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Թ ԾՐԱԳԻՐԸ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Գեղամասարհամայնքի

թվականիտարեկանաշխատանքայինպլանի ՏԱՊ

ի մշակմանհիմնականնպատակնէ՝ապահովելհամայնքիավագանուկողմիցհաստատվածհամայնքիհնգամյազարգացմանծրագրով ՀՀԶԾ
ով սահմանվածհամայնքիտեսլականի ռազմավարության ոլորտայիննպատակներիևծրագրերիիրագործումը
ՏԱՊ–իմշակմանմեթոդականհիմքէհանդիսացել

Համայնքներիֆինանսիստներիմիավորում

ՀԿ իփորձագետներիկողմից

թվականինպատրաստված

Համայնքիտարեկանաշխատանքայինպլանիմշակման մեթոդականուղեցույցը
ՏԱՊ ի
ՏԱՊ ի

ինբաժնումները կայացվածեն համայնքիտեսլականը համայնքիկայունզարգացմանցուցանիշները Աղյուսակ
րդբաժնումբերվածենհամայնքի

ոլորտայիննպատակները Աղյուսակ

թվականիհամապատասխանֆինանսականմիջոցներովապահովվածծրագրերը Աղյուսակ

ևայդծրագրերիտրամաբանականհենքերը՝ըստհամայնքիղեկավարիլիազորություններիոլորտների Աղյուսակ

ինչպեսնաևայնծրագրերը

որոնքդեռևսապահովվածչենհամապատասխանֆինանսականմիջոցներով Աղյուսակ
ՏԱՊ ի

րդբաժնումներկայացվածէ համայնքիսեփականությունհանդիսացողգույքիկառավարման

ՏԱՊ ի

րդբաժնումբերվածէՏԱՊ իֆինանսավորմանպլանը՝ըստհամայնքիղեկավարիլիազորություններիոլորտների Աղյուսակ

ՏԱՊ ի

րդբաժնում Աղյուսակ

թվականիծրագիրը Աղյուսակ

ներկայացվածէ

ումներառվածյուրաքանչյուրոլորտայինծրագրիիրականացմանարդյունքայինցուցանիշներիմոնիթորինգիևգնահատմանվերաբերյալ

•

Համայնքիտեսլականըևոլորտայիննպատակները
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տեղեկատվությունՏԱՊ

Ըստհամայնքիավագանու

09.04.2018թ-իթիվ

որոշմամբհաստատվածՀՀԶԾ

ի՝համայնքիտեսլականնէ՝Գեղամասարհամայնքըդարձնելգյուղատնտեսականմթերքներիարտադրության
առևտրիևսպասարկման

հատապտուղներիվերամշակման մաքուր բարեկարգ
կրթականևմշակութայինզարգացածենթակառուցվածքներ

բնակչությանհամարբավարարկենսապայմաններունեցողևզբոսաշրջությանհամարգրավիչտարածք
Ստորևներկայացվածենհամայնքիկայունզարգացմանցուցանիշները

Ցուցանիշիելակետայինարժեքը՝համապատասխանցուցանիշի

իդրությամբֆիքսվածարժեքին

թվականինոյեմբերի

թվականինոյեմբեր դեկտեմբերամիսներինկանխատեսվողցուցանիշիավելացումնէ

հաշվիառնելովհամայնքումառկազարգացումներըևմիտումները

ինչպեսնաևնախորդտարիներիփորձը

Ցուցանիշիթիրախայինարժեքը՝համապատասխանցուցանիշիպլանավորվողարժեքնէ

այսինքն՝այնարժեքը

որինկհասնիհամայնքը

թվականինՏԱՊ

ըհաջողությամբիրականացնելուդեպքում
ՏԱՊ ումոլորտներիևծրագրերիազդեցությանվերջնականարդյունքիորոշորակականցուցանիշներիգնահատմանհամարկիրառվելէ
շատվատ

–վատ

–բավականինվատ

–ավելիշատվատ քանլավ

շատլավ

–կատարյալ

Աղյուսակ

Համայնքիկայունզարգացմանցուցանիշները

–միջին՝ոչլավ ոչվատ

ավելիշատլավ քանվատ

Ցուցանիշ

բալանոցսանդղակ՝
–բավականինլավ

Ելակետայինարժեք

–լավ

Թիրախայինարժեք

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ
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Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը մարդ
Համայնքում տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը հազ դրամ
Համայնքում գործող ՓՄՁ ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը հատ

Ստորևսահմանվածենհամայնքիոլորտայիննպատակները ըստհամայնքիղեկավարիլիազորություններիառանձինբնագավառների ոլորտների

Աղյուսակ

Համայնքիոլորտայիննպատակները

Ոլորտային նպատակ

Վերջնական արդյունքի՝
Ցուցանիշ

Ելակետային

Թիրախային արժեք

արժեք
Ոլորտ

Ընդհանուր

Ապահովել ՏԻՄ երի կողմից համայնքի բնակչության ըհանրային որակյալ

Համայնքի բնակիչների

միջին՝ոչ լավ ոչ

և մատչելի ծառայությունների մատուցումը

բավարարվածությունը

վատ

հարցումների հիման վրա ՏԻՄ
երի աշխատակազմի ՀՈԱԿ
ներիգործունեությունից
մատուցված հանրային
ծառայություններից
Համայնքի բյուջեի սեփական
եկամուտների տեսակարար կշիռը
համայնքի բյուջեի ընդհանուր
մուտքերի կազմում
Ոլորտ

Պաշտպանության կազմակերպում

թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրերև, միջոցառումներ չեն
նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և
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Ավելի
շատլավ,
քանվատ

–

քաղաքացիան պաշտպանության կազմակերպում
թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ

Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում

Գիշերային լուսավորված

համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և

փողոցների թվի տեսակարար

որակըֈ

կշիռն ընդհանուրի մեջ
Բնակիչների

Բավականին վատ

Ավելի շատ վատ,քան լավ

բավարարվածությունը
համայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից
հարցումների հիման վրա
Խմելու ջրի ջրամատակարարման
ծառայության մատուցման

ավելիշատվատ
քանլավ

միջին`ոչլավ,
ոչվատ

մատչելիությունից և որակից
բնակիչների բավարարվածության
աստիճանը հարցումների հիման
վրա
Ոլորտ

Հողօգտագործում

թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումնե ր չեն
նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ

Տրանսպորտ

Բարձրացնել

համայնքային

ենթակայության

ճանապարհների

և

Համայնքային ենթակայության

ինժեներական կառույցների սպասարկման շահագործման և պահպան

ճանապարհների և ինժեներական

ման ծառայությունների որակըև ապահովել ճանապարհային անվտանգ

կառույցների սպասարկման

երթևեկությունը

շահագործման և պահպանման

քան լավ

միջին`ոչլավ,
ոչ վատ

Բավականին լավ

լավ

Ավելի շատ վատ

ծառայությունների որակից
բնակչության բավարարվածության
աստիճանը հարցումների հիման
վրա
Ասֆալտապատվա ծ
ներհամայնքային ճանապարհների և
փողոցների մակերեսը ք մ
Ոլորտ

Առևտուր և ծառայություններ

Խթանե լ համայնքում գործարար միջավայրի բարելավում ը ու

Համայնքում ձեռնարկատիրական

զարգացումը

գործունեությամբ զբաղվող
սուբյեկտների
ձեռնարկությունների և անհատ
ձեռներեցների թիվը

Ոլորտ

Կրթություն

Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը

ՏԻՄ երի կրթական
հաստատությունների
գործունեությունից մատուցված
ծառայությունների որակից
բնակչության բավարարվածության

5

աստիճանը հարցումների հիման
վրա
Ոլորտ

Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ

թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ

Առողջապահություն

թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

թվական ի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատա կ չ ի սահմանվել
Ոլորտ

Սոցիալական պաշտպանություն

Ապահովել սոցիալապե ս անապահով ընտանիքներին տրամադրվող

Սոցիալական ծրագրի

սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը

առկայությունը այո ոչ
Սոցիալական ծրագրի
շահառուների

այո

այո

քան լավ

միջին`ոչլավ,
ոչ վատ

ավելիշատվատ

բավարարվածությունը
իրականացվող ծրագրից
Ոլորտ

Գյուղատնտեսություն

թվակա ի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չ ի սահմանվել
Ոլորտ

Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա

թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
Ոլորտ

Շրջակամիջավայրի պահպանություն

Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությա ը

Համայնքի բնակիչների

Ավելի շատ վատ

Ավելի շատ վատ քան

աղբահանության և սանիտարական մաքրմանորակյալ և մատչելի

բավարարվածությունը

քան լավ

լավ

ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը

մատուցվածաղբահանության և
սանիտարական մաքրման
ծառայություններից հարցումների
հիման վրա
Տեղափոխված աղբի ծավալը
տոննա

Ոլորտ

Զբոսաշրջություն

թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ
չեն նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել
Ոլորտ

Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն

թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն
նախատեսվում այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել
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•

Համայնքի

թ ծրագրերիցանկըևտրամաբանականհենքերը ըստոլորտների

ՍտորևներկայացվածենՏԱՊ իայնծրագրերը որոնքապահովվածենհամապատասխանֆինանսականմիջոցներով

Աղյուսակ

ՏԱՊ իծրագրերը որոնքապահովվածենհամապատասխանֆինանսականմիջոցներով

Ծրագրիանվանումը

Հ հ

Ծրագրի

Բնակավայր եր ը

արժեքը հազ դրամ
Ոլորտ

Ընդհանուր
Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում

Բոլոր բնակավայրերում

հանրային որակյալ ծառայությունների

մատուցում
Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում

Բոլոր բնակավայրերում

Ընդամենը
Ոլորտ Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում

բն

Փոքր

Մասրիկ

բն.

