
գործունեությունից, 
մատուցված համայնքային 
ծառայություններից 

70  80  

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում    
Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի 
բարձրացմանը: 

Համայնքում բնակվող 
զինապարտ 
քաղաքացիների 
գրանցամատյանի 
վարումը, այո/ոչ 

այո այո 

Զորակոչիկների 
բավարավածությունը 
մատուցված 
ծառայություններից 
(հարցումների հիման 
վրա), % 

80 100 

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 
 

   

Բարելավել համայնքի բնակչության քաղաքացիական Արտակարգ բավարար          լավ     
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պաշտպանության կազմակերպման ուժերի 
պատրաստվածության մակարդակը և  իրականացնել 
արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման 
միջոցառումներ: 

իրավիճակների ժամանակ 
համայնքի բնակչության 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
կազմակերպման ուժերի 
պատրաստվածության 
մակարդակը 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն     
Օժանդակել համայնքային նոր ենթակառուցվածքների 
ստեղծմանը, արդեն առկա ենթակառուցվածքների 
վերանորոգմանը և պահպանմանը 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից 

բավարար լավ  

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    
2021թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

 
  

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ    
Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների 
անցանելիության մակարդակը։ 

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

Բավարար լավ 

 
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ    

2021թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ 8. Կրթություն    
Աջակցել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 
սովորող անապահով ընտանիքների ուսանողներին 

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

8 10 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 
աշխատանքներ 

   

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

Տարվա ընթացքում 
կազմակերպվող 
միջոցառումների թիվը՝ 
նվիրված տոնական և 
հիշատակի օրերին  

12 12 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    
2021թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ 
չի սահմանվել: 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ    
Նպաստել  համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
զարգացմանը: 

Մատուցված մարզական 
ծառայությունների մասին 
բնակիչների կարծիքը 

վատ    նորմալ    

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն    
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2. Համայնքի 2021թ. 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) 

Համայնքի 
բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

1.  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային 
ծառայությունների մատուցում        58502.7 համայնք 

Ընդամենը     58502.7  - 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

1.  
2021թվականին պաշտպանության 
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - 

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

  

1.  

2021թվականին արտակարգ իրավիճակներից 
բնակչության պաշտպանության և 
քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների  
սոցիալական վիճակը: 

Սոցիալական ծրագրի 
առկայությունը, այո/ոչ այո այո 

Ոլորտ 13. Շրջակա միջավայրի պահպանություն    
Ապահովել համայնքի  բնակչությանը աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման  ծառայությունների մատուցումը և 
շրջակա միջավայրի մաքրությունը:   

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցված  
աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայություններից 
(հարցումների հիման վրա) 

բավարար   լավ    

Ոլորտ 14. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցություն 

   

Ապահովել ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության 
հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, ներգրավել 
նրանց համայնքային որոշումների կայացման գործում 

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

4 5 
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Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ 
տնտեսություն   

1.  Ներհամայնքային ճանապարհների 
վերանորոգում և ասֆալտապատում 147914.4  համայնք 

2.  Համայնքում գիշերային լուսավորության ցանցի 
ընդլայնում 30000.0 համայնք 

3.  Նոր խաղահրապարակի կառուցում 10906.7 համայնք 
4.  Սելավատարի հունի մաքրում 2000.0 համայնք 

5.  Ակումբ գրադարանի շենքի ընթացիկ 
վերանորոգում 5000.0 համայնք 

6.  Համայնքում նոր մանկապարտեզի շենքի 
կառուցում 152064.0 համայնք 

 Ընդամենը 347885.1  
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

 
2021թվականին հողօգտագործման ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1.  Ներհամայնքային ճանապարհների 
վերանորոգում և ասֆալտապատում 147914.4 համայնք 

Ընդամենը 147914.4  
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ   

 
2021թվականին առևտրի և ծառայությունների 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 8. Կրթություն   

1.  
Անապահով ընտանիքների ուսանողների ուսման 
վարձավճարների մասնակի վճարում 400.0  համայնք 

Ընդամենը 400.0 - 
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ 
տարվող աշխատանքներ   

