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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 

Ջրվեժ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝  

 համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,   

 սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելհամայնքի 

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։ 

Ջրվեժ համայնքի առկա բնակչությունը կազմում է 10735  հոգի, որոնցից 5289-ը կանայք են 5446-ը՝ 
տղամարդիկ:  

Բնակչության տարիքային կազմը՝     
• 0-5 տարեկանները 616 հոգի են, որոնցից298-ը աղջիկներ  են, 318-ը՝ տղաներ, 
• 6-17 տարեկանները 1467 հոգի են, որոնցից 696-ը աղջիկներ են, 771-ը՝ տղաներ, 
• 18-62 տարեկանները 6933 հոգի են, որոնցից 3378-ը կանայք են, 3555-ը՝ տղամարդիկ, 
• 63-ից բարձր տարեկանները 1719 հոգի են, որոնցից917-ը կանայք  են, 802-ը՝ տղամարդիկ, 
• Նպաստառուները103 են, որոնցից 24-ը սոցիալական նպաստ ստացողներն են, 79-ը՝ 

ընտանեկան: 
 

Հատուկ կարիքներ ունեցող խմբերը՝  
• հաշմանդամություն ունեցող անձինք 294 են, որոնցից 130-ը կանայք  են, 164-ը՝ տղամարդիկ,  
• միայնակ կենսաթոշակառուները 79 հոգի են, որոնցից 57-ը կանայք են, 22-ը տղամարդիկ, 
• կենսաթոշակառունները 1535-ն են, որոնցից 817-ը կանայք են, 718-ը տղամարդիկ,  
• միածնող երեխաները 40-ն են, որոնցից 17-ը աղջիկ, 23-ը տղա: 

1 «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 
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Համայնքում կան երեք միջնակարգ դպրոցներ՝ 
 Ջրվեժի միջնակարգ դպրոցում աշխատում են 104 աշխատակից։ 
 Զովքի «Գ.Շահինյանի անվան» դպրոցի աշխատակիցների թիվը՝ 27-ն է։ 
 Ձորաղբյուրի «Վահունի Կարապետյանի անվան միջնակարգ դպրոցն» ունի 34 աշխատակից։  
 Ձորաղբյուրի մանկապարտեզում կան 15 աշխատակիցներ՝ բոլորն էլ համայնքի բնակիչ։ Ջրվեժի     
մանկական երաժշտական դպրոցի աշխատողների թիվը 17-ն է։  

Ընդհանուր առմամբ համայնքում գործող կրթական հաստատություններում զբաղվածների թիվը 
197-ն է,  իսկ առողջապահության ոլորտում՝ 142։ Նշված երկու ոլորտներն էլ հիմնականում զբաղեցված 
են կին աշխատակիցների կողմից։  

Ջրվեժ համայնքի 2022թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից. 

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

2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2022 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական 

հենքերը (ըստ ոլորտների)։ 

3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2022 թվականի ծրագիրը։ 

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

5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։ 
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1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 
 
Համայնքի տեսլականը՝ 
Ջրվեժը մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ 
ունեցող և անհրաժեշտ աշխատատեղերով ապահովված, առևտրի և սպասարկման, կրթական 
և մշակութային զարգացած ենթակառուցվածքներ ունեցող, զարգացող փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրությամբ, զբոսաշրջության համար գրավիչ համայնք է: 
 

Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային 
արժեք 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 
եկամուտների մեջ (%) 70.9 85.0 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 10735 10800 
Նոր ստեղծված աշխատեղերի թիվը, այդ թվում՝ 
Կին 
տղամարդ 

 48 
44 
4 

Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների թիվը  150 155 
 

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները2 

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ Ելակետայ
ին արժեք 

Թիրախայի
ն արժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

Բարելավել համայնքի 
բնակչությանը մատուցվող 
հանրային ծառայությունների 
որակը 

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի 
գործունեությունից, մատուցվող հանրային 
ծառայություններից, % որից՝  
կին 
տղամարդ 

 
 
 

80 
40 
40 

 
 
 

85 
42,5 
42,5 

Համայնքապետարանում աշխատողների 
բարձրագույն կրթություն ունեցողների թիվը 
աշխատակիցների ընդհանուր թվի մեջ (%) 

87.0 90 

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

70.9 85.0 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

Աջակցել համայնքում 
իրականացվող 
պաշտպանության ոլորտի 
ծրագրերին 

Համայնքում բնակվող զինապարտ 
քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում  

այո այո 

Զորակոչիկների բավարարվածությունը 
մատուցված ծառայություններից (հարցումների 
հիման վրա), % 

70 85 

2ՏԱՊ-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական ցուցանիշների  գնահատման 
համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ 
ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ: 
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Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և 
քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում   

Բարձրացնել համայնքում 
արտակարգ իրավիճակներին 
արագ արձագանքելու՝ 
բնակչության  
պատրաստվածության 
մակարդակը 

Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ 
արձագանքելու պատրաստվածության 
մակարդակը (հարցումների հիման վրա) 

բավարար միջին 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

Քաղաքաշինության և կոմունալ 
տնտեսության ոլորտում 
ապահովել որակյալ 
ծառայությունների մատուցումը 

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը 
քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության 
ոլորտում մատուցվող ծառայություններից 
(հարցումների հիման վրա) 

լավ լավ 

Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային 
լուսավորվածության իրականացման վերաբերյալ 
(հարցումների հիման վրա)՝ 

լավ  ավելի լավ 

Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության 
մատուցման մատչելիությունից և որակից 
բնակիչների բավարարվածության աստիճանը 
(հարցումների հիման վրա)՝ 

ավելի շատ 
լավ, քան 

վատ 
լավ 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   
2022 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 

Նոր կառուցված և բարեկարգված 
ներբնակավայրային ճանապարհների մակերես, 
քմ 

16564,0 7714.0 

Համայնքային ենթակայության ճանապարհների 
և ինժեներական կառույցների սպասարկման, 
շահագործման և պահպանման 
ծառայությունների որակը՝ 

լավ ավելի լավ 

Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ   

2022թվականին 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 որակյալ 
ծառայությունների մատուցումը 

Համայնքային ենթակայության 
արտադպրոցական դաստիարակության 
խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի 
տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի 
երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % 

19 95 

Համայնքային ենթակայության 
նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատություն հաճախող երեխաների  թվի 
տեսակարար կշիռը համայնքի երեխաների 
ընդհանուր թվի մեջ, % 

9 10 

Լրացուցիչ կրթության ծրագրում ներառված 
երեխաներ /անապահով ընտանիքների/ 0 30 
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Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ   

Խթանել մշակութային 
միջոցառումներին 
երիտասարդների ակտիվ 
մասնակցությունը 

Մատուցվող մշակութային ծառայությունների 
հասանելիությունը համայնքի կենտրոն 
չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % 

90 95 

Համայնքում կազմակերպվող մշակութային 
միջոցառումներին բնակչության մասնակցության 
աստիճանը (%), այդ թվում՝ 
Կին 
Տղամարդ 

 
 

20 
15 
5 

 
 

45 
30 
15 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն   
Նպաստել համայնքում 
առողջապահական 
ծառայությունների մատուցման 
որակի բարձրացմանը 

Առողջապահական ծառայություններից 
բնակիչների բավարարվածության աստիճանը 
(հարցումների հիման վրա)՝ % 80 85 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   
2022թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 
պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն   

Աջակցել համայնքում բնակվող 
անապահով ընտանիքներին 

Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ այո այո 
Բնակչության սոցիալ-տնտեսական և 
հոգեբանական վիճակն ուսումնասիրելու 
նպատակով կատարվող տնայցերի թիվը (անգամ) 

60 70 

Սոցիալական աջակցություն ստացողների 
տեսակարար կշիռը սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների թվում (%) 

28 40 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   
2022 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել։ 
Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   
Ստեղծել համայնքում 
անասնապահության համար 
նպաստավոր պայմաններ 

Անասնաբուժական ծառայությունների 
մատուցման որակը բավարար Լավ 

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

Ապահովել համայնքի բոլոր 
բնակավայրերում բնակչությանը 
մատուցվող աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների մատուցումը 

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

լավ գերազանց 

Աղբահանության ծառայության մատուցման 
հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 
անգամ 

7 7 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն   
2022 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն   

Ապահովել տեղական 
ինքնակառավարմանը 
համայնքի բնակչության 
մասնակցությունը 

Համայնքում իրականացվող հանրային 
քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ 5 7 

Համայնքում իրականացվող հանրային 
քննարկումների և (կամ) լսումների 
մասնակիցների թիվը, այդ թվում՝ 
Կին 
Տղամարդ 

 
 

140 
78 
62 

 
 

150 
90 
60 

7 
 



2. Համայնքի 2022թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 

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

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 

արժեքը (հազ. 
դրամ) 

ԲԲՀ-ի 
բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

1.  Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում 143 750.3 ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 143 750.3 - 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

1.  
Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների 
իրականացում 1 600.0 ընդհանուր 

համայնքային 
Ընդամենը 1 600.0 - 
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և 
քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում   

1.  Փրկարար ծառայությունների իրականացում 1 150.0 ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 1 150.0  
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

 
1. 