Շատվան

2

Գեղամասարհամայնքի 18
բնակավայրերիվարչականշենքերիկոսմետիկվերանորոգ
ումևգույքիձեռքբերում

15478,2

Բոլոր բնակավայրերում

Գեղամասար համայնքի յոթ բնակավայրերի արտաքին լուսավորության համակարգերի

բն

կառուցում

Արեգունի Ավազան

Դարանակ,

Արփունք
Կախակն Կուտական
Տրետուքգ
Ընդամենը
Ոլորտ

Տրանսպորտ և տրանսպորտային սարքավորումներ
Փամբակ — Դարանակ միջհամայնքային ճանապարհի, Սոթք բնակավայրի ներհամայնքային

բն. Փամբակ, Դարանակ

ճանապարհի նորոգում

2

Գեղամասարհամայնքիհամարտեխնիկայիձեռքբերում

18000

Համայնքապետարան

Ընդամենը
Ոլորտ

ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

Սելավատարների մաքրում ,

Բոլոր բնակավայրերում

Ընդամենը
Ոլորտ Կրթություն
Համայնքում նախադպրոցական կրթությանծառայության մատուցում

7

բն.Սոտքև բն.Տրետուք

Համայնքում դպրոցական դասագրքերի վարձավճարի մատուցում

Բոլոր բնակավայրերում

Ընդամենը
Ոլորտ

Սոցիալական պաշտպանություն
Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին

Բոլոր բնակավայրերում

Ընդամենը
Ոլորտ

Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Համայնքի

բոլոր

բնակավայրերում

աղբահանության

և

սանիտարական

Բոլոր բնակավայրերում

մաքրմանծառայությունների մատուցում
Ընդամենը
Ընդհանուրը

ՍտորևներկայացվածենՏԱՊ իայնծրագրերը որոնքապահովվածչենհամապատասխանֆինանսականմիջոցներով

Աղյուսակ

ՏԱՊ իծրագրերը որոնքապահովվածչենհամապատասխանֆինանսականմիջոցներով

Ծրագրիանվանումը

Հ հ

Ծրագրի

Բնակավայր եր ը

արժեքը հազ դրամ
Ոլորտ Կրթություն
Համայնքում նախադպրոցական շենքի ջեռուցման համակարգի նորոգում և գույքի ձեռքբերում:

գ Սոթք,

Ընդամենը
Ոլորտ Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Մշակույթի տան վերանորոգում

գ Գեղամասա
Ընդամենը

Ոլորտ

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Ֆուտբոլի դաշտերի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում

գ Շատվան, գ.Արեգունի, գ.
Սոթք, գ. Փոքր Մասրիկ,գ.
Փամբակ,

գ.Դարանակ,

գ.Կուտ,գ. Ազատ
Ընդամենը
Ընդհանուրը

ՍտորևներկայացվածենՏԱՊ ովնախատեսվածծրագրերիտրամաբանականհենքերը՝ըստհամայնքիղեկավարիլիազորություններիոլորտների

Աղյուսակ

ՏԱՊ ովնախատեսվածծրագրերիտրամաբանականհենքերը՝ըստհամայնքիղեկավարիլիազորություններիոլորտների

Ամփոփ նկարագիր

Արդյունքային

Տեղեկատվութ

ցուցանիշներ

յան

Պատասխանատու

աղբյուրներ
Ոլորտ

Ընդհանուր

Ոլորտային նպատակ
Ապահովել ՏԻՄ երի կողմից համայնքի

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ
Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ( հարցումների

բնակչության ըհանրային որակյալ և մատչելի

հիմանվրա ՏԻՄ երի աշխատակազմի ՀՈԱԿ ների

ծառայությունների մատուցումը

գործունեությունից մատուցված հանրային ծառայություններից
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Ժամկետ

ավելի շատ լավ քան վատ

•

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտներ իտեսակարար կշիռը

համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝57
Ծրագիր Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում հանրային որակյալ ծառայությունների
մատուցում բոլոր բնակավայրերում Փամբակ, Դարանակ, Արեգունի, Գեղամասար,Ավազան, Արփունք,
Փոքր Մասրիկ, Կախակն, Կուտական, Տրետուք, Սոթք, Կուտ, Ազատ, Շատվան, Նորաբակ, Ջաղացաձոր,
Գեղամաբակ, Շատջրեք
Ծրագրի նպատակ

Ծրագրի

Ծրագրիգնահ

Համայնքի ղեկավար աշխատակազմի

Ապահովել

ազդեցության վերջ

ատմանհամա

քարտուղար վարչական ղեկավարներ

աշխատակազմի

նական արդյունքի

կարգ

բնականոն

ցուցանիշ

ՄԳ

գործունեությունը

Աշխատակազմը

կիսամյակային և

բարելավել

բնականոն

տարեկան

բնակչությանը

գործելէ

հաշվետվություն

մատուցվողհանրային

բարելավվել է

ներ

ծառայությունների

բնակչությանը

որակը և

մատուցվածհանր

մատչելիությունը

ային

թ հունվար–

թ

դեկտեմբեր

ծառայություննեի
մատչելիությունը
և որակըավելի
շատ լավ քան
վատ
Միջանկյալ

Ելքային

Տեղեկատվակա

արդյունք Ապահովվել է

ցուցանիշներ քա

նաղբյուրներ

աշխատակազմի

նակ որակ

Աշխատակազմ

բնականոն

ժամկետ

ՄԳ

գործունեությունը

ՏԻՄ երի

Համայնքիղեկավար աշխատակազմիքարտուղար վարչականղեկավարներ

դեկտեմբեր

կիսամյակային

համայնքապետա

տարեկան

րանի

հաշվետվությու

աշխատակազմի

ններ

գործունեության

քաղաքացիական

վերաբերյալ

հասարակության

բնակիչների

կազմակերպությու

իրազեկվածությա

ններ և խմբեր

ն

բնակիչներ

թ

աստիճանը հարց
ումների հիման
վրա
բավականին լավ
ՏԻՄ երի կողմից
մատուցված
համայնքային հան
րային ոչ
վարչական
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հունվար–

թ

բնույթի
ծառայությունների
թիվը
Անշարժ գույքի
հարկի բազայում
առկա
անճշտություններ
ինվազեցում
ով
Համայնքապետ
արանի
աշխատակազմի
աշխատանքային
օրերի թիվը
տարվա
ընթացքում

օր

Միջոցառումներ գործողություններ

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

Աշխատակազմի պահպանություն

•

Համայնքապետարանի աշխատակազմիպահպանմա նծախսեր՝

Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի

•
•
•
•

Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝

գանձման ավտոմատացված համակարգերի
սպասարկում
Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում
Համայնքապետարանի և վարչական

հազ դրամ

Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝
Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք

ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ

ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և
գույքի ընթացիկ նորոգում
Միջանկյալ

Ելքային

Տեղեկատվակ

Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ հաշվապահ վարչական ղեկավարներ

արդյունք Բարձրացել է

ցուցանիշներ քա

անաղբյուրներ

երկրորդ կարգի մասնագետներ

համայնքի բյուջեի

նակ որակ

Ծրագրի

սեփական եկամուտների

ժամկետ

գնահատման

հավաքագրման
մակարդակը

Համայնքի բյուջեի համակարգ
սեփական

ՄԳ

եկամուտների

կիսամյակային

հավաքագրման

տարեկան

փաստացի

հաշվետվությու

գումարների

ններ

տարեկան աճ
ով
Հարկային
պարտականությու
նները
չկատարողների
նկատմամբ
համայնքի կողմից
դատարաններ
կայացված
հայցադիմումների
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թ
դեկտեմբեր

հունվար–

թ

թիվը
Հողի հարկի
բազայում առկա
անճշտությունների
նվազեցում

ով

Գույքահարկի
բազայում առկա
անճշտությունների
նվազեցում

ով

Համայնքի
բյուջեի սեփական
եկամուտների գծով
առկա ապառքների
նվազեցում

ով

Միջոցառումներ գործողություններ
Տեղական հարկերի տուրքերի և վճարների

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրվածռեսուրսներ
Տեղականհարկերի տուրքերի և վճարներիհավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ՝

հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների

Հողի հարկի գույքահարկի տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ՝առկաէ