1.   Մշակութային  և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 4100.0 ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 4100.0 - 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

 
2021թվականին առողջապահության ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

--- ----- 

Ընդամենը --- - 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

 
2021թվականին  ֆիզիկական կուլտուրա և 
սպորտի  ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 
չեն նախատեսվում 

- - 
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Ընդամենը - - 
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն   
1.  Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից 500.0 համայնք 

2.  
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  
անապահով բնակիչներին   3500.0 համայնք 

Ընդամենը 4000.0 - 
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
   

1.  
2021թվականին  գյուղատնտեսության  ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում ------            --- 

 Ընդամենը ------            --- 
    
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն    
1.  Անասնաբուժական ծառայություն       1075.3 1075.3 
Ընդամենը - - 
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   
1.  Բնապահպանության վճար 96.0              - 
2.  Աղբահանություն 6000.0  
Ընդամենը 6096.0.0 - 
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

1. 2021թվականին զբոսաշրջության ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1. 

2021թվականին տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության իրազեկում, 
միջոցառումներ չի նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

- - 

 Ընդամենը -  
Ընդհանուրը 420983.8 - 

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

ֆինանսական միջոցներով  

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 
արժեքը 
(հազ. 
դրամ) 

Բնակավայր
ը 

Ոլորտ 1.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
1. Համայնքում մանկապարտեզի նոր շենքի 

կառուցում 152064.0 համայնք 

    
    

Ընդհանուրը 152064.0  
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Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային 
ցուցանիշներ 

Տեղեկատվության 
աղբյուրներ 

Պատասխա
նատու Ժամկետ Ռիս

կեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքի արդյունավետ կառավարումը և 
բնակչությանը հանրային որակյալ և  մատչելի  
ծառայությունների մատուցում 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ. 
 1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի 
գործունեությունից, մատուցված համայնքային 
ծառայություններից - լավ    
2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար 
կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝- 55 
% 

Միջոցառումներ 
(գործողություններ) .  
1. Աշխատակազմի պահպանություն 
2. Համայնքի հողի հարկի և 
գույքահարկի գանձման 
ավտոմատացված համակարգերի 
սպասարկում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի  պահպանման ծախսեր՝ 58502.7հազ.դրամ 
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 21 
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի ավտոմատացված համակարգեր՝ 1 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

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

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
1.Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների 
գրանցամատյանի վարումը - այո 
2. Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված 
ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 100 % 

Միջոցառումներ 
(գործողություններ) .  
Զորակոչի կազմակերպման 
բարելավում 
 

Աշխատակազմի զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը  - 2 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում  
Ոլորտային նպատակ 
Բարելավել համայնքի բնակչության 
քաղաքացիկան պաշտպանության   
կազմակրպման ուժերի 
պատրաստվածության մակարդակը 

Բնակչության 
իրազեկման 
մակարդակը    լավ 

Կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի  
ղեկավար 

2021թ 
հունվար 
դեկտեմբե
ր 

Համ
ապա
տաս
խան 
ֆինա
նսակ
ան  
ռեսու
սներ 

Ոլորտ 4 Քաղաքաշինություն  և  կոմունալ տնտեսություն  
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքի բնակչության 
կենսամակարդակի բարելավումը 

Համայնքի բնակչության 
կենսամակարդակի 
բարելավումը 

Կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի  
ղեկավար 

2021թ 
հունվար 
դեկտեմբե
ր 

Համ
ապա
տաս
խան 
ֆինա
նսակ
ան  
ռեսու
սներ 
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Միջոցառումներ   
Համայնքի փողոցների լուսավորում 

Մուտքային ցուցանիշներ / ներդրված  ռեսուսներ/  
Համայնքի  տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 30000.0 ՀՀ դրամ  

Ոլորտ 5. Տրանսպորտ Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում և վերանորոգում 
Ծրագրի նպատակ Ունենալ 
բարեկարգ, անվտանգ և մաքուր  
փողոցներ 
 