 

Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի սպասարկում,  
պահպանում 70 898.0 ընդհանուր 

համայնքային 

   2. Ջրագծերի համակարգի ընթացիկ նորոգում, պահպանում, ջրագծերի 
ցանցի ընդլայնում 128 609.6 ընդհանուր 

համայնքային 

3. Բնակարանային շինարարության և կոմումալ ծառայության գծով 
հետազոտական աշխատանքներ 4 000.0 ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 203 507.6  
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

 2022 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1.  Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն և 
արդիականացում 31 800.0 ընդհանուր 

համայնքային 

2.  Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում 208 500.0 ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 243 700.0  
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ   

 
2022 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 8.Կրթություն   

1.  Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների 
մատուցում, մանկապարտեզների կահավորում 409 339.0 ընդհանուր 

համայնքային 

2.  Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության 
ծառայության մատուցում 25 766.0 Ջրվեժ 

բնակավայր 
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3.  
Դրամական աջակցություն միջնակարգ դպրոցներին, առաջին 
դասարանի սաներին նվեր-փաթեթներ 2 482.0 ընդհանուր 

համայնքային 

4.  Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների լրացուցիչ 
կրթության կազմակերպում 990.0 ընդհանուր 

համայնքային 
Ընդամենը 438 577.0  
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ   

1.  Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 212 760.0 ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 212 760.0  
Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

1.  Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների 
հատկացում 1 250.0 ընդհանուր 

համայնքային 
Ընդամենը 1 250.0  
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

 
2022 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն   

1.  Աջակցությունհամայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին, 
սոցիալական  հատուկ արտոնություններ 7 890.0 ընդհանուր 

համայնքային  
Ընդամենը 7 890.0 - 
Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   
 Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում 3 140.0 - 
Ընդամենը 3 140.0 - 
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  
Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
աշխատանքների իրականացում 

109 927.6 ընդհանուր 
համայնքային 

2.  Թափառող կենդանիների վնասազերծում 4 840.0 
ընդհանուր 
համայնքային 

Ընդամենը 114 767.6  
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 2022 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 
չեն նախատեսվում - - 

Ընդամենը - - 
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1.  Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում 
և անցկացում  0.0 ընդհանուր 

համայնքային 
 Ընդամենը 0.0  

Ընդհանուրը 1 372 092.5  
 

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

 

Հ/
հ Ծրագրի անվանումը Ծրագրի արժեքը 

(հազ. դրամ) 
  

1.  Խաղահրապարակների կառուցում, խաղասարքերի և մարզասարքերի 
տեղադրում 7 000.0 

2.  Զբոսայգու կառուցում 7 000.0 
Ընդամենը 14 000.0 
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Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ Տեղեկատվության 
աղբյուրներ 

Պատասխանատ
ու Ժամկետ Ռիսկեր 

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

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-
երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 87 % 
 Համայնքում բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ 0.7 (%,) 
 Համայնքապետարանում աշխատողների բարձրագույն կրթություն ունեցողների 
թիվը աշխատակիցների ընդհանուր թվի մեջ 90 (%),  
 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի 
ընդհանուր մուտքերի կազմում, 85 (%) 

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում 
Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել որակյալ 
հանրային բնույթի 
ծառայությունների 
մատուցում 

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

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 

հաշվետվություններ 
Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 
տարեկան 

հաշվետվություններ, 
Քաղաքացիականհա

սարակության 
կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

 

Համայնքի 
ղեկավար,  

աշխատակազմի 
քարտուղար, 

բնակավայրերի 
վարչական 

ղեկավարներ 
 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, նյութական և 

ֆինանսական ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ապահովվել է 
աշխատակազմի և 
համայնքային 
ենթակառուցվածքների 
բնականոն 
գործունեությունը, 
օրենքով ՏԻՄ-երին 
վերապահված 
լիազորությունների 
կատարումը։  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  
 Համայնքի ավագանու անդամների թիվը՝ 10 
 Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների 

թիվը, 29 
 Համայնքի ենթակայության 

կազմակերպությունների թիվը` 5 
 Համայնքի պաշտոնական համացանցային 

կայքի առկայությունը, այո (http://www.jrvezh.am/ 
) 
 Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության համակարգերի 
օգտագործման մակարդակը` 98% 
 Աշխատակազմումստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր 
 Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակում 

մատուցվող ծառայությունների ընդլայնում, այո 
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Միջոցառումներ   
1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում, 
2. ՔՍԳ-ի գործունեության ապահովում, 
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի, անշարժ գույքի հարկի գանձման 

ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 
4. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 
5. Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավարի 

գրասենյակի գործունեության ապահովում 
6. Ջրվեժ համայնքի Զովք բնակավայրի վարչական ղեկավարի գրասենյակի 

գործունեության ապահովում, 
7. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում, 
8. Համայնքապետարանի և վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի 

շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանում։ 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 143 750.3 հազար դրամ, 

որից 
- Գյուղապետարանի շենքի հիմնանորոգում՝12 000.0 հազ.դրամ 
-  Վարչական սաչքավորումների ձեռքբերում՝6 000.0 հազ.դրամ 
- նախագծահետազոտական ծախսեր՝ 500.0 հազ.դրամ 

 Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 27 
 Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված 

համակարգեր` 2 
 Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք  
 Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 
 Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://www.jrvezh.am/ 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
Ոլորտային նպատակ 
Աջակցել համայնքում իրականացվող պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին: 

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

այո 
 Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից 

(հարցումների հիման վրա), 85% 
Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 
Ծրագրի նպատակ 
Համայնքի 
աջակցությունը երկրի 
պաշտպանությանը 

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 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, նյութական և 
ֆինանսական ռեսուրսների 
անբավարարություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Կազմակերպվել են 
հանդիպումներ 
զինակոչիկների հետ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  
 Զորակոչիկների բավարարվածությունը 
մատուցված ծառայություններից 85%, 
 Զորակոչիկների հետ հանդիպումների 
քանակը՝ 3 
 Ծրագրի իրականացման ժամկետը –  1 տարի 
 Համայնքում բնակվող զինապարտ 
քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում -այո 

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

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
վարչական 
ղեկավարներ 

2022թ. 
հունվար– 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական ռեսուրսների         
առկայություն 
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Միջոցառումներ  
1. Հանդիպումներ համայնքի զինակոչիկների հետ 
2. Զինակոչիկների տեղափոխում զինկոմիսարիատ 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1 600.0 հազար դրամ  
 Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի 

առկայությունը, այո 
 Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակից – 3 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում 
Ոլորտային նպատակ 
Բարձրացնել համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ 
արձագանքելու՝ բնակչության  պատրաստվածության մակարդակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը (հարցումների հիման 

վրա), 90 % 
Ծրագիր 1. Փրկարար ծառայությունների իրականացում 
Ծրագրի նպատակ 
Նպաստել հանրային 
անվտանգության 
մակարդակի 
բարձրացմանը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Համայնքում հանրային անվտանգության 
մակարդակը (հարցումների հիման վրա) 90% 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 

հաշվետվություններ 
աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 
տարեկան 

հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհա

սարակության 
կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

 

Համայնքի 
ղեկավար,  

աշխատակազմի 
քարտուղար, 

բնակավայրերի 
վարչական 

ղեկավարներ 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, նյութական և 

ֆինանսական ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բարձրացել է 
համայնքում արտակարգ 
իրավիճակներին արագ 
արձագանքելու 
պատրաստվածության 
մակարդակը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  
 Համայնքում կատարվող 
իրավախախտումների մասին ոստիկանության 
կողմից համայնքի ղեկավարին տեղեկատվության 
տրամադրման հաճախականությունը, 12 անգամ 
տարեկան 
 Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության ու քաղաքացիական 
պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ 
մարմինների հմտությունների կատարելագործման 
նպատակով անցկացվող վարժանքների թիվը, 1 
 Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին 
արագ արձագանքելու պատրաստվածությունը, 
միջին 

Միջոցառումներ   
1. Արտակարգ իրավիճակների պարագայումփրկարար ծառայությունների 

իրականացում 
2. ՔՊ պլանի կազմում 
3. ԱՌԿ պլանի կազմում 
4. Տարհանման պլանի կազմում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1 150.0 հազ. դրամ, 
 Համայնքում ապաստարանի կամ թաքստոցի առկայությունը՝ այո, 
 Ծրագրի իրականացման հարցով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 2 
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5. Համայնքապետարանի աշխատանքային ռեժիմների փոխադրման ներքին 
պլանի կազմում 