վերապատրաստումներ

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ՝

հազ դրամ

Հողի հարկի գույքահարկի տեղական
տուրքերի և վճարների բազաներ իճշտում
հարկատուների ծանուցում
Ապառքներ ունեցող հարկատուների
հետբացատրական աշխատանքների
իրականացում պարտականությունները
չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ
ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում
Միջանկյալ

Ելքային

Տեղեկատվակ

Համայնքի ղեկավարի տեղակալ աշխատակազմի քարտուղար ՀՈԱԿ ների

արդյունք Բարելավվել

ցուցանիշներ քա

անաղբյուրներ

տնօրեններ վարչական ղեկավարներ

է բնակչությանը

նակ որակ

Ծրագրի

մատուցվածհանրային

ժամկետ

գնահատման

ծառայությունների

համակարգ

մատչելիությունը և

Համայնքապետա

ՄԳ

որակը

րանում

կիսամյակային

բնակիչների

տարեկան

սպասարկման

հաշվետվությու

մեկպատուհան

ններ

սկզբունքի
կիրառումըկիրառ
վում է
Սպասարկման
կենտրոն դիմած
այցելուների
թիվը
ՏԻՄ երի
համայնքապետա
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թ
դեկտեմբեր

հունվար–

թ

րանի
աշխատակազմի
աշխատանքից
մատուցված
ծառայություններ
ի
մատչելիությունի
ցև
որակիցբնակիչնե
րի
բավարարվածութ
յան
աստիճանը հարց
ումների հիման
վրա

ավելի

շատ լավ քան
վատ
ՏԻՄ երի
գործունեության
վերաբերյալ
բնակիչների
կողմից ստացված
դիմում
բողոքների թվի
նվազում

ով

Համայնքի
ղեկավարի
ավագանու
կողմից
կազմակերպվող
բնակիչների
ընդունելությունն
երի
հաճախականությ
ունըշաբաթը
անգամ
Աշխատակազմ
ում ստացված
մեկ դիմումին
պատասխանելու
միջին
ժամանակը– օր
Միջոցառումներ գործողություններ
Աշխատակազմի աշխատողների

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրվածռեսուրսներ
Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ

արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր–առկաէ

ապահովում

Աշխատակազմում ֆինանսական այդ թվում՝գույքի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ
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Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և
արդյունավետ կառավարում

Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող
աշխատողներ

Համայնքի գույքի կառավարման

ՏԻ անը բնակիչների մասնակցության կարգեր

բարելավում

Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք–առկաէ

Աշխատակազմում գործող
տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության
համակարգերի գործունակ աշխատանքային
վիճակի պահպանում և շահագործում
Աշխատակազմի աշխատակիցների և
վարչական ղեկավարների աշխատանքային
պայմանների բարելավում
Համացանցային կայքում առկա
տեղեկատվության պարբերական թարմացում
Ծրագիր

Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում

Բնակավայրերը՝Փամբակ,Դարանակ,Արեգունի,Գեղամասար,Ավազան,Արփունք,Փոքր
Մասրիկ,Կախակն,Կուտական,Տրետուք,Սոտք,Կութ.

Նորաբակ,

Շատվան,Ջաղացաձոր,Գեղամաբակ,Շատջրեք
Ծրագրինպատակ

Ծրագրիազդեցու

Ծրագրիգնահ

Հզորացնելհամայնքապե

թյան վերջնական

ատմանհամա

տարանի

արդյունքի

կարգ

ինստիտուցիոնալ

ցուցանիշ

ՄԳ

կարողությունները

Աշխատակազմի

կիսամյակային և

կառավարման

տարեկան

համակարգերը

հաշվետվություն

բարելավվել են

ներ

Համայնքի ղեկավար աշխատակազմի քարտուղար վարչական ղեկավարներ

թ հունվար–

թ

դեկտեմբեր

աճել են
աշխատակիցներ
ի գիտելիքները և
հմտությունները
ով
Միջանկյալ

Ելքային

Տեղեկատվակ

արդյունք Աշխատակազմ ցուցանիշներ քա

անաղբյուրներ

իաշխատակարգերը և

նակ որակ

Ծրագրի

առկա

ժամկետ

գնահատման

կառավարման վարչական
ֆինանսական
տեղեկատվական

Աշխատակազմ

աշխատակազմ

աշխատակարգեր

ՏՀԶՎ , ԿՀԿ ՄԳ
կիսամյակային

այլն համակարգերը

կառավարմանհա

տարեկան

բարելավվել են

մակարգեր–առկա

հաշվետվությու

է

ններ
ՏԻՄ երի

քաղաքացիակա

գործունեության

ն

վերաբերյալ

հասարակությո

բնակիչների

ւն բնակիչներ

թ
դեկտեմբեր

համակարգ

ի բարելավված

հեռահաղորդակցության և և

Աշխատակազմի քարտուղար
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հունվար–

թ

կողմից ստացվող
դիմում
բողոքների թվի
նվազում

ով

Մասնագիտակա
նվերապատրաս
տում անցած
համայնքային
ծառայողների
թիվը

Աշխատակազմու
մ կիրառվող
տեղեկատվական
համակարգերի
թիվը
Աշխատակազմ
ում
օգտագործվող
համակարգիչներ
ի թիվը
ՏԻՄ երի
աշխատակազմի
աշխատակիցներ
ի կարծիքը
բարելավված
կառավարման
համակարգերի
վերաբերյալ շատ
լավ
Տարվա
ընթացքում
բարելավված
աշխատակարգեր
ի թիվը
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը

տարի

Միջոցառումներ գործողություններ
ՏԻՄ երի աշխատակազմիաշխատողների

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ
Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝

հազ դրամ

մասնագիտական վերապատրաստման

Աշխատակազմի վարչական ֆինանսական տեղեկատվական հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր–առկաէ

կազմակերպում

Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն–առկաէ

Համայնքային քաղաքականությունների

ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ

ծրագրերի մշակում և կառավարում
Համայնքային ծառայողների պաշտոնների
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անձնագրերի խմբագրում
Աշխատակազմի աշխատակիցներին
անհրաժեշտ համապատասխան
տեխնիկական և ծրագրային միջոցներով
ապահովում
Միջանկյալ արդյունք

Ելքային

Աշխատակազմի

ցուցանիշներ քանակ անաղբյուրներ

աշխատակիցների

որակ ժամկետ

տեխնիկակա և

Տեղեկատվակ

Աշխատակազմի քարտուղար

թ

հունվար–

դեկտեմբեր

Աշխատակազմ

Աշխատակազմում ՏՀԶՎԿՀԿ ՄԳ

մասնագիտական

ՀԿՏՀ ի

կիսամյակային

կարողությունները

առկայությունը–

տարեկան

բարձրացել են

առկաէ

հաշվետվությու

ՀԿՏՀ ում

ններ

օգտագործվող
ծրագրերի թիվը
Աշխատակազմում
կիրառվող
հեռահաղորդակցությ
ան համակարգերի
թիվը
Միջոցառումներ գործողություններ
Աշխատակազմի աշխատատեղերի

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ
Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի աշխատակիցներ

վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և
կապի միջոցներով
Աշխատակազմի գույքի նորացում
Ոլորտ

Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ

Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ

Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ

ծառայության բնագավառում համայնքի

Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից հարցումների հիման վրա

բնակչությանը հանրային ծառայությունների
մատուցումը ևորակը

վատ քան լավ
Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակի ցբնակիչների բավարարվածության
աստիճանը հարցումների հիման վրա

Ծրագիր

Գեղամասար

ավելի շատ

միջին՝ոչ լավ ոչ վատ

բնակավայրի վարչական շենքի սենյակների կոսմետիկ վերանորոգում

Բնակավայրը՝

Մասրիկ,Կախակն,Կուտական,Տրետուք,Սոտք,Կութ.Ազատ,Շա
տվան,Նորաբակ,Ջաղացաձոր,Գեղամաբակ,Շատջրեք
Փամբակ,Դարանակ,Արեգունի,Գեղամասար,Ավազան,Արփունք,Փոքր

Ծրագրի նպատակ

Ծրագրի

Ծրագրի

Բարելավել

ազդեցության վեր

գնահատման

Գեղամասար համայնքի

ջնական

համակարգ

աշխատողների

արդյունքի

ՄԳ

աշխատանքային

ցուցանիշ

կիսամյակայի

պայմանները

Գեղամասարխոշ

ն տարեկան

որացված

հաշվետվությո

համայնքի բոլոր

ւններ

Համայնքի ղեկավարի

թ հունիս–
դեկտեմբեր

բնակիչներին
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թ

թ

ապահովել
տեղեկատվական
և անհրաժեշտ
բոլոր
փաստաթղթերի
Միջոցառումներ գործողություններ

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

գյուղապետարանիշենքիբարեկարգմանևջր

Համայնքի բյուջեից նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝

ագծիվերանորոգմաննախագծա

Գեղամասարհամայնքի կոմունալ տնտեսություն ՀՈԱԿ ի տեխնիկա և գույք

նախահաշվայինփաստաթղթերիպատվիրում
ևնախապատրաստում

հազ դրամ

Նախագծա նախահաշվային փաստաթղթեր՝
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և պետական և սուբվենցիա