Համայնքի փողոցների 
բարեկարգ 
ճանապարհներ 

Կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի  
ղեկավար 

2021թ 
հունվար 
դեկտեմբե
ր 

Համ
ապա
տաս
խան 
ֆին
անս
ակա
ն  
ռեսո
ւսնե
ր 

Միջոցառումներ   
Բարելավել ներհամայնքային 
ճանապարհների անցանելիության 
մակարդակը 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
Համայնքի  տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 284162.1 ՀՀ դրամ 

Ոլորտ 6. Առևտուր և ծառայություններ 
Ոլորտի  նպատակ 2021թվականի 
ընթացքում խթանել համայնքում 
գործարար միջավայրի  և անհատ 
ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ զբաղվողների   
բարելավումն   ու զարգացումը  

Համայնքում  գործող Ա/Ձ-ների թիվը – 31 
 

Միջոցառումներ   
Բարելավել Ա/Ձ-ների 
սպասարկման որակը 

 

Ոլորտ 7. Կրթություն 
Ոլորտային նպատակ 
Աջակցել բարձրագույն 
ուսումնական 
հաստատություններում սովորող 
անապահով ընտանիքների 
ուսանողներին 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող անապահով 
ընտանիքների ուսանողների թիվն որոնց ուսման վարձը մասնակի վճարում է 
համայնքապետարանը, 8 

Ոլորտ 8. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի օրերին նվիրված 
միջոցառումների հավուր պատշաճի կազմակերպումը և 
անցկացումը 

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

Ծրագրի 
նպատակ 
Ապահովել 
համայնքում տոն և 
հիշատակի օրերին 
նվիրված 
միջոցառումների 
հավուր պատշաճի 
կազմակերպումն և 
անցկացումն 

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

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար 

2021թ. հունվար-
2021թ. դեկտեմբեր 
 

Համայնքի 
բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում 
են 

Միջոցառումներ Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
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(գործողություններ) .  
Համայնքում  տոն և հիշատակի 
օրերին նվիրված միջոցառումների 
կազմակերպում և անցկացում 
 

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 4100.0 հազար դրամ 
 

Ոլորտ 9. Առողջապահություն 
Ոլորտի   նպատակ  
Նպաստել  համայնքի բնակչության 
բուժ. սպասարկման որակի 
բարձրացման: 

--- 

Ոլորտ 10.  Ֆիզիկական կուլտուրա  և սպորտ 
Ոլորտի   նպատակ  
Նպաստել  համայնքում 
ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
զարգացմանը: 

--- 

Ոլորտ 11.  Սոցիալական պաշտպանություն 
Ծրագրի նպատակ  
Բարձրացնել սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներին 
տրամադրվող սոցիալական 
աջակցության հասցեականությունը 

Բնակչության կարծիքը 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականության 
վերաբերյալ 

Կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի  
ղեկավար 

2021թ 
հունվար 
դեկտեմբե
ր 

Համ
ապա
տաս
խան 
ֆին
անս
ակա
ն  
ռեսո
ւսնե
ր 

Միջոցառումներ   
1. Համայնքի ավագանու կողմից 
սոցիալական աջակցության կարգի 
սահմանում 
2. Սոցիալական աջակցության 
կարիք ունեցող ընտանիքների և 
բնակչության խոցելի խմբերի 
հայտնաբերում 
3. Սոցիալական աջակցություն 
տրամադրելու մասին ստացված 
դիմումների հաշվառում, քննարկում 
և աջակցության տրամադրում 
 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
Համայնքի  տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 4000.0 ՀՀ դրամ 

Ոլորտ 12. Շրջակա միջավայրի  պահպանություն 
Ծրագրի նպատակ  
Ապահովել համայնքի 
աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման  ծառայությունների 
մատուցումը և շրջակա միջավայրի 
մաքրությունը: 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցվող  
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայություններից 
/լավ/ 

Կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի  
ղեկավար 

2021թ 
հունվար 
դեկտեմբե
ր 

Համ
ապա
տաս
խան 
ֆին
անս
ակա
ն  
ռեսո
ւսնե
ր 

Միջոցառումներ   
1. Աղբամանների տեղադրում 
2.Աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
աշխատանքների իրականացման 
սխեմայի, ժամանակացույցի 
կազմում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
Համայնքի  տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝  
Սելավատարի հունի մաքրման աշխատանքների կազմակերպում 2000.0 ՀՀ դրամ 
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 Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի 
լիազորությունների ոլորտների 