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

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

կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից 
(հարցումների հիման վրա)՝ լավ 

 Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության 
իրականացման վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա)՝ ավելի լավ 

 Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման 
մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը 
(հարցումների հիման վրա)՝լավ 

Ծրագիր 1. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի պահպանում և արդիականացում 
Ծրագրի նպատակ 
Բարձրացնել 
համայնքում գիշերային 
ժամերին 
քաղաքացիների 
անվտանգության 
մակարդակը  

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշներ 
Համայնքն ապահովված է լուսավոր և անվտանգ 
փողոցներով:    

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
վարչական 

ղեկավարներ, 
համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
«Ջրվեժի 

համայնքային 
տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  

և ֆինանսական 
ռեսուրսների առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Լուսավորության 
համակարգըգործում է 
ամբողջ հզորությամբ, 
աշխատում է 
անխափան։  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  
 Համայնքում երթևեկության անվտանգության 
մակարդակի բարձրացում, այո 
 Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը 
օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ 
 Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը 
օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 3 ժամ 
 Համայնքում արտաքին լուսավորությամբ 
ապահովված փողոցներ՝ 7 

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

Միջոցառումներ  
Ջրվեժ համայնքում լուսավորության համակարգի ընթացիկ սպասարկում։ 
Փողոցային լուսավորության էլեկտրաէներգիայի ծախսերի վճարում։ 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 70 898.0 հազար դրամ, որից՝ 
- Լուսավորման համակարգի կառուցում՝48 000.0 հազ.դրամ 
- Լուսատուների ձեռքբերում՝ 2 400.0 հազ.դրամ 
 Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը՝ 584 
 Առկա լուսատուներ՝ 584 
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Ծրագիր 2. Համայնքում ջրամատակարարման ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 
Բնակիչներին 
ջրամատակարարման 
որակյալ 
ծառայություններով 
ապահովում 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշներ 
Համայնքի բնակիչների կենսապայմանները 
բարելավվել են։  
 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 

ՄԳ 
կիսամյակային, 

տարեկան 
հաշվետվությունն

եր 

Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավար,  
«Ջրվեժի 

համայնքային 
տնտեսություն» 
ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբե

ր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  

և ֆինանսական 
ռեսուրսների առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բնակիչներն 
ապահովված են խմելու 
ջրով;  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  
 Կառուցվել է գծմ ջրագիծ, 1500 
 Բնակիչների բավարարվածությունն 

իրականացվող ծրագրի արդյունքներից՝ 
գերազանց,  

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 3 
ամիս, 

Միջոցառումներ   
1. Ջրամատակարարման ծառայության անխափանության ապահովում,  
2. Պոմպերի ձեռքբերում, նորոգում 
3. Գնման գործընթացի կազմակերպում՝ ջրագծի կառուցման 

աշխատանքների համաւր։  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 128 609.6 հազար դրամ, որից 

- Ջրագծերի ընթացիկ սպասարկում-30 617.6 հազ. դրամ                                                                                                                                    
- Ջրագծի կառուցում – 72 992.0 հազ. դրամ, 
- Կապտաժների և պոմպերի նորոգում-20 000.0 հազ.դրամ 
- Մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերում – 5 000 0 հազ. դրամ, 
Նախագծահետազոտական ծախսեր – 4 000.0 հազ. դրամ, 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

2022 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ոլորտային նպատակ 
Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, 
շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ, 48% 
 Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, 

շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը՝ լավ 
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Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների կառուցում, պահպանություն և արդիականացում 
Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել 
ներհամայնքայինճանա
պարհների 
սպասարկման, 
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունների 
մատուցումը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Համայնքն ունի բարեկարգ և ասֆալտապատ 
ճանապարհներ, որոնք ապահովում են անվտանգ 
երթևեկություն։ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 

հաշվետվություններ 
աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 
տարեկան 

հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհա

սարակության 
կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 

քաղաքաշինությ
ան ոլորտը 

համակարգող 
մասնագետ, 

բնակավայրերի 
վարչական 

ղեկավարներ 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  

և ֆինանսական 
ռեսուրսների առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բարեկարգվել են 
ներհամայնքայինճանա
պարհները 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  
 Աշխատանքների իրականացման ժամկետը,  3 
ամիս 
 Կառուցված ներհամայնքային փողոցների 
մակերես՝ 15000 քմ 
 Բնակիչների կարծիքը փոսալցված և 
բարեկարգված ճանապարհների վերաբերյալ–Լավ 

Միջոցառումներ   
1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն 
2. Համայնքի բնակավայրերում մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ 

նորոգում և պահպանում 
3. Ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 243 700.0 հազ. դրամ, որից՝ 
- Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների ընթացիկ նորոգում – 31 
000.0 հազ. դրամ, 
- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ – 800.0 հազ.դրամ 
- Ներհամայնքային փողոցների բարեկարգում – 208 500.0 հազ. դրամ, 
 Նախագծի կազմում – 2600.0 հազ. դրամ  
 Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման 
աշխատանքները վերահսկող աշխատակիցների թիվը, 4 

Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ 
2022 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
Ոլորտ 8. Կրթություն 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և 
արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների 
մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված 

երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների 
ընդհանուր թվի մեջ, 10% 

 Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը 
համայնքի բնակիչներին, 80% 
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Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում 
Ծրագրի նպատակ 
Համայնքում ապահովել   
նախադպրոցական 
կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշներ 
Համայնքում մատուցվում են նախադպրոցական 
որակյալ ծառայություններ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 

բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավար,  

ՆՈՒՀ-ի տնօրեն, 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  

և ֆինանսական 
ռեսուրսների առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ձորաղբյուր 
բնակավայրում 
ապահովվել է 
նախադպրոցական 
ուսումնական 
հաստատության 
բնականոն 
գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  
 «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ 
հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 80, 
 «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի 
խմբերի թիվը` 3 
 «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-
ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 15 
 Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի 
տրամադրման թիվը՝ 3 
 Ծնողների կարծիքը մատուցվող 
նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների կողմից մատուցվող 
ծառայությունների վերաբերյալ, լավ 

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

Միջանկյալ արդյունք 2 
Ջրվեժ և Զովք 
բնակավայրերում 
մանկապարտեզների 
գործարկում 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  
 Զովք բնակավայրում վերանորոգված 
մանկապարտեզի շենք՝ 1, 
 Զովք բնակավայրի վերանորոգված 
մանկապարտեզի գործարկման արդյունքում 
ստեղծվելիք աշխատատեղերի թիվը՝ 16, այդ 
թվում՝ կին – 15 
 Ջրվեժ բնակավայրում կառուցված 
մանկապարտեզում նոր ստեղծվող հաստիքներ՝ 
32, որից 29-ը՝ կին, 
 Ջրվեժ բնակավայրում մանկապարտեզի շենք՝ 1, 
 Բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող 
ծրագրին՝ գերազանց, 
  Աշխատանքների իրականացման ժամկետ՝      
մոտ 1 տարի 

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

Համայնքի 
ղեկավար, 

բնակավայրերի 
վարչական 

ղեկավարներ, 
քաղաքաշինությ

ան ոլորտի 
մասնագետ 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  և 
ֆինանսական ռեսուրսների 

առկայություն 
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Միջոցառումներ   
1. Ձորաղբյուր բնակավայրի նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ 
մակարդակի պահպանում 

2. Ձորաղբյուր բնակավայրի նախադպրոցական հաստատության 
աշխատակազմի պահպանություն, 

3. Ջրվեժ և Զովք բնակավայրերում մանկապարտեզների շենքերի 
կահավորում,  

4. Մանկապարտեզների գործարկում։  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 409 339.0 հազ.դրամ, որից՝ 
- Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող 
ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում –91 370.0 հազ.դրամ, 
- Ջրվեժ համայնքի մանկապարտեզի կառուցում-177 127.6 հազ.դրամ 
- Զովք բնակավայրի մանկապարտեզի հիմնանորոգում-29 661.7 հազ.դրամ  
 Ջրվեժի և Զովքի մանկապարտեզների կահավորում -111 179.7 հազ.դրամ 
 «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների 
թիվը` 15 
 Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների 
համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո 

Ծրագիր 2. Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 
Ծրագրի նպատակ 
Ջրվեժ համայնքում 
ապահովել   որակյալ 
արտադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայությունների 
մատուցումը։ 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշներ 
Համայնքում մատուցվում են արտադպրոցական 
որակյալ ծառայություններ։  