Գեղամասար համայնքի կոմունալ
տնտեսություն ՀՈԱԿ ին սուբսիդիայի
հատկացում
Գեղամասար համայնքի բոլոր
բնակավայրերի գիշերային լուսավորման
կառուցման ևվերանորոգման
աշխատանքների իրականացում և
վերահսկում
Աշխատանքների կատարման ավարտական
ակտի կազմում քննարկում և հաստատում
Ծրագիր

Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում

Բնակավայրերը՝Շատվան, Փոքր Մասրիկ
Ծրագրի

Ծրագրի

Ծրագրի

նպատակ Բարելավել

ազդեցության վեր

գնահատման

խմելու ջրի

ջնական

համակարգ

ջրամատակարարման

արդյունքի

ՄԳ

ծառայության մատուցման ցուցանիշ

կիսամյակայի

մատչելիությունը և որակը Խմելու ջրի

ն

ՓոքրՄասրիկ ներքին

ջրամատակարար

հաշվետվությո

ցանցի վերանորոգում և

ման

ւններ

Շատվան Ներքին և

ծառայության

արտաքին

որակից

ցանցիվերանորոգում

բնակիչների

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ
Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝

թ հունվար–
հազ

թ

դեկտեմբեր

դրամ

տարեկան

բավարարվածութ
յան աստիճանը
միջին՝ոչ լավ ոչ
վատ
Միջանկյալ արդյունք

Ելքային

Տեղեկատվակ

Բարելավվել խմելու ջրի

ցուցանիշներ քա

անաղբյուրներ

ջրամատակարարման

նակ որակ

Ծրագրիգնահ

ծառայության մատուցման ժամկետ

ատմանհամա

մատչելիությունը և որակը

կարգ

Շատվան

համայնքի գյուղական

վերանորոգված

աշխատակազմ

բոլոր բնակավայրերում

ջրագծերի

ՄԳկիսամյակայ

երկարությունը

ին տարեկան

Մուտքայինցուցանիշներ ներդրվածռեսուրսներ
Համայնքիբյուջեովնախատեսվածվերանորոգմանծախսեր՝
դրամ
Ծրագրիիրականացմանհարցերովզբաղվող
աշխատակազմիաշխատակիցներ՝

հաշվետվությու
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թ հունվար–
հազ

դեկտեմբեր

թ

արտաքի նցանցի
մ,ներքին

ններ
քաղաքացիակ

ցանցի

ան

երկարություն

հասարակությ

3696մ

ուն

ՓոքրՄասրիկ100

բնակիչներ

00մ
Տարվա
ընթացքում
ջրագծերի
ընթացիկնորոգու
միրականացվածբ
նակավայրերի
թիվը
Ջրագծերի
վթարների
ընդհանուր թիվը

Բնակիչների
կարծիքը խմելու
ջրի
ջրամատակարար
ման
մատչելիություն
ից ավելի շատ
լավ քան վատ
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը
տարի
Միջոցառումներ գործողություններ

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

Ներքինև արտաքին

Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝

ջրագծերիընթացիկնորոգմանաշխատանքներ
ինախահաշվային փաստաթղթերի

հազ դրամ

Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ ՝
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիա

նախապատրաստում
Ջրամատակարարման ներբնակավայրային
համակարգերիընթացիկ
նորոգմանաշխատանքների իրականացում և
վերահսկում
Վերանորոգման աշխատանքների
կատարման ավարտական ակտի կազմում
քննարկում և հաստատում
Ծրագիր

Գեղամասարհամայնքիբնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնում հենասյուներիներկում

Ավազան, Արփունք,Կախակն, Կուտական,Տրետուք

Բնակավայրերը՝Դարանակ,Արեգունի,
Ծրագրի նպատակ

Ծրագրի

Ծրագրի

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

գնահատման
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թ հունիս–

թ

Բարձրացնել Գեղամասար ազդեցության վեր

համակարգ

համայնքի բնակավայրերի ջնականարդյունք

ՄԳ

փողոցներով երթևեկության ի ցուցանիշ

կիսամյակայի

ան վտանգության

ն տարեկան

աշխատակիցներ՝

հաշվետվությո

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիա

մակարդակը փողոցները

Գեղամասար
համայնքի

դարձնել լուսավոր գեղեցիկբնակավայրերի

Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝

հազ

դեկտեմբեր

դրամ
Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի

ւններ

ու հարմարավետ համայնքի փողոցները
բնակիչների հյուրերի

դարձելեն

տրանսպորտային

լուսավոր

միջոցների և

գեղեցիկ ու

զբոսաշրջիկների համար

հարմարավետ
համայնքի
բնակիչների
հյուրերի
տրանսպորտայի
նմիջոցների և
զբոսաշրջիկների
համար

ով

Գիշերայինլ
ուսավորված
փողոցների
տեսակարար
կշիռն
ընդհանուրի մեջ

Միջանկյալ

Ելքային

Տեղեկատվակ

արդյունք Գեղամասար

ցուցանիշներ քա

ան

համայնքի

նակ որակ

աղբյուրներ

բնակավայրերի

ժամկետ

Ծրագրի

փողոցները դարձել են

Փողոցներում
տեղադրված

համակարգ

բարեկարգ

լուսատուների և

աշխատակազ

հենասյուների

մ ՄԳ

քանակը

կիսամյակայի
ն տարեկան

հենասյունների

հաշվետվությո

թիվը

ւններ

Բնակիչների

Գեղամասար համայնքի կոմունալ տնտեսություն

գնահատման

լուսավոր գեղեցիկև

Ներկված

Համայնքի ղեկավար տեղակալ բնակավայրերի վարչական ղեկավար

Գեղամասար

բավարարվածութ

համայնքի

յունը համայնքում

բնակիչներ

գիշերային
լուսավորվածությ
ուն ից–ավելի
շատ լավ քան
վատ
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ՀՈԱԿ ի տնօրեն

թ հունիս–
դեկտեմբեր

թ

Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը–
տարի
Միջոցառումներ գործողություններ
Գեղամասար համայնքի բնակավայրերի
փողոցների արտաքին լուսավորության
համակարգերի ընդլայնման հենասյուների
ներկման աշխատանքների նախագծա
նախահաշվային փաստաթղթերի

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ
Համայնքի բյուջով նախատեսված ծախսեր՝

հազ դրամ

Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝9
Թումանյան համայնքի կոմունալ տնտեսություն ՀՈԱԿ ի տեխնիկա և գույք
Նախագծա նախահաշվային փաստաթղթեր՝
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի և սուբվենցիայի միջոցներ

պատվիրում
Փողոցների արտաքին լուսավորության
համակարգերի ընդլայնման հենասյուների
ներկման աշխատանքների իրականացում և
վերահսկում
Աշխատանքների կատարման ավարտական
ակտերի կազմում քննարկում և հաստատում
Ոլորտ

Տրանսպորտ

Ոլորտային նպատակ

Ոլորտիազդեցության վերջնականարդյունքի ցուցանիշ

Բարձրացնել համայնքային ենթակայության
ճանապարհների և ինժեներական

Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման շահագործման և պահպանման
ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը հարցումներիհիմանվրա

միջին՝ոչ լավ ոչ վատ

կառույցների սպասարկման շահագործման և
պահպանման ծառայությունների որակըև
ապահովել ճանապարհային անվտանգ
երթևեկությունը

Ծրագիր

Փամբակ, Դարանակ,Սոտք միջհամայնքյին և ներհամայնքային տանող ճանապարհների նորոգում

Բնակավայրերը՝Փամբակ,Դարանակ,Սոտք
Ծրագրի

Ծրագրի

Համայնքի ղեկավարի տեղակալ Փամբակ ,Դարանակ, Սոթք

ազդեցության վեր

գնահատման

բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ

Փամբակի

ջնական

համակարգ

ներհամայնքային և

արդյունքի

ՄԳկիսամյակ

միջհամայնքային

ցուցանիշ

ային

տանող

Ապահովվել է

տարեկան

ճանապարհները

Փամբակ ,

հաշվետվությո

դրանք դարձնել

Դարանակ և

ւններ

անցանելի

Սոթք

գյուղացիներիև

բնակավայրերի

մեքենաների համար

բնակչությանը

Ծրագրի նպատակ
Բարեկարգել

Բարեկարգել Փամբակ

անցանելի

և Դարանակ տանող

ճանապարհներո

միջհամայնքային

վերթևեկել ու

ճանապարհը : 3.Սոտք

ծառայության

բնակավայրի

մատուցումը:

ներհամայնքային
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թ հունվար–
դեկտեմբեր