 
3. Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը 
Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը 

3. Սելավատարի հունի մաքրման 
աշխատանքների կազմակերպում  
Ոլորտ 13. Տեղական ինքնակառավարմանը   բնակիչների մասնակցություն 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության 
հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, ներգրավել նրանց 
համայնքային որոշումների կայացման գործում 

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, 4% 

Ծրագրի   նպատակ 
Ներգրավել բնակիչներին 
համայնքային որոշումների 
կայացման գործում 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
ՏԻՄ-երի 
գործունեության 
վերաբերյալ համայնքի 
բնակիչների 
իրազեկվածության 
մակարդակի 
բարձրացում 10 % 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակա
զմի 
քարտուղար 
 

2021թ. 
հունվար-
2021թ. 
դեկտեմբե
ր 

ՏԻՄ-
ի 
կողմ
ից 
բնակ
չությ
անը 
ներկ
այաց
վող 
տեղե
կատվ
ությա
ն 
հավա
ստիո
ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
ՏԻՄ գործունեության մասին 
տեղեկատվության հասանելիություն  

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 հանրային բաց 

լսումների և 
քննարկումների 
կազմակերպման 
օրերի թիվը տարվա 
ընթացքում, 3 օր 

 հանրային բաց 
լսումների և 
քննարկումների 
մասնակիցների թիվը 
20-30 

 բնակչության 
կարծիքը 
կազմակերպվող 
հանրային բաց 
լսումների և 
քննարկումների 
վերաբերյալ, դրական 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպություննե
ր և խմբեր, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակա
զմի 
քարտուղար 
 

2021թ. 
հունվար–
2021թ. 
դեկտեմբե
ր 

ՏԻՄ-
ի 
կողմ
ից 
բնակ
չությ
անը 
ներկ
այաց
վող 
տեղե
կատվ
ությա
ն 
հավա
ստիո
ւթյուն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
 Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների 

մասնակցություն 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Աշխատակիցների թիվը՝ 5 
 Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված 

ֆինանսական միջոցներ, 0 դրամ 
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Հ/հ Գույքի անվանումը 

Հ
ա

սց
են

 կ
ա

մ 
ծա

ծկ
ա

գի
րը

 

Զ
բա

ղե
ցր

ա
ծ 

տ
ա

րա
ծք

ը/
 

մա
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 Նիվա Բալահովիտ Հատ 1 լավ Օգտագործվում է  
2 Գազ 53-01 Բալահովիտ Հատ 1 լավ Օգտագործվում է  
3 Ակումբ գրադարանի 

շենք Բալահովիտ 223,3 լավ Օգտագործվում է  

4 Ջրմուղի շենք  Բալահովիտ 23,6 լավ Օգտագործվում է  
5 Ամբուլատորիա Բալահովիտ 189,75 լավ Օգտագործվում է   
6 Մանկապարտեզի շենք Բալահովիտ 414,23 վթարային Չի օգտագործվում  
7 Գազ 33098-

1837x96330980K1108448 Բալահովիտ 1 լավ Օգտագործվում է  

8 Հանրակացարանի 
շենք Բալահովիտ 2000.79 լավ Օգտագործվում է  

 
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 
Հ

ա
մա

յն
քի

 բ
յո

ւջ
ե 

Պ
ետ

ա
կա

ն 
բյ

ու
ջե

 

Դ
ոն

որ
 

կա
զմ

ա
կե

րպ
ու

թ
յո

ւն
նե

ր 

Հ
ա

մա
յն

ք-
Ք

Հ
Մ

Հ
 

հա
մա

գո
րծ

ա
կց

ու
թ

յո
ւն

 