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 

«Մանկական 
երաժշտական 

դպրոց» ԱԿՈՒՀ 
ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  

և ֆինանսական 
ռեսուրսների առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
«Մանկական 
երաժշտական դպրոց» 
ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի  
ընթացիկ մակարդակի 
պահպանում։ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 
 Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական 
դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների 
ընդհանուր թիվը`115 
 Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական 
դպրոց» ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը՝ 7, 
 Արտադպրոցական 
դաստիարակությանծառայության մատուցման 
օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 6 օր 
 Բնակիչների բավարարվածությունը 
մատուցվող արտադպրոցական 
դաստիարակությանծառայությունից 
(հարցումների հիման վրա)՝80% 
 Կրթական հաստատության տեխնիկայով 
և սարքավորումներով, երաժշտական 
գործիքներով հագեցվածությունը՝ լավ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 

տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհա

սարակության 
կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 
բնակիչներ 
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Միջոցառումներ  
1. Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից 

մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 
2. Հաշվետու համերգների պատրաստում, 
3. Մրցույթներին մասնակցություն։ 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 25 766.0 հազար դրամ 
 Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի գույք, 
 Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի 

աշխատակիցներ` 19 
Ծրագիր 3. Դրամական աջակցություն միջնակարգ դպրոցներին, առաջին դասարանի սաներին նվեր-փաթեթների տրամադրում, սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների երեխաների լրացուցիչ կրթության կազմակերպում 
Ծրագրի նպատակ 
Համայնքում կրթության 
կազմակերպման 
աջակցություն 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշներ 
Համայնքի երեխաները ստանում են որակյալ 
կրթություն։  

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

Համայնքի 
ղեկավար, 

աշխատակազմի 
քարտուղար, 

բնակավայրերի 
վարչական 

ղեկավարներ, 
ոլորտը 

համակարգող 
մասնագետ 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  

և ֆինանսական 
ռեսուրսների առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ցուցաբերվել է 
դրամական 
աջակցություն 
համայնքում 
միջնակարգ 
դպրոցներին։ 
Ապահովվել է լրացուցիչ 
կրթություն սոցիալապես 
անապահով 
երեխաներին։  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  
 Նվեր-փաթեթների հանձնում առաջին 
դասարանի սաներին –150 հատ 
 Համայնքում գործող միջնակարգ դպրոցներին 
աջակցություն – 3 
 Լրացուցիչ կրթության ծրագրում ներառված 
երեխաներ - 30 
 Ծնողների բավարարվածությունը լրացուցիչ 
կրթական ծրագրի իրականացման վերաբերյալ՝ 
լավ 
 Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի 

    

Միջոցառումներ  
1. Ջրվեժ համայնքում գործող երեք միջնակարդ դպրոցներին դրամական 
աջակցություն, 
2. Դրամաշնորհի հատկացում սոցիալապես անապահով երեխաներին 
լրացուցիչ կրթության ապահովման նպատակով 
3. Առաջին դասարանցիների նվեր-փաթեթների ձեռքբերում և հատկացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 2 482.0 հազար դրամ, 
 Համայնքապետարանում ծրագրով զբաղվող աշխատակիցներ, 3 
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Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ոլորտային նպատակ 
Խթանել մշակութային միջոցառումների կազմակերպումը։  

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի 

կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 95% 

Ծրագիր 1. Մշակութայինև հոգևոր կյանքի աշխուժացում 
Ծրագրի նպատակ 
Ակտիվացնել համայնքի 
մշակութային կյանքը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշներ 
Ակտիվացել է համայնքի մշակութային կյանքը, 
մեծացել է բնակչության մասնակցությունը։  
 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 

աշխատակազմի 
քարտուղար, 

բնակավայրերի 
վարչական 

ղեկավարներ, 
ոլորտը 

համակարգող 
մասնագետ 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  
և ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Իրականացվել են 
մշակութային 
միջոցառումներ 

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

մշակութային միջոցառումների թիվը, 6 
 Բնակիչների բավարարվածությունը 

մատուցվող մշակութային ծառայություններից 
(հարցումների հիման վրա), 90% 

 Համայնքում կազմակերպվող մշակութային 
միջոցառումներին բնակիչների 
մասնակցության մակարդակ՝ 45 %, 

 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 (գործողություններ)  
1. Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում և 

անցկացում, 
2. Մայիսյան հաղթանակների կապակցությամբ միջոցառումների 

անցկացում, ծաղիկների խոնարհում,  
3. Ճանաչողան այցերի կազմակերպում։ 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 212 760.0 հազ.դրամ, որից 
-Հուշարձանների տարածքի հիմնանորոգում-30 000.0 հազ.դրամ 
- Մշակույթի տան կառուցում - 178 000 հազ.դրամ 
- Նախագծահետազոտական ծախսեր- 3 000.0 հազ.դրամ 
 Աշխատակազմում ծրագրով զբաղվող աշխատակիցներ՝ 3 
 Համայնքում գործող հասարակական կազմակերպություններ՝ 2 
 Համայնքում առկա մշակութային և սպորտային խմբակներ՝ պար, երգ, 
նկարչություն, կարատե, օտար լեզուներ, ուլունքագործություն 
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Ոլորտ 10.Առողջապահություն 
Ոլորտային նպատակ 
Նպաստել համայնքում առողջապահական ծառայությունների մատուցման 
որակի բարձրացմանը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Առողջապահական ծառայություններից բնակիչների բավարարվածության 

աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝ 85% 
Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող  բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում 
Ծրագրի նպատակ 
Նպաստել բուժ. 
ամբուլատորիաների 
բնականոն 
գործունեությանը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշներ 
Բարելավվել է բուժ․ ամբուլատորիաների կողմից 
բնակիչներին տրամադրվող ծառայությունների 
որակը։ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  
և ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ապահովվել է համայնքի 
տարածում գտնվող բուժ. 
ամբուլատորիաների 
բնականոն 
գործունեությունը  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  
 Բուժ. ամբուլատորիաների 

ապահովվածությունը գույքով 
ծառայությունների մատուցման բավարար 
մակարդակ ապահովելու համար, այո 

 Բուժ․ ամբուլատորիայի 
աշխատակիցների թիվը՝ 18 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 
տարի 

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

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  և 
ֆինանսական ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ) 
Ջրվեժ  համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաներին ֆինանսական 
աջակցություն։  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1.Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1 250.0 հազ.դրամ 
2.Ջրվեժ  համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաների թիվը՝ 2 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
2022 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 
Ոլորտային նպատակ 
Աջակցել համայնքում բնակվող սոցիալապես անապահով ընտանիքներին և 
հատուկ խմբերին 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո 
 Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը 
(հարցումների հիման վրա)՝ լավ 
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Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին 
Ծրագրի նպատակ 
Համայնքի սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքների 
սոցիալական բեռի 
թեթևացում 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշներ 
Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
տրամադրվող սոցիալական աջակցության 
հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ 
այո 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 

հաշվետվություններ 
աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 
տարեկան 

հաշվետվություններ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 

կազմակերպությունն
եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 

աշխատակազմի 
քարտուղար, 

բնակավայրերի 
վարչական 

ղեկավարներ, 
սոցիալական 

աշխատող 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  

և ֆինանսական 
ռեսուրսների առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Տրամադրվել է 
աջակցություն համայնքի 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին և 
հատուկ խմբերին 
 

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

սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`60 
 Բնակչության սոցիալ-տնտեսական և 

հոգեբանական վիճակն ուսումնասիրելու 
նպատակով կատարվող տնայցերի թիվը 
/անգամ/ 70 

 Սոցիալական ծրագրի շահառուների 
բավարարվածությունը իրականացվող 
ծրագրից (հարցումների հիման վրա)՝ 75% 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի 
Միջոցառումներ   

1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին, 
2. Տնայցեր 
3. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին 
4. Արցախյան պատերազմի զոհերի ընտանիքներին աջակցություն 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 7 890.0 հազ.դրամ, 
2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո 
3. Սոցիալական աշխատակից՝ 1 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
2022 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
Ոլորտային նպատակ 
Խթանել համայնքումանասնապահությանը, աջակցել տնային 
տնտեսություններին։  

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման որակը, լավ 

Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում, հատուկ նպատակային նյութերի ձեռքբերում 
Ծրագրի նպատակ 
Հիվանդությունների 
կանխարգելում։ 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշներ 
Անասնապահության համար բարենսպաստ 
պայմանների ստեղծում՝ այո 

Աշխատակամ, 
կիսամյակային, 

տարեկան 

Համայնքի 
ղեկավար,  
Վարչական 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  