թ

ճանապարհները
Միջանկյալ

Ելքային

Տեղեկատվակ

Համայնքի ղեկավարի տեղակալ Փամբակ ,Դարանակ, Սոթք

արդյունքներ

ցուցանիշներ քա

ան

բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ

նակ որակ

աղբյուրներ

ժամկետ

Ծրագրի

Փամբակ ,Դարանակ,
Սոթք գյուղերի
բնակիչներն առանց

Վերանորոգված
Փամբակ

համակարգ

ժամանակին օգտվում

բնակավայրի

աշխատակազմ

են միջհամայնային և

ներհամայնքային

ՄԳ

ճանապարհներին չեն

ճանապարհ

կիսամյակային

ունենում հավելյալ

Փամբակ

վառելիքի կորուստ

Դարանակ

հաշվետվությու

միջհամայնքային

ններ բնակիչնե

կատարում մեքենաների

ճանապարհ

ր

և տեխնիկայի

2,5կմ

Բնակիչները չեն

անսարքությունների

թ

դեկտեմբեր

գնահատման

խոչընդոտների

կմ

թ հունվար–

տարեկան

Սոթք

վերացման ավելորդ

բնակավայրի

ծախսեր

ներհամայնքային
ճանապարհ -5կմ
բավարարվածութ
յունը
վերանորոգված
հանդամիջյան
ճանապարհների
անցանելիության
վիճակից–
բավականին լավ
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը 4ամիս

Միջոցառումներ գործողություններ
Կազմել միջհամայնքային և
ներհամայնքային ճանապարհների
վերանորոգման նախագծա նախահաշվային
փաստաթղթերը

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ
Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝3800 հազ դրամ
Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝4
Գեղամասար համայնքի կոմունալ տնտեսություն

ՀՈԱԿ ի տեխնիկա և գույք

Նախագծա նախահաշվային փաստաթղթեր՝

Վերահսկել ճանապարհների

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

նորոգմանաշխատանքները
Աշխատանքների կատարման ավարտական
ակտերի կազմում քննարկում և
հաստատում

համայնքի տեխնիկայի ձեռքբերում
Բնակավայրը՝Գեղամասար Աղբահան մեքենա և տրակտոր JCB
Ծրագիր

Գեղամասար

Ծրագրի

Ծրագրի

Խթանել համայնքների

ազդեցության վեր

գնահատման

հարթեցման,

ջնական

համակարգ

Ծրագրի նպատակ

Համայնքի ղեկավար ԱՄԶԳ ի

ևՏԶՀ ի ներկայացուցիչներ

թ հունվար–
դեկտեմբեր
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թ

խճապատման,

արդյունքի

ՄԳկիսամյակ

մաքրման

ցուցանիշ

ային

աշխատանքներինմիջա

Բոլոր

տարեկան

վայրի բարելավմանը ու

բնակավայրերում

հաշվետվությո

զարգացմանը

ունենալ բաեվոք

ւններ

ճանապարհ
Միջանկյալ արդյունք

Ելքային

Տեղեկատվակ

Գեղամասար համայնքի

ցուցանիշներ քա

անաղբյուրներ

ազգաբնակչությունը չի

նակ որակ

Աշխատակազմ

ունենա խորթուբորթ

ժամկետ

ներկայացուցիչն

ճանապարհներ,

Գեղամասար

Համայնքի ղեկավար համայնքի ղեկավարի տեղակալ

թ հունվար–

թ

դեկտեմբեր

եր ՄԳ

կապահովի

համայնքի Բոլոր

կիսամյակային

սանիտարահիգենիկ

բնակավայրերի

տարեկան

ճամփեզրներ

համայնքային և

հաշվետվությու

ներհամայքային

ններ

ճանապարհների,

բնակիչներ

սելովատարների
մաքրման և
հարթեցման
աշխատանքների
իրականացում
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը

տարի

Միջոցառումներ գործողություններ
Կազմել լիզինգային ծրագրի հայտ
Կազմակերպությունների հետ կնքել

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ
Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝18000

հազ դրամ

Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 4

Լիզինգային Ծրագրերի փաստաթղթեր
ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ
Ոլորտ Կրթություն
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ

Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը

ՏԻՄ երի կրթական հաստատությունների գործունեությունից մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության

և մատչելիությունը

բավարարվածության աստիճանը հարցումների հիման վրա

Ծրագիր

լավ

Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովումև ընդլայնում

Բնակավայրերը՝Սոտք, Տրետուք
Ծրագրի նպատակ

Ծրագրի

Ծրագրի

Համայնքի ղեկավար համայնքի ՆՈՒՀ

Իրականացնել

ազդեցության վեր

գնահատման

ՀՈԱԿ ների տնօրեններ վարչական ղեկավարներ

համայնքի

ջնական

համակարգ

Իրականացումը՝ՀՈԱԿ ներիմիջոցով

բնակչությանը

արդյունքի

ՄԳ

նախադպրոցական

ցուցանիշ

կիսամյակայի

կրթության

Ապահովվել է

ն տարեկան

ծառայությունների

համայնքի

հաշվետվությո

մատուցումը և

բնակչությանը

ւններ

հասանելիությունը

նախադպրոցակա
ն կրթության
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թ հունվար–
դեկտեմբեր

թ

ծառայություններ
ի մատուցումը և
հասանելիություն
ը շատ լավ
Միջանկյալ արդյունք

Ելքային

Տեղեկատվակ

Համայնքի ղեկավար համայնքի ՆՈՒՀ

Ապահովվել է

ցուցանիշներ քա

ան

ՀՈԱԿ ների տնօրեններ

համայնքի ՆՈՒՀ

նակ որակ

աղբյուրներ

վարչական ղեկավարներ

ՀՈԱԿ -ների բնականոն

ժամկետ

Համայնքի

գործունեությունը

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ
ների թիվը՝
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ

ղեկավար
վարչական
ղեկավարներ

ներ հաճախողեր

համայնքի

եխաների թիվը

ՆՈՒՀ
ՀՈԱԿ ների

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ

տնօրեններ

ների

աշխատակազմ

դաստիարակներ

ՄԳ կիսամյակային

ի թիվը

և տարեկան

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ

հաշվետվություննե

ների խմբերի

ր

թիվը

բնակիչներ ծնողնե

Մեկ երեխայի

ր

հաշվով սննդի
օրական
ծախսերը
դրամ
Մատուցված
ծառայության
համապատասխա
նությունը
օրենսդրական
պահանջներին
սահմանված
նորմատիվներին
կարգերին և
չափորոշիչներին
ամբողջությամբ
Նախադպրոցա
կանկրթության
ծառայության
մատուցման
օրերի թիվը
տարվա
ընթացքում
Ծնողների
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թ հունվար–
դեկտեմբեր

թ

բավարարվածութ
յան աստիճանը
մատուցված
ծառայություններ
ի որակից շատ
լավ
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը տարի
Միջոցառումներ գործողություններ

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

•

•

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝

•
•

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ների շենքեր և գույք

ՀՈԱԿ ների աշխատակազմերի

պահպանություն

•

ՀՈԱԿ ների շենքերի և գույքի

ընթացիկ նորոգում

•

Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ների պահպանման ծախսեր՝

հազ դրամ

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ծնողական վճարի չափի մասին

ավագանու որոշման ընդունում

•

Մանկապարտեզների խմբերի

կոմպլեկտավորում

•

Գործող օրենսդրական

պահանջներին սահմանված նորմատիվներին
կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ ների
գործունեության համապատասխանության
վերաբերյալ ուսումնասիրությունների
իրականացում
Ծրագիր

Սոտքի մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման համակարգի անցկացում

Բնակավայրը՝Սոտք
Ծրագրի նպատակ

Ծրագրի

Ծրագրի

Համայնքի ղեկավարի տեղակալ

Բարելավել Սոտք ՆՈՒՀ

ազդեցության վեր

գնահատման

ՆՈՒՀ-ի

ՀՈԱԿ ի կողմից

ջնական

համակարգ

ՀՈԱԿ ի տնօրեն

ծառայությունների

արդյունքի

ՄԳ

մատուցման

ցուցանիշ

կիսամյակայի

պայմանները

Ապահովվել է

ն տարեկան

Սոտք գյուղի

հաշվետվությո

բնակչության ը

ւններ

թ հունվար–

թ

դեկտեմբեր

նախադպրոցակա
ն կրթության
ծառայություններ
ի մատուցման
որակը լավ
Ելքային

Տեղեկատվակ

Համայնքի ղեկավարի տեղակալ

ցուցանիշներ քա

անաղբյուրներ

Սոտքի ՆՈՒՀ-ի

նակ որակ

Համայնքի

ՀՈԱԿ ի տնօրեն

ի նախադպրոցական

ժամկետ

ղեկավարի

կրթության

•

Միջանկյալ արդյունք
Բարելավվել են
Քարինջի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ

ծառայությունների
մատուցման

ՆՈՒ

Հ ՀՈԱԿ հաճախող

թ հունվար–
դեկտեմբեր

տեղակալ
ՍոտքՆՈՒՀ -ի
ՀՈԱԿ
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թ

պայմանները

երեխաների թիվը

իտնօրեն
աշխատակազմ

•

ՆՈՒ

ՄԳ կիսամյակայ

Հ ՀՈԱԿ հաճախող

ն և տարեկան

երեխաների աճը

հաշվետվություն
ներ ծնողներ

ով

•

Մեկ

երեխայի հաշվով
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ի
պահպանման
փաստացի
ծախսերի
գումարը
դրամ

•

Ծնո

ղների կարծիքը
մատուցված
ծառայությունների
վերաբերյալ լավ
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը տարի
Միջոցառումներ գործողություններ
Սոտք ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ի վերանորոգման