Ա
յլ 

ա
ղբ

յո
ւր

նե
ր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի 

պահպանում,  համայնքային  ծառայությունների 
մատուցում 

58502.7 58502.7 
    

 Ընդամենը 58502.7 58502.7     
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
1. Սելավատարի հունի մաքրում 2000.0 2000.0     
2. Խմելու ջրի խողովակների փոխարինում 1150.0 1150.0     
3 Հուշարձանի տարածքի բարեկարգում 350.0 350.0     
4 Ակումբ գրադարանի շենքի ընթացիկ վերանորոգում 5000.0 5000.0     
5 Համայնքում գիշերային ցանցի ընդլայնում 30000.0 30000.0     
 Ընդամենը 97002.7 97002.7     
Ոլորտ 3. Տրանսպորտ 
1. Ներհամայնքային ճանապարհների 

ասֆալտապատում և վերանորոգում  
147914.4 147914.4     

 Ընդամենը 147914.4 147914.4     
Ոլորտ 4. Կրթություն 
1. Ընթացիկ դրամաշնորհ դպրոց/նախակրթարան/ 2000,0 2000,0     

 Ընդամենը 2000.0 2000.0     
Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
1. Մշակույթային և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 4100.0 4100,0     
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իրականացված 
աջակցության 
միջոցառումներից 
(հարցումների հիման վրա)    

Ծախսեր, հազ. Դրամ 
 
 
 

     

Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր. Համայնքի փողոցների  գիշերային լուսավորություն 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Նախագծային և 
նախահաշվային 
փաստաթղթեր 

 
 

   

Ելքային (քանակական) 

Փողոցներում տեղադրված 
սյուների և լուսատուների 
թիվը՝ /ԼԵԴ/, արտաքին 
լուսավորություն  

85                                
194 
98 

   

Ելքային (որակական) 
Բնակիչների կարծիքը 
մատուցված 
ծառայություններից 

լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը և ամիսը 

1 տարի    

Վերջնական արդյունքի 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե 

30000.0 
 

   
 
 
 
 
 

Ոլորտ 4. Տրանսպորտ 
Ծրագիր. Ներհամայնքային ճանապարհների փոսալցում և սպասարկում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Նախագծային և 
նախահաշվային 
փաստաթղթեր 

 
   8004.4 

   

Ելքային (քանակական) 

Փոսալցված և 
բարեկարգված 
ճանապարհների 
երկարությունը, քմ 

147914.4 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
ասֆալտապատված և 
բարեկարգված 
ճանապարհների 
վերաբերյալ 

լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը և ամիսը 

1 տարի    

Վերջնական արդյունքի 

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

90 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ Ֆինանսավորման    147914.4    
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աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե  
Ոլորտ 5.Կրթություն 
Ծրագիր. Համայնքում նախակրթարանի կրթության ապահովում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Բալահովիտ գյուղի 
Իս.Վիրաբյանի անվան 
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-
ին կից նախակրթարան 

 
1 

   

Ելքային (քանակական) 
Նախակրթարան 
հաճախող երեխաների 
թիվը 

63 
   

Ելքային (որակական) 

Ծնողների կարծիքը  
մատուցված 
ծայաությունների 
վերաբերյալ 

լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը և ամիսը 

1 տարի    

Վերջնական արդյունքի 

Նախակրթարանի 
գործունեությամբ 
ապահովել համայնքի 
բնակչությանը  
նախադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայության մատուցումն 
ու հասանելիությունը 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  2000.0    
Ոլորտ 11. Սոցիալական պաշտպանություն 
Ծրագիր. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Սոցիալական ծրագրի 
առկայությունը 

 
այո 

   

Ելքային (քանակական) 

Սոցիալական 
աջակցություն ստացող 
սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը/ 
հուղարկավորության 
նպաստներ բյուջեից  

39/6 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող ծրագրից 

բավարար    

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը և ամիսը 

1 տարի    

Վերջնական արդյունքի 

Բնակչության կարծիքը 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականության 
վերաբերյալ (հարցումների 
հիման վրա) 

բավարար 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ Ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե 

4000.0 
 

   

Ոլորտ 12. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ծրագիր. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում 

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

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ Փաստ. Շեղումը Մեկնաբանություն 
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