և ֆինանսական 
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Միջանկյալ արդյունք 1 
Տրամադրվել է 
անասնաբուժական 
ծառայություն և հատուկ 
նպատակային նյութեր 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  
 Պատվաստումների իրականացում տարեկան 

կտրվածքով, անգամ`2 
 Անասնաբուժական ծառայությունների 

մատուցման որակը՝ 85%, 
 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի 

հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհա

սարակության 
կազմակերպություն

ներ և խմբեր, 
բնակիչներ 

ղեկավարներ,  
անասնաբույժ 

եր 
 

ռեսուրսների առկայություն 

Միջոցառումներ   
1.Պատվաստումների իրականացում, 
2․Հատուկ նպատակային միջոցների ձեռքբերում, 
3․Կենդանիների անասնաբուժական հետազոտության իրականացում։ 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 3 140.0 հազ.դրամ, 
2․Աշխատանքների նկատմամբ համայնքապետարանում հսկողություն 
իրականացնող աշխատակից  - 1 

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող 
աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների մատուցում։ Բարձրացնել բնակչության անվտանգության 
մակարդակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված  աղբահանության 

և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), 
լավ 

 Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա 
կտրվածքով), ամենօրյա 

 Թափառող կենդանիների վերաբերյալ ահազանգմանն արձագանքումը՝ լավ 
Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում 
Ծրագրի նպատակ 
Համայնքի 
բնակավայրերը դարձնել 
մաքուր և բարեկարգ 

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

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 

բնակավայրերի 
վարչական 

ղեկավարներ, 
«Ջրվեժի 

համայնքային 
տնտեսություն» 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, 
համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  

և ֆինանսական 
ռեսուրսների առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Համայնքում առկա են 
շրջակա միջավայրի 
սանիտարահիգիենիկ 
բավարար պայմաններ, 
իրականացվել է 
աղբահանության և 
սան․մաքրման 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 
 Սանիտարական մաքրման աշխատանքներ 

ասֆալտապատ փողոցներում՝ 144788 քմ 
 Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրման աշխատանքների 
իրականացման ծառայությունից, 80 % 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի, 

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

 Ոլորտի աշխատակիցների թիվը՝40, բնակիչներ 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների 

մատուցում, 
2. Աղբատար մեքենաների ընթացիկ և կապիտալ նորոգման 

իրականացում, 
3. Ձյան մաքրման աշխատանքների իրականացում; 
4. Փողոցների լվացում։  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 109 927.6հազ.դրամ, 

որից՝  
 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող 

աշխատակիցների թիվը` 36 
 Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը՝ 1 
 Աղբատար մեքենաների թիվը՝ 8 
 Համայնքում տեղադրված աղբամաններ՝  
 Բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատոր՝ 1 

Ծրագիր 2. Համայնքի տարածքում թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների իրականացում 
Ծրագրի նպատակ 
Համայնքի բնակիչների 
համար ապահովել 
անվտանգ միջավայր 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Անվտանգ բնակավայրեր, բնակիչների համար 
ապահով միջավայր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 

տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհա

սարակության 
կազմակերպություն

ներ և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 

բնակավայրերի 
վարչական 

ղեկավարներ, 
համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 

ոլորտը 
համակարգող 
աշխատակից 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  

և ֆինանսական 
ռեսուրսների առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բնակչության համար 
անվտանգ պայմանների 
առկայություն, 
թափառող 
կենդանիներից 
պաշտպանվածություն 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 
 Բնակիչների կողմից ստացվող 

ահազանգերի թվի կրճատում՝ 70%, 
 Վնասազերծված շների թիվը՝ 185 հատ,  
 Անվտանգության մակարդակ՝ լավ, 
 Ծրագրի իրականացման ժամկետ՝ 1 տարի 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1․Ահազանգերին արագ արձագանքում,  
2․Կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների իրականացում։  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 4840.0 հազար 

դրամ, 
 Համայնքապետարանում ոլորտը համակարգող աշխատակից՝ 1 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
2022 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության 
մասնակցությունը  

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` 40% 
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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 
աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 
տարեկան 

հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհա

սարակության 
կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 

աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրի 
վարչական 

ղեկավարներ 

2022թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  

և ֆինանսական 
ռեսուրսների առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
ՏԻՄ-երի կողմից 
իրականացվող 
աշխատանքների 
թափանցիկության 
մակարդակի բարձրացում 

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

քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ 7 
 Համայնքում իրականացվող հանրային 

քննարկումների և (կամ) լսումների 
մասնակիցների թիվը՝ 150, որից 
Կին՝ 90 
Տղամարդ՝ 60 

 Բնակիչների կարծիքը իրականացվող 
հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ լավ 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում, 
2. Սոցիալական կայքի և էլեկտրոնային կապի այլմիջոցներով 

բնակչության հետ կապի պահպանում, հարցերին արագ 
արձագանքում։  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Հանրային քննարկումները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը՝3 
 Համայնքի պաշտոնական կայքի առկայություն՝ www.jrvezh.am 
 Համայնքի սոցիալական կայքերի առկայություն՝ 

https://www.facebook.com/Jrvezhmunicipality/ 
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3. Համայնքային գույքի կառավարման 2022 թ. ծրագիրը 
 

Հ/հ Գույքի անվանումը Միավորը Հասցեն կամ 
ծածկագիրը 

Վիճակի 
գնահատումը 

Գույքի 
կառավարման 
գործառույթը 

1.  Վարչական շենք, հատ 1 Գ.Ձորաղբյուր բավարար Վարչական 

2.  Ակումբի շենք, հատ 1 Գ.Ձորաղբյուր Ենթակա է 
նորոգման Ընդհանուր բնույթի 

3.  Հանրակացարանի շենք, հատ 1 Գ.Ձորաղբյուր Ենթակա է 
նորոգման Ընդհանուր բնույթի 

4.  Ամբուլատորիայի շենք, հատ 1 Գ.Ձորաղբյուր բավարար Ընդհանուր բնույթի 

5.  Մանկապարտեզ, հատ 1 Գ.Ձորաղբյուր բավարար Կրթական 

6.  Ավտոմեքենա Նիվա ՎԱԶ 21214, հատ 1 Գ.Ջրվեժ բավարար Վարչական 

7.  Ավտոմեքենա Նիվա VAZ 21214, հատ 1 Գ.Ջրվեժ լավ Վարչական 

8.  Բեռնատար ԶԻԼ ՄՄԶ-450, հատ 1 Գ.Ջրվեժ բավարար Վարչական 

9.  Տրակտորի գութան, հատ 1 Գ.Ձորաղբյուր բավարար Գյուղատնտեսական 
10.  Տրակտորի կովշ, հատ 1 Գ.Ձորաղբյուր բավարար Գյուղատնտեսական 

11.  Խմելու ջրի ջրագիծ, 76 մմ, պողպատե, 
գմ 1680 Գ. Ձորաղբյուր բավարար Ընդհանուր բնույթի 

12.  Խմելու ջրի ջրագիծ,75 մմ, պոլիէթիլեն, 
գմ 225 Գ. Ձորաղբյուր բավարար Ընդհանուր բնույթի 

13.  Հեղեղատար խողովակաշար,159 մմ, 
պողպատե, հատ 15 Գ.Ձորաղբյուր բավարար Ընդհանուր բնույթի 

14.  Ինտերնետ կապի հենասյուներ, հատ 31 Գ. Ձորաղբյուր բավարար Ընդհանուր բնույթի 

15.  Լուսավորման համակարգ, սյուներ, 
հատ 52 Գ.Ձորաղբյուր բավարար Ընդհանուր բնույթի 

16.  Լուսավորման համակարգ սյուներ, 
հատ 34 Գ.Ձորաղբյուր բավարար Ընդհանուր բնույթի 

17.  Լուսավորման համակարգ սյուներ, 
հատ 14 Գ.Ձորաղբյուր բավարար Ընդհանուր բնույթի 

18.  Լուսավորման համակարգ, սյուներ, 
հատ 14 Գ.Ձորաղբյուր բավարար Ընդհանուր բնույթի 

19.  Վարչական շենք, հատ 1 Գ.Զովք բավարար Վարչական 

20.  Մանկապարտեզի շենք, հատ 1 Գ.Զովք բավարար Կրթական  

21.  Հանդիսությունների սրահի շենք, հատ 1 Գ.Զովք լավ Ընդհանուր բնույթի 

22.  Լուսավորության հենասյուներ, հատ 22 Գ.Զովք բավարար Ընդհանուր բնույթի 

23.  Բեռնատար ԶԻԼ ՄՄԶ-4502, հատ 1 Գ.Զովք վատ Վարչական 
24.  Մարդատար ՎԱԶ 21214, հատ 1 Գ.Զովք բավարար Վարչական 