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ի աշխատակազմ՝

աշխատանքների նախագծա նախահաշվային

Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթեր՝

փաստաթղթերի պատվիրում

Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ի ջեռուցման համակարգի անցկացմանծախսեր՝

•

Վերանորոգմանաշխատանքների

հազ դրամ

ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ

իրականացման շինարարական
կազմակերպության ընտրության մրցույթի
անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ
պայմանագրի կնքում

•

Վերանորոգման աշխատանքների

իրականացում և վերահսկում

•

Աշխատանքների կատարման

հանձնման ընդունման ավարտական ակտի
կազմում քննարկում և հաստատում

թ հունվար–
դեկտեմբեր
Ոլորտ

Սոցիալակ անպաշտպանություն

Ոլորտային նպատակ
Ապահովել սոցիալապես անապահով
ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ
Սոցիալական ծրագի առկայությունը այո ոչ այո
Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից միջին՝ոչ լավ ոչ վատ

աջակցության հասցեականությունը և
մատչելիությունը
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թ

Ծրագիր

Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին

Բնակավայրերը՝Փամբակ, Դարանակ,Արեգունի,Գեղամասար Ավազան, Արփունք, Փոքր Մասրիկ, Կախակն, Կուտական, Տրետուկ,
Սոտք, Կութ, Ազատ, Շատվան, Նորաբակ, Ջաղացաձոր, Գեղամաբակ,Շատջրեք
Ծրագրի նպատակ

Ծրագրի

Ծրագրի

Համայնքի ղեկավար աշխատակազմի քարտուղար աշխատակազմի

Բարելավել անապահով

ազդեցության վեր

գնահատման

սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ

ընտանիքների

ջնական

համակարգ

վարչական ղեկավարներ

հետտարվող

արդյունքի

ՄԳ

աշխատանքների որակը

ցուցանիշ

կիսամյակայի

և հասցեականությունը

Բարելավվել է

ն տարեկան

սոցիալապես

հաշվետվությո

անապահով

ւններ

թ հունվար–

թ

դեկտեմբեր

ընտանիքներին
տրամադրվող
սոցիալական
աջակցության
հասցեականությո
ւնը և
ծառայության
մատչելիությունը
հարցումներ
հիմանվրա
բավականին լավ
Միջանկյալ արդյունք

Ելքային

Տեղեկատվակ

Համայնքի ղեկավար աշխատակազմի քարտուղար աշխատակազմի

Բարելավվել է

ցուցանիշներ քա

ան

սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ

սոցիալապես

նակ որակ

աղբյուրներ

վարչական ղեկավարներ

անապահով

ժամկետ

Համայնքի

ընտանիքների ն

Սոցիալական

ղեկավար

տրամադրվող

աջակցություն

վարչական

սոցիալական

ստացած

ղեկավարներ

աջակցության

սոցիալապես

աշխատակազմի

հասցեականությունը

խոցելի

սոցիալակն

ընտանիքների

հարցերով

թիվը

զբաղվող

Սոցիալական

մասնագետ ՄԳ

աջակցություն

կիսամյակային

ստանալու

տարեկան

դիմումների

հաշվետվությու

քանակը

ններ

ներկայացրածներ

շահառուներ

ի թիվը
Սոցիալական
աջակցություն
ստացող
հաշմանդամների
թիվը
Սոցիալական

25

թ հունվար–
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թ

աջակցություն
ստացած
ուսանողների
թիվը
Բնակչության
կարծիքը
սոցիալական
աջակցության
ծառայության
մատուցման
հասցեականությ
ան մասին
միջին՝ոչ լավ ոչ
վատ
Ծրագրի
իրականացման
ժամկետը
տարի
Միջոցառումներ գործողություններ
Սոցիալական աջակցության տրամադրման
կարգի ընդունում ավագանու կողմից
Սոցիալական աջակցության կարիք

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

•
•

Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝

հազ դրամ

Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ՝

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում
Սոցիալական աջակցություն ստանալու
դիմումների քննարկում և աջակցության
տրամադրում
Ոլորտ

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ

Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում
բնակչությանը աղբահանության և
սանիտարական մաքրմանորակյալ և

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվածաղբահանության և սանիտարական
մաքրման ծառայություններից հարցումների հիման վրա
Տեղափոխված աղբի ծավալը՝

ավելի շատ լավ քան վատ

տոննա

մատչելի ծառայությունների մատուցումը և
շրջակա միջավայրի մաքրությունը

Ծրագիր

Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում

Բնակավայրերը՝Փամբակ, Դարանակ,Արեգունի,Գեղամասար Ավազան, Արփունք, Փոքր Մասրիկ, Կախակն, Կուտական, Տրետուկ,
Սոտք, Կութ, Ազատ, Շատվան, Նորաբակ, Ջաղացաձոր, Գեղամաբակ,Շատջրեք
Ծրագրի

Ծրագրի

Համայնքի ղեկավար

Կազմակերպել

ազդեցության վեր

գնահատման

վարչական ղեկավարներ

համայնքի

ջնական

համակարգ

Իրականացումը՝սեփական միջոցներով

բնակչությանը

արդյունքի

ՄԳ

աղբահանության և

ցուցանիշ

կիսամյակայի

սանիտարական

Ապահովվել է

ն տարեկան

մաքրմանծառայությունն

համայնքի

հաշվետվությո

երի մատուցումը

բնակչությանը

ւններ

համայնքի բոլոր

աղբահանության

Ծրագրի նպատակ
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թ

բնակավայրերում

և
սանիտարական
մաքրման
ծառայություններ
ի մատուցումը
համայնքի բոլոր
բնակավայրերում
ով

Միջանկյալ արդյունք

Ելքային

Տեղեկատվակ

Կազմակերպվել է

ցուցանիշներ քա

ան

նակ որակ

աղբյուրներ

ժամկետ

Համայնքի

համայնքի բոլոր
բնակավայրերիբնակչու
թյանը աղբահանության

Աղբահանությու

Համայնքի ղեկավար
Թումանյանի կոմունալ տնտեսություն ՀՈԱԿ ի տնօրեն վարչական
ղեկավարներ

ղեկավար

և սանիտարական

նև

մաքրմանծառայությունն

սանիտարական

կոմունալ

երի մատուցումը

մաքրում

տնտեսություն

ապահովվել է շրջակա

իրականացնող

ՀՈԱԿ ի

միջավայրի

աշխատակիցներ

տնօրեն

մաքրությունը

ի թիվը

վարչական

Գեղամասարի

Աղբատար

ղեկավարներ

մեքենաների

ՄԳ

թիվը

կիսամյակային

Աղբամանների

և տարեկան
հաշվետվությու

թիվը
Աղբահանությա

ններ
բնակիչներ

ն համար
գանձվող վճարի
չափը

դրամ

Համայնքում
իրականացված
աղբահանության
ծավալը
տարեկան
կտրվածքով
տոննա
Բնակիչների
կարծիքը
աղբահանության
և
սանիտարական
մաքրման
ծառայության
վերաբերյալ—
միջին Աղբահան
ության և
սանիտարական
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թ

մաքրման
ծառայության
համապատասխա
նությունը
օրենսդրական
պահանջներին
սահմանված
նորմատիվներին
կարգերին և
չափորոշիչներին
մասնակի
Աղբահանությա
ն ծառայության
մատուցման
հաճախականությ
ունը՝ ամսվա
կտրվածքով –
գյուղերում՝
անգամ
Սանիտարակա
ն մաքրման
ծառայության
մատուցման
հաճախականությ
ունը՝ ամսվա
կտրվածքով –
ըստ գրաֆիկ
ժամանակացույց
ի
Միջոցառումներ գործողություններ

•

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

Գեղամասար համայնքի բնակելի

տարածքների աղբահանության ծավալի

գույք և մեքենա սարքավորումներ

ընդլայնում:

•

Աղբահանության և

Համայնքի բյուջեով նախատեսված

սանիտարական մաքրման սխեմայի

ծախսեր՝

ժամանակացույցի կազմում և հաստատում

ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ

•

դրամ

Համայնքում արտադրված աղբը

Վարդենիս համայնք աղբավայրտեղափոխելու
համար

•

կնքել պայմանագիր Վարդենիսի

համայնքապետարանի հետ
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պահպանման

Համայնքայինգույքիկառավարման

•

Աղյուսակ

թ ծրագիրը

Համայնքիգույքիկառավարման

Հ հ Գույքիանվանում
ը

Անվանում
զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

թ Ծրագիրը

Վիճակիգնա
հատումը

Գույքիկառավ
արմանգործա
ռույթը

Այլբնութագրիչներ

գ. Փամբակ
1

Վարելահող

352հա

-

2
3
4

Արոտավայր
Խոտհարք
Բնակավայրիհող

610հա
54 հա

-

5

Անտառայինհող

259հա

-

6

Տրակտորևսարքա ԲելառուսՄՏԶ
վորումներ
82-1 2008թ.,
մամլիչ,
շարքացան,

Լավ

29

99հա/
Կնքվելէպայմանագիր
տրվելէվարձա
կալությամբ
Չիկնքվելպայմանագիր
Համայնքիկողմ
ից
Համայնքիկողմ
ից
Համայնքիկողմ
իցօգտագործվո
ղ