25.  Տրակտոր ՉԻՆ Վան, հատ 1 Գ.Զովք բավարար Գյուղատնտեսական 

26.  Վարչական շենք, հատ 1 Գ.Ջրվեժ լավ Վարչական  

27.  Ամբուլատորիայի շենք, հատ 1 Գ.Ջրվեժ լավ Ընդհանուր բնույթի 

28.  Ջրամբար, հատ 2 Գ.Ջրվեժ բավարար Ընդհանուր բնույթի  
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29.  Լուսավորման համակարգ 3 Գ.Ջրվեժ լավ Ընդհանուր բնույթի 

30.  Ոռոգման ջրագիծ 1 Գ.Ջրվեժ լավ Ընդհանուր բնույթի 
31.  Գազատար 1 Գ.Ջրվեժ լավ Ընդհանուր բնույթի 
32.  Խորքային հոր (Օրբիտա) 1 Գ. Ջրվեժ բավարար Ընդհանուր բնույթի 
33.  Խորքային հոր 1 Գ. Ջրվեժ բավարար Ընդհանուր բնույթի 
34.  Ոռոգման ցանց, մ  150 Գ. Ջրվեժ բավարար Ընդհանուր բնույթի 

35.  Ջրամատակարարման ցանց (Զովք-
Ջրվեժ), մ 10000 Գ. Ջրվեժ բավարար Ընդհանուր բնույթի 

36.  Ներտնտեսային ջրանցքներ, հատ 1 Գ. Ջրվեժ բավարար Ընդհանուր բնույթի 

37.  Բեռնատար ավտոմեքենա «ԶԻԼ-4502» 
, հատ 1 Գ. Ջրվեժ բավարար Համայնքային 

38.  Ավտոմեքենա ՄԴԿ-433362-00, հատ 1 Գ. Ջրվեժ բավարար Համայնքային 

39.  Ավտոմեքենա ՄԿԶ/ԶԻԼ- 433362, հատ 1 Գ. Ջրվեժ բավարար Համայնքային 

40.  Ավտոմեքենա Զիլ ՄՄԶ-4502, հատ 1 Գ. Ջրվեժ բավարար Համայնքային 

41.  Ավտոմեքենա Զիլ ՄՄԶ-4502, հատ 1 Գ. Ջրվեժ բավարար Համայնքային 

42.  Տրակտոր Չինվան 50.4 1 Գ. Ջրվեժ բավարար Համայնքային 

43.  Ավել, հատ 1 Գ. Ջրվեժ լավ Համայնքային 

44.  Բարձող կոշ, հատ 1 Գ. Ջրվեժ լավ Գյուղատնտեսական 

45.  Վարելահող, հա  75.74 Գ. Ջրվեժ 
Տրված է 
վարձակալությ
ան՝ 38.2 

Գյուղատնտեսական 

46.  Արոտ, հա 60.5 Գ. Ջրվեժ 
Տրված է 
վարձակալությ
ան՝ 60.5 

Գյուղատնտեսական 

47.  Այլ հողատեսքեր, հա 477.1 Գ. Ջրվեժ 
Տրված է 
վարձակալությ
ան՝ 3 

Գյուղատնտեսական 

48.  Բնակելի հողեր, հա 1.38 Գ. Ջրվեժ 
Տրված է 
վարձակալությ
ան՝ 0.18 

Բնակավայրերի 

49.  Հասարակական, հա 2.26 Գ. Ջրվեժ 
Տրված է 
վարձակալությ
ան՝ 0.15,   

Բնակավայրերի 

50.  Խառը կառուցապատման, հա 0.81 Գ. Ջրվեժ  Բնակավայրերի 
51.  Ընդհանուր օգտագործման, հա 37.35 Գ. Ջրվեժ  Բնակավայրերի 
52.  Այլ հողեր, հա 17.91 Գ. Ջրվեժ  Բնակավայրերի 

53.  Արդյունաբերական հողեր, հա 3.58 Գ. Ջրվեժ 
Տրված է 
վարձակալությ
ան՝ 0.04 

Արդյունաբերական, 
ընդերք 
օգտագործման և 
արտադրական 

54.  Գյուղատնտեսական հողեր, հա 0.34 Գ. Ջրվեժ 
Տրված է 
վարձակալությ
ան՝ 0.07 

Արդյունաբերական, 
ընդերք 
օգտագործման և 
արտադրական 

55.  Պահեստարանների, հա 0.23 Գ. Ջրվեժ 
Տրված է 
վարձակալությ
ան՝ 0.15 

Արդյունաբերական, 
ընդերք օգտագործման և 
արտադրական 

56.  Էներգետիկայի, հա 0.41 Գ. Ջրվեժ  
Էներգետիկայի, 
տրանսպորտի, կապի և 
կոմունալ ենթակայության 

57.  Կապի, հա 0.92 Գ. Ջրվեժ  
Էներգետիկայի, 
տրանսպորտի, կապի և 
կոմունալ ենթակայության 
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58.  Կոմունալ, հա 19.74 Գ. Ջրվեժ  
Էներգետիկայի, 
տրանսպորտի, կապի և 
կոմունալ ենթակայության 

59.  Լճեր, հա 3.13 Գ. Ջրվեժ  Ջրային 

60.  Ջրանցքներ, հա 1.62 Գ. Ջրվեժ   

61.  Հիդրո. և ջրտմտ. այլ, հա 0.07 Գ. Ջրվեժ  Ջրային 

62.  Վարելահող, հա  27,28 Գ. Ձորաղբյուր 
Տրված է 
վարձակալության
՝ 3.90 

Գյուղատնտեսական 

63.  Արոտ, հա 119.95 Գ. Ձորաղբյուր  Գյուղատնտեսական 
64.  Այլ հողատեսքեր, հա 362.18 Գ. Ձորաղբյուր  Գյուղատնտեսական 
65.  Հասարակական նշ. հողատեսքեր, հա 1.63 Գ․ Ձորաղբյուր  Բնակավայրի 

66.  Խառը նշ. հողատեսքեր, հա 6.94 Գ. Ձորաղբյուր 
Տրված է 
վարձակալության
՝ 0.16 

Բնակավայրերի 

67.  Ընդհանուր նշ. հողատեսքեր, հա 56.95 Գ. Ձորաղբյուր  Բնակավայրերի 

68.  Այլ հողեր, հա 55.91 Գ. Ձորաղբյուր 
Տրված է 
վարձակալության
՝ 0.45 

Բնակավայրերի 

69.  Արդյունաբերական հողեր, հա 0.48 Գ. Ձորաղբյուր  
Արդյունաբերական, 
ընդերք օգտագործման 
և արտադրական 

70.  Գյուղատնտեսական նշ. հողեր, հա 10.33 Գ. Ձորաղբյուր 
Տրված է 
վարձակալության
՝ 0.10 

Արդյունաբերական, 
ընդերք օգտագործման 
և արտադրական 

71.  Տրանսպորտի հողատեսքեր, հա 0.96 Գ. Ձորաղբյուր  

Էներգետիկայի, 
տրանսպորտի, կապի և 
կոմունալ 
ենթակայության 

72.  Կոմունալ նշ. հողատեսքեր, հա 0.32 Գ. Ձորաղբյուր  

Էներգետիկայի, 
տրանսպորտի, կապի և 
կոմունալ 
ենթակայության 

73.  Էներգետիկայի, հա 0.25 Գ. Ձորաղբյուր  

Էներգետիկայի, 
տրանսպորտի, կապի և 
կոմունալ 
ենթակայության 

74.  Պատմական նշ. հողատեսքեր, հա 2.84 Գ. Ձորաղբյուր  Հատուկ պահպանվող 
տարածքների 

75.  Ջրամբարներ, հա 1.50 Գ. Ձորաղբյուր  Ջրային  
76.  Լճեր, հա 6.48 Գ. Ձորաղբյուր  Ջրային  
77.  Ջրանցքներ, հա 0.92 Գ. Ձորաղբյուր  Ջրային  
78.  Հիդրոտ. նշ. հողատեսքեր, հա 1.23 Գ. Ձորաղբյուր  Ջրային  

79.  Վարելահող, հա 39.19 Գ. Զովք 
Տրված է 
վարձակալութ
յան՝ 15.75 

Գյուղատնտեսական 

80.  Արոտ, հա 197.25 Գ. Զովք  Գյուղատնտեսական 
81.  Այլ հողատեսքեր, հա 89.58 Գ. Զովք  Գյուղատնտեսական 
82.  Հասարակական նշ. հողատեսքեր, հա 0.31 Գ. Զովք  Բնակավայրի 
83.  Ընդհանուր նշ. հողատեսքեր, հա 9.99 Գ. Զովք  Բնակավայրի 

84.  Էներգետիկայի հողատեսքեր, հա 0.01 Գ. Զովք  

Էներգետիկայի, 
տրանսպորտի, կապի և 
կոմունալ 
ենթակայության 

85.  Պատմական նշ. հողատեսքեր, հա 3.1 Գ. Զովք  Հատուկ պահպանվող 
տարածքների 

86.  Լճեր, հա 0.22 Գ. Զովք  Ջրային 
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87.  Ջրանցքներ, հա 7.81 Գ. Զովք  Ջրային 

88.  Ձորաղբյուր գյուղի ջրագիծ, գծմ 3307,8 Գ. Ձորաղբյուր լավ Համայնքային 

89.  