փխրեցուցիչ
7

Կոմբայն

լավ

-

Տրվածէվարձակալությ
ամբ
8 Վարչականղեկավ
17
լավ
Համայնքիկողմ
արինստավայրշե
իցօգտագործվո
նք
ղ
9 Մանկապարտեզ
10 Մշակույթիտուն
11 Հանդիսությանսր
200
Բավարար Օգտագործվու
ահ
մէհամայնքիկո
ղմից
12 Բուժկետ
16
լավ
Օգտագործվու
մէհամայնքիկո
ղմից
13 Խմելուջրիներքին
3,7կմ
վատ
Օգտագործվու Ենթակաէվերանորոգմ
ցանց
մէհամայնքիկո
ան
ղմից
14 Խմելուջրիարտաք
1,8կմ
վատ
Օգտագործվու Ենթակաէվերանորոգմ
ինցանց
մէհամայնքիկո
ան
ղմից
15 Որոգմանցանց
5կմ
բավարար
Օգտագործվու
մէհամայնքիկո
ղմից
16 Ջրամբար
3մ
2 մ 4 Անբավարար Օգտագործվու Ենթակաէվերանորոգմ
մէհամայնքիկո
ան
4մ
մ
ղմից
17 Գերեզմանատուն
4,8 հա
լավ
Օգտագործվու
մէհամայնքիկո
ղմից
18 Կովանոց
19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ
բավարար
Օգտագործվու Ենթակաէվերանորոգմ
3 հատ/ 12 մ
մէհամայնքիկո
ան մ
ղմից
21 Միջհամայնքային 2,5կմՓամբակ
վատ
Օգտագործվու Ենթակաէվերանորոգմ
ճանապարհներ
-Դարանակ
մէհամայնքիկո
ան
ղմից
22 Ներհամայնքային
6կմ
4կմվատ
Օգտագործվու ենթակաէվերանորոգմ
ճանապարհներ
մէհամայնքիկո
ան
ղմից
23 Դաշտամիջյանճա
5կմ
Բավարար Օգտագործվու
նապարհներ
մէհամայնքիկո
ղմից
24 Լուսավորություն
80 հատ
բավարար
Օգտագործվու
(սյուն)
մէհամայնքիկո
ղմից
30

25 Պահեստներ

Հ հ

Գույքիանվանումը

-

-

Անվանում
զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

-

Վիճակիգն
ահատումը

-

Գույքիկառավա
րմանգործառույ
թը

Այլբնութագրիչներ

գ. Դարանակ
1
2

Վարելահող
Արոտավայր

239,67հա
1204,38հա

-

3

Խոտհարք

15,91հա

-

4

Բնակավայրիհող

28,4հա

Բավարար

5

Անտառայինհող

417,62հա

6
7
8

Տրակտոր
Կոմբայն
Վարչականղեկավա
րինստավայրշենք

47

Բավարար

9 Մանկապարտեզ
10 Մշակույթիտուն

48

Բավարար

11 Հանդիսությանսրահ

128

բավարար

12 Բուժկետ

25

բավարար

13 Խմելուջրիներքինցա
նց

2կմ

1կմվատ

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց

3կմ

2կմվատ

1,5 կմ

բավարար

15 Ոռոգմանցանց
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Օգտագործվումէ Չիկնքվելպայմանա
համայնքիկողմի
գիր
ց
Օգտագործվումէ Ենթակաէօտարմա
համայնքիկողմի
ն
ց
Օգտագործվումէ
համայնքիկողմի
ց
Օգտագործվումէ
համայնքիկողմի
ց

Օգտագործվումէ Ենթակաէվերանոր
համայնքիկողմի
ոգման
ց
-

Ենթակաէմասնակի
վերանորոգման
Ենթակաէմասնակի
վերանորոգման
Օգտագործվումէ
համայնքիկողմի
ց
Օգտագործվումէ Ենթակաէվերանոր
համայնքիկողմի
ոգման
ց
Օգտագործվումէ Ենթակաէվերանոր
համայնքիկողմի
ոգման
ց
Օգտագործվումէ Անհրաժեշտէմաքր
համայնքիկողմի
ելառվատարը
ց

16 Ջրամբար

1
Օգտագործվումէ
2 հատ, 3 մ 3
անբավարար
համայնքիկողմի
մ
ց
17 Գերեզմանատուն
1հա
բավարար Օգտագործվումէ
համայնքիկողմի
ց
18 Կովանոց
1հատ
Քանդված Չիօգտագործվու
մ
19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ
2 հատ,30
Օգտագործվումէ
20 մ
Քանդված համայնքիկողմի
մ ,20 մ
ց
21 Միջհամայնքայինճա Դարանկավատ
Օգտագործվումէ
նապարհներ
Փամբակ
համայնքիկողմի
2,5կմ,
ց
ՓամբակԱրեգունի
6կմ
22 Ներհամայնքայինճա
4կմ
վատ
Օգտագործվումէ
նապարհներ
համայնքիկողմի
ց
23 Դաշտամիջյանճանա
14կմ
Բավարար Օգտագործվումէ
պարհներ
համայնքիկողմի
ց
24 Լուսավորություն
25 Պահեստներ
84
Շատվատ Չիօգտագործվու
մ
Հ հ

Գույքիանվանումը

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

Վիճակիգն
ահատումը

Գույքիկառավ
արմանգործառ
ույթը

Ենթակաէվերակառ
ուցման

Ենթակաէօտարմա
ն
Ենթակաէվերակառ
ուցման
Ենթակաէվերանոր
ոգման

Ենթակաէվերանոր
ոգման

Ենթակաէօտարմա
ն
Այլբնութագրիչներ

գ.Արեգունի
1

Վարելահող

846,28հա

-

2

Արոտավայր

2471,5հա

-

3

Խոտհարք

27,43հա

-

4

Բնակավայրիհող

64,09հա

-
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237,542/
33,15
տրվելէվարձակ ենթակաէվարձակալ
ալությամբ,
ությանկամօտարմա
ն
Օգտագործվում Չիկնքվելպայմանագ
էհամայնքիկողմ
իր
ից
Օգտագործվում Չիկնքվելպայմանագ
էհամայնքիկողմ
իր
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ

ից
5

Անտառայինհող

22,92

6
7
8

Տրակտոր
Կոմբայն
Վարչականղեկավա
րինստավայր

198,2

-

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

9
10
11
12

Մանկապարտեզ
Մշակույթիտուն
Հանդիսությանսրահ
Բուժկետ

144

Լավ

13 Խմելուջրիներքինցա
նց

2,3կմ

Վատ

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց

2,6կմ

Վատ

15 Որոգմանցանց

1,3կմ

Վատ

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Չիօգտագործվո
ւմ
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվու
մէհամայնքիկո
ղմից

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

16 Ջրամբարևկապտաժ
6
հատկապտա
ներ
ժ, 42մ
17 Գերեզմանատուն
0,88հա

Բավարար

18 Կովանոց

Քանդված

19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ

735
4հատ, 24 մ

21 Միջհամայնքայինճա
նապարհներ

ԱրեգունիԴարանակ
2,5 կմ,
ԱրեգունիԳեղամասար
7 կմ
22 Ներհամայնքայինճա
6,5կմ
նապարհներ
23 Դաշտամիջյանճանա

25կմ

Վատ

Ենթակաէվերանորո
գման
Ենթակաէվերանորո
գման
Ենթակաէկապիտալ
վերանորոգման
Ենթակաէվերակառ
ուցման
Ենթակաէվերանորո
գման
Տարածքըենթակաէօ
տարման

2հատըվատ Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
ԱրեգունիԵնթակաէվերանորո
Դարանակվ
գման
ատ

Ավելիվատ

բավարար
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Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում

պարհներ
24 Լուսավորություն
25 Պահեստներ

Հ հ

Գույքիանվանումը

էհամայնքիկողմ
ից
-

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

Վիճակիգն
ահատումը

Գույքիկառավ
արմանգործառ
ույթը

Այլբնութագրիչներ

գ. Գեղամասար
1

Վարելահող

1869,58հա

-

2

Արոտավայր

1747,88հա

-

3

Խոտհարք

1,39հա

-

4

Բնակավայրիհող

78,5հա

-

5

Անտառայինհող

60,85հա

-

6

Տրակտորևսարքավո
րումներ

Տ -150
գութան 1

բավարար

7
8

Կոմբայն
Վարչականղեկավա
րինստավայր (շենք)

545

Բավարար

9

Մանկապարտեզ

448

վատ

10 Մշակույթիտուն

273

վատ

11 Հանդիսությանսրահ

384

լավ

12 Բուժկետ

192

բավարար

34

396,75
103,12
տրվածէվարձա ենթակաէօտարման
կալությամբ
Օգտագործվում Չկապայմանագիր
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Չկապայմանագիր
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէնորոգման
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէնորագմա
էհամայնքիկողմ
ն
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

13 Խմելուջրիներքինցա
նց
14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց
15 Որոգմանցանց