Ձորաղբյուր գյուղի ջրագծերի 
անհատական միացումների և 
ջրաչափական հանգույցների 
կառուցում 

1 Գ. Ձորաղբյուր լավ Համայնքային 

90.  Մեգաֆոն Pm-25CP մարտկոցով 2 
Գ․Զովք, 
Ձորաղբյուր լավ Համայնքային 

91.  C-40 սիրենա 380B 3 Ջրվեժ 
համայնք լավ Ընդհ. համայնքային 

92.  Մեգաֆոն Pm-35C3 մարտկոցով 1 Գ. Ջրվեժ լավ Համայնքային 

93.  Լեդ լուսատու 40 Ջրվեժ 
համայնք լավ Ընդհ. համայնքային 

94.  Աղբատար ավտոմեքենա 3 Ջրվեժ 
համայնք լավ Ընդհ. համայնքային 

95.  Բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատոր 
ELAZ-BL 1 Ջրվեժ 

համայնք 
լավ Ընդհ. համայնքային 

96.  Հիդրոմուրճ FD-5X 1 Ջրվեժ 
համայնք 

լավ Ընդհ. համայնքային 

97.  Ճանապարհային ֆրեզ FD350 1 Ջրվեժ 
համայնք 

լավ  Ընդհ. համայնքային 

98.  Պլաստմասե աղբաման /660լ/ 66 Ջրվեժ 
համայնք լավ Ընդհ. համայնքային 

99.  Պլաստմասե աղբաման /770լ/ 146 Ջրվեժ 
համայնք լավ Ընդհ. համայնքային 

100.  Պլաստմասե աղբաման /360լ/ 58 Ջրվեժ 
համայնք լավ Ընդհ. համայնքային 

101.  Աղբարկղ /660լ/ 50 Ջրվեժ 
համայնք լավ Ընդհ. համայնքային 

102.  Աղբարկղ /770լ/ 50 Ջրվեժ 
համայնք լավ Ընդհ. համայնքային 

103.  Ասֆալտապատ ճանապարհ 8354քմ Ջրվեժ 
համայնք լավ Ընդհ. համայնքային 

104.  Ասֆալտապատ ճանապարհ 8210,1քմ Ջրվեժ 
համայնք լավ Ընդհ. համայնքային 

105.  Լուսադիոդային լուսատու  40 Ջրվեժ 
համայնք լավ Ընդհ. համայնքային 

106.  Համակարգիչ Intel Core I7 1 Ջրվեժ 
համայնք լավ Ջրվեժ բնակավայր 

107.  Տպիչ Canon MF237W 1 Ջրվեժ 
համայնք լավ Ջրվեժ բնակավայր 

108.  Տպիչ Canon MF237W 1 Ջրվեժ 
համայնք լավ Զովք բնակավայր 

109.  Անխափան սնուցման սարք UPS 650 4 Ջրվեժ 
համայնք լավ Ջրվեժ բնակավայր 

110.  Մոնիտոր LED 24 Philips 1 Ջրվեժ 
համայնք լավ Ջրվեժ բնակավայր 
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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 ֆինանսավորմանաղբյուրները 
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Ոլորտ 1․ Ընդհանուր 

1.  Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայությունների մատուցում 143 750.3 143 750.3 - - - - 

Ընդամենը 143 750.3 143 750.3 - - - - 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

1.  Պաշտպանության կազմակերպմանն 
ուղղված միջոցառումների իրականացում 1 600.0 1 600.0  - - - 

Ընդամենը 1 600.0 1 600.0  - - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 
1.  Փրկարար ծառայությունների իրականացում 1 150.0 1 150.0 - - - - 

Ընդամենը 1 150.0 1 150.0 - - - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1. 
 

Համայնքի արտաքին լուսավորության 
համակարգերի պահպանում, 
արդիականացում 

 
70 898.0 

 

 
70 890.0 

 
 - - - 

2. Ջրագծերի համակարգի ընթացիկ նորոգում, 
պահպանում, ջրագծերի ցանցի ընդլայնում 128 609.6 128 

609.6     

3. 
Բնակարանային շինարարության և 
կոմունալ ծառայության գծով 
հետազոտական աշխատանքներ 

4 000.0 4 000.0     

Ընդամենը 203 507.6 203 507.6  - - - 
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 
2022թվականին հողօգտագործման ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում - - - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1.  
Ներհամայնքային ճանապարհային 
տնտեսության պահպանություն և 
արդիականացում 

31 800.0 31 800.0 - - - - 

2.  Ներհամայնքային ճանապարհների 
բարեկարգում 208 500.0 208 

500.0     

Ընդամենը 243 700.0 243 700.0  - - - 
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 
2022 թվականին առևտրի և ծառայությունների 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1.  
Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական 
կրթության ծառայությունների մատուցում, 
մանկապարտեզների կահավորում 

409 339.0 409 
339.0  - - - 
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2.  
Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական 
դաստիարակության ծառայության 
մատուցում 

25 766.0 25 766.0 - - - - 

3.  
Դրամական աջակցություն միջնակարգ 
դպրոցներին, առաջին դասարանի սաներին 
նվեր-փաթեթներ 

2 482.0 2 482.0 
- - - - 

4.  
Սոցիալապես անապահով ընտանիքների 
երեխաների լրացուցիչ կրթության 
կազմակերպում 

990,0 990,0 
    

Ընդամենը 438 577.0 438 577.0  - - - 
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի 
աշխուժացում 212 760.0 212 760.0 - - - - 

Ընդամենը 212 760.0 212 760.0 - - - - 
Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

1.  
Ջրվեժ համայնքի բուժ. 
ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների 
հատկացում 

1 250.0 1 250.0 - - - - 

Ընդամենը 1 250.0 1 250.0 - - - - 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
2022 թվականի ընթացքում ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - - - - - 

Ընդամենը - - - - - - 
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1.  
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  
անապահով բնակիչներին, հատուկ 
արտոնություններ 

7 890.0 7 890.0 - - - - 

Ընդամենը 7 890.0 7 890.0 - - - - 
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
2022 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

- - - - - - 

Ընդամենը       
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում 3 140.0 3 140.0 - - - - 
Ընդամենը 3 140.0 3 140.0     
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1.  
Համայնքի տարածքում աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման աշխատանքների 
իրականացում 

109 927.6 109 927.6  - - - 

2.  Թափառող կենդանիների վնասազերծում 4 840.0 4 840.0 - - - - 
Ընդամենը 114 767.6 114 767.6  - - - 
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
2022 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

- - - - - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1.  
Համայնքի բնակավայրերում հանրային 
քննարկումների կազմակերպում և 
անցկացում 

0.0 0.0 - - - - 

Ընդամենը 0.0 0.0 - - - - 
 Ընդհանուրը 1 372 092.5 1 372 092.5     
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5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 
 

Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2022թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների 
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը 

 
Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ

․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Համայնքիաշխատակազմիաշխ
ատողներ 26    

Համայնքի հողի հարկի և 
գույքահարկի գանձման 
ավտոմատացված 
համակարգեր 

2 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Համայնքի աշխատակազմի 
աշխատողներ 29    

Ելքային 
(որակական) 

Աշխատակազմում առկա 
տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության 
համակարգերի օգտագործման 
մակարդակը, % 

98 

   

Ելքային 
(ժամկետայնությ
ան) 

Աշխատակազմում ստացված 
մեկ դիմումին պատասխանելու 
միջին ժամանակը, օր 

4 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակչությանը մատուցվող 
հանրային ծառայությունների 
որակը, % 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 143 750.3    
 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Համայնքում բնակվող 
զինապարտ 
քաղաքացիների 
գրանցամատյանի 
առկայությունը 

այո 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Զորակոչիկների հետ 
հանդիպումների 
քանակը  

3 
   

Ելքային (որակական) 

Զորակոչիկների 
բավարարվածությունը 
մատուցված 
ծառայություններից 
(հարցումների հիման 
վրա), % 

լավ 
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Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի տևողությունը, 
տարի 1    

Վերջնական 
արդյունքի 

Զորակոչիկների 
բավարարվածությունը 
մատուցված 
ծառայություններից 
(հարցումների հիման 
վրա), % 

85 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 1 600.0    
 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 
Ծրագիր 1. Փրկարար ծառայությունների իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբան

ություն 

Մուտքային 

Համայնքում 
ապաստարանի կամ 
թաքստոցի 
առկայությունը 

այո 

   

Մատուցվող 
փրկարարական 
ծառայությունների թիվը 

1 
   

Ելքային 
(քանակական) 

Արտակարգ 
իրավիճակներում 
բնակչության 
պաշտպանության ու 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
բնագավառում 
համայնքի ՔՊ 
մարմինների 
հմտությունների 
կատարելագործման 
նպատակով 
անցկացվող 
վարժանքների թիվը 

1 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքում 
արտակարգ 
իրավիճակներին արագ 
արձագանքելու 
պատրաստվածությունը՝ 
բարձր, միջին, ցածր 

միջին 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Համայնքում 
կատարվող 
իրավախախտումների 
մասին 
ոստիկանության 
կողմից համայնքի 
ղեկավարին 
տեղեկատվության 
տրամադրման 
հաճախականությունը 
տարվա ընթացքում  

12 անգամ տարեկան 
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Վերջնական 
արդյունքի 

Համայնքում հանրային 
անվտանգության 
մակարդակը 
(հարցումների հիման 
վրա), % 

90 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 1 150.0    

 

 

 

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր 1.Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի և ջրագծերի պահպանում, 
արդիականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը Փաստ. 
արժեքը Շեղումը 

Մեկնա
բանութ

յուն 

Մուտքային 

Առկա լուսավորության 
համակարգի հենասյուների 
թիվը՝ 

584 

   

Առկա լուսավորության 
համակարգի լուսատուների 
թիվը՝ 

584 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Գիշերայինլուսավորվածփող
ոցներիթիվը 44 

   

Կառուցված ջրագծի 
երկարությունը ՝ Ձորաղբյուր 
բնակավայրում ՝գծմ 

1500 
   

Ելքային 
(որակական) 

Համայնքում երթևեկության 
անվտանգության 
մակարդակի բարձրացում՝ 
այո/ոչ 

այո 

   

Բնակիչների 
բավարարվածությունն 
իրականացվող ծրագրի 
արդյունքներից 

գերազանց 

   

Ելքային 
(ժամկետայնութ
յան) 

Գիշերային լուսավորության 
ժամերի թիվը օրվա 
կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ 

4 
   

Գիշերային լուսավորության 
ժամերի թիվը օրվա 
կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ 

3 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Քաղաքաշինության և 
կոմունալ տնտեսության 
ոլորտում մատուցվող 
ծառայությունների որակը 

լավ 
 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 70 898.0    
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Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանությունև արդիականացում, 
ընդլայնում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ

․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանու

թյուն 

Մուտքային 

Համայնքապետարանից 
ներհամայնքային 
ճանապարհների 
բարեկարգման 
աշխատանքները 
կազմակերպող 
աշխատակիցների թիվը 

4 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Կառուցված ներհամայնքային 
փողոցների մակերես, քմ 4800 

   

Ելքային (որակական) 
Բնակիչների կարծիքը 
փոսալցված և բարեկարգված 
ճանապարհների վերաբերյալ 

լավ 
   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աշխատանքների 
իրականացման ժամկետը, 
տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Ներհամայնքային 
ճանապարհների 
սպասարկման, շահագործման 
և պահպանման 
ծառայությունների մատուցման 
որակը 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 243 700.0    
 

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

Արդյունքային ցուցանիշները 2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

«Ձորաղբյուրի 
մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ 
ՀՈԱԿ-ում աշխատող 
աշխատակիցների թիվը՝ 

15 

   

Ելքային 
(քանակական) 

ՆՈՒՀ-եր հաճախող 
երեխաների ընդհանուր 
թիվը 

320 
   

Ջրվեժ բնակավայրում 
մանկապարտեզի 
նորոգված շենքի 
առկայություն, հատ 

1 

   

Զովք բնակավայրում 
մանկապարտեզի 
նորոգված շենքի 
առկայություն, հատ 

1 
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Ելքային (որակական) 
Բնակիչների 
վերաբերմունքը 
իրականացվող ծրագրին՝ 

գերազանց 
   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աշխատանքների 
իրականացման ժամկետը, 
տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մատուցվող 
նախադպրոցական 
կրթության ծառայության 
հասանելիությունը 
համայնքի բնակավայրերի 
բնակիչներին, % 

80 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 409 339.0    
 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ծրագիր 2. Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 
Արդյունքային ցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ

․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 
«Ջրվեժիմանկական 
երաժշտական դպրոց» 
ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ 

19 
   

Ելքային 
(քանակական) 

«Ջրվեժիմանկական 
երաժշտական դպրոց» 
ՀՈԱԿ հաճախող 
երեխաների ընդհանուր 
թիվը 

115 

   

Ելքային (որակական) 

Կրթական հաստատության 
տեխնիկայով և 
սարքավորումներով, 
երաժշտական 
գործիքներով 
հագեցվածությունը՝ 

լավ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Արտադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայության մատուցման 
օրերի թիվը շաբաթվա 
ընթացքում, օր 

6 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Արտադպրոցական 
դաստիարակությանծառայ
ության մատուցման օրերի 
թիվը շաբաթվա 
ընթացքում, % 

10 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 25 766.0    
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Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
Ծրագիր 1. Մշակութային և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Համայնքապետարանում 
ոլորտը համակարգող 
աշխատակիցներ 

3 
   

Ելքային 
(քանակական) 

Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
մշակութային 
միջոցառումների թիվը  

6 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցվող 
մշակութային 
ծառայություններից(հար
ցումների հիման վրա),% 

90 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 1    

Վերջնական 
արդյունքի 

Մատուցվող մարզական 
և մշակութային 
ծառայությունների 
հասանելիությունը 
համայնքի կենտրոն 
չհանդիսացող 
բնակավայրի 
բնակիչներին, % 

95 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 212 760.0    
 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ջրվեժ  համայնքի 
տարածքում գործող 
ամբուլատորիաների 
թիվը,  

2 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Բուժ․ ամբուլատորիայի 
աշխատակիցների թիվը 18 

   

Ելքային (որակական) 

Բուժ. 
ամբուլատորիաների 
ապահովվածությունը 
գույքով 
ծառայությունների 
մատուցման բավարար 
մակարդակ ապահովելու 
համար, այո/ոչ 

այո 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 1 
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Վերջնական 
արդյունքի 

Առողջապահական 
ծառայություններից 
բնակիչների 
բավարարվածության 
աստիճանը, % 

85 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 1 250.0    
 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 
Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին, սոցիալական հատուկ 
արտոնություններ 

Արդյունքային ցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեք

ը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Սոցիալական ծրագրի 
առկայությունը,  այո 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Բնակչության սոցիալ-
տնտեսական և 
հոգեբանական վիճակն 
ուսումնասիրելու 
նպատակով կատարվող 
տնայցերի թիվը 
/անգամ/ 

70 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող 
ծրագրից(հարցումների 
հիման վրա, % 

75 
 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 1    

Վերջնական 
արդյունքի 

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

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 7 890.0    
 
 

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

Արդյունքային ցուցանիշները 2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 
Աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրում 36 
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իրականացնող 
աշխատակիցների թիվը`  

Ելքային 
(քանակական) 

Սանիտարական 
մաքրման աշխատանքներ 
ասֆալտապատ 
փողոցներում, քմ 

144788 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրման 
աշխատանքների 
իրականացման 
ծառայությունից, % 

80 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 
ծառայության մատուցման 
հաճախականությունը 
(շաբաթվա կտրվածքով), 
օր 

7 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մաքուր բնակավայրեր, 
սանիտարահիգիենիկ 
բավարար պայմանների 
առկայություն՝ այո,ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 109 927.6    
 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ծրագիր 2. Համայնքի տարածքում թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների 
իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Համայնքապետարանում 
ոլորտը համակարգող 
աշխատակիցների թիվը`  

1 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Վնասազերծված շների 
թիվը, հատ 185 

   

Ելքային (որակական) Անվտանգության 
մակարդակ լավ    

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետ, տարի 1 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

Անվտանգ բնակավայրեր, 
բնակիչների համար 
ապահով միջավայր 

այո 
   

Ծախսեր, հազ. դրամ 4 840.0    
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Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 
Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Հանրային 
քննարկումները 
կազմակերպող 
աշխատակիցների թիվը 

3    

Ելքային 
(քանակական) 

Համայնքում 
իրականացվող հանրային 
քննարկումների և (կամ) 
լսումների թիվը 

7 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 
իրականացվող հանրային 
քննարկումների 
վերաբերյալ 

լավ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

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

40 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 00.0    
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