16 Ջրամբար

17 Գերեզմանատուն

18 Կովանոց
19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ

21 Միջհամայնքայինճա
նապարհներ

22 Ներհամայնքայինճա
նապարհներ
23 Դաշտամիջյանճանա
պարհներ
24 Լուսավորություն
25 Պահեստներ

Հ հ

Գույքիանվանումը

12կմ

վատ

Օգտագործվում 6կմենթակաէվերան
էհամայնքիկողմ
որոգման
ից
13
21կմ
Օգտագործվում 8կմենթակաէվերան
կմբավարար էհամայնքիկողմ
որոգման
ից
30կմառվատ
վատ
Օգտագործվում 20կմենթակաէմագր
ար
էհամայնքիկողմ
ման
ից
բավարար Օգտագործվում
5 հատ, 10 մ
էհամայնքիկողմ
ից
1,06հա
լավ
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
3
2հատ , 190մ , բավարար Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ հատըենթակաէվեր
8 հատը 59 մ
անորոգման
ից
Գեղամասար Գեղամասար Օգտագործվում
Գեղամասար-Արեգունի
էհամայնքիկողմ Արեգունիենթակաէ
Ավազանշա
7կմ,
ից
վերանորոգման
տլավ,
Գեղամասար
-Ավազան Գեղամասար
3կմԳեղամա
Արեգունիշա
սար-Փ.
տվատ
Մասրիկ 6կմ
20կմ
բավարար
Գեղամասար- 10կմենթակաէվերա
Արեգունի
նորոգման
72կմ
Բավարար Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
-

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

Վիճակիգն
ահատումը

Գույքիկառավ
արմանգործառ
ույթը

Այլբնութագրիչներ

գ. Ավազան
1

Վարելահող

-

361,1հա
35

118,24

-

2

Արոտավայր

3
4

Խոտհարք
Բնակավայրիհող

50,74հա

5

Անտառայինհող

64,52հա

6
7
8

Տրակտոր
Կոմբայն
Վարչականղեկավա
րինստավայր մ

9 Մանկապարտեզ
10 Մշակույթիտուն ,
գրադարան

տրվածէվարձա
կալությամբ
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

1166,72հա

352

-

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Բավարար

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Բավարար

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

մ

176մ

11 Հանդիսությանսրահ
մ

200

վատ

12 Բուժկետ մ

40

Բավարար

13 Խմելուջրիներքինցա
նց

3կմ

վատ

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց

5,2կմ

վատ

2կմ

Բավարար

3հատ,4 մ 4
մ 6մ

Բավարար

0,41հա
0,3

Բավարար

15 Որոգմանցանց

16 Ջրամբար

17 Գերեզմանատուն

18 Կովանոց
19 Էլ. աղաց մ

50

Վատ

36

Ենթակաէվերանորո
գման

Ենթակաէվերանորո
գման
Ենթակաէվերանորո
գման
1կմԵնթակաէվերան
որոգման
Ենթակաէվերանորո
գման 6 մ

Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից

20 Կամուրջներ մ

2 հատ, 18մ

Բավարար

21 Միջհամայնքայինճա Ավազաննապարհներ
Գեղամասար
3կմ ,
ԱվազանքԱրփունք 3կմ
22 Ներհամայնքայինճա
5կմ
նապարհներ

Բավարար

23 Դաշտամիջյանճանա
պարհներ

Բավարար

24 Լուսավորություն
(սյուն)
25 Պահեստներ

Հ հ

Գույքիանվանումը

21կմ

3կմվատ

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
Ավազանէհամայնքիկողմ Արփունքենթակաէվ
ից
երանորոգման

Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

-

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

Վիճակիգն
ահատումը

Գույքիկառավ
արմանգործառ
ույթը

Այլբնութագրիչներ

գ. Արփունք
1

Վարելահող

956,5

2

Արոտավայր

223հա

3
4

Խոտհարք
Բնակավայրիհող

63,26

Անտառայինհող
Տրակտոր
Կոմբայն
Վարչականղեկավա
րինստավայր (շենք)
մ
9 Մանկապարտեզ մ
10 Մշակույթիտուն մ

186,4

Բավարար

118

Բավարար

11 Հանդիսությանսրահ
մ

160

Բավարար

5
6
7
8

-

425հատրվածէվ
արձակալությա
մբ
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Չկապայմանագիր

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

37

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ

-

12 Բուժկետ մ

22

Բավարար

13 Խմելուջրիներքինցա
նց

1,64կմ

Վատ

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց

5,5կմ

Վատ

15 Որոգմանցանց

16 Ջրամբար մ

17 Գերեզմանատուն

18 Կովանոց
19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ մ

6կմառվատա
ր
2 հատ, 6 , 4

Վատ

1,54

Բավարար

2 հատ, 12

Բավարար

ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Ենթակաէվերանորո
գման
Ենթակաէվերանորո
գման
Ենթակաէմագրման

Ենթակաէվերանորո
գման

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
21 Միջհամայնքայինճա ԱրփունքՕգտագործվում Ենթակաէվերանորո
Արփունք- էհամայնքիկողմ
նապարհներ
Ավազան 3
գման
կմ, Արփունք- Ավազանշա
ից
տվատ ,
Կախակն
Արփունք-Փ.
4,5կմ ,
Մասրիկվատ
Արփունք-Փ.
Մասրիկ 4կմ
22 Ներհամայնքայինճա
4,5 կմ
3,5 վատ
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
նապարհներ
էհամայնքիկողմ
գման
ից
23 Դաշտամիջյանճանա
10կմ
Բավարար Օգտագործվում
պարհներ
էհամայնքիկողմ
ից
24 Լուսավորություն
25 Պահեստներ
Հ հ

Գույքիանվանումը

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

Վիճակիգն
ահատումը

Գույքիկառավ
արմանգործառ
ույթը

գ. ՓոքրՄասրիկ
1

Վարելահող

519,68

1172,63 հա
38

Այլբնութագրիչներ

հատրվածէվար
ձակալությամբ
Օգտագործվում Չիկնքվելպայմանա
էհամայնքիկողմ
գիր
ից

2

Արոտավայր

466,41 հա

3
4

Խոտհարք
Բնակավայրիհող

110,57հա

5
6
7
8

Անտառայինհող
Տրակտոր
Կոմբայն
Վարչականղեկավա
րինստավայր
(շենք մ
Մանկապարտեզ մ

243

բավարար

676

Վատ

10 Մշակույթիտուն մ
11 Հանդիսությանսրահ
մ

189

Բավարար

12 Բուժկետ մ

144

Բավարար

13 Խմելուջրիներքինցա
նց

8կմ

Վատ

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց

6կմ

Վատ

1,3 կմերկ.
1կմկառետա
ններ
70

Բավարար

3,04

Բավարար

2 հատ, 12, 12

Բավարար

9

15 Ոռոգմանցանց

16 Ջրամբար մ

17 Գերեզմանատուն

18 Կովանոց
19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ մ

21 Միջհամայնքայինճա Փ. Մասրիկ-

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Բավարար

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Փ. Մասրիկ- Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
39

նապարհներ

22

23

24

25

Հ հ

Գեղամասար Արփունքվա էհամայնքիկողմ
գման
6կմ, Փ.
տ
ից
ՄասրիկԱրփունք 4կմ
Ներհամայնքայինճա
11կմ
10կմվատ
Օգտագործվում Ենթակաէնորոգման
նապարհներ
էհամայնքիկողմ
ից
Դաշտամիջյանճանա
18,3կմ
Բավարար Օգտագործվում
պարհներ
էհամայնքիկողմ
ից
54
Լուսավորություն(սյո
Լավ
Օգտագործվում
ւն)
էհամայնքիկողմ
ից
Պահեստներ

Գույքիանվանումը

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

Վիճակիգնա
հատումը

Գույքիկառավ
արմանգործառ
ույթը

Այլբնութագրիչներ

գ. Կախակն
1

Վարելահող

1256,17հա

2

Արոտավայր

1782,44հա

3

Խոտհարք

150,42հա

4

Բնակավայրիհող

93,63հա

5

Անտառայինհող

281 հա

6

Տրակտոր

1 ԴՏ-75

անսարք

7
8

Կոմբային
Վարչականղեկավա
րինստավայր(շենք մ

85

Բավարար

9 Մանկապարտեզ մ
10 Մշակույթիտուն մ

-

40

601հատրվածէվ
արձակալությա
մբ
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից

470,14հաենթակաէօ
տարման
Չինկնքվելպայման
ագիր
Ենթակաէօտարման

Ենթակաէօտարման

11 Հանդիսությանսրահ
12 Բուժկետ մ

30

Բավարար

13 Խմելուջրիներքինցա
նց

4,5կմ

Բավարար

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց

8,5կմ

Բավարար

15 Որոգմանցանց

10կմ

Բավաւար

7հատկապտ
աժ 42

Բավարար

4,81հա

Բավարար

18 Կովանոց
19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ մ

9 հատ, 140

Բավարար

21 Միջհամայնքայինճա
նապարհներ

ԿախակնԱրփունք
4,5կմ,
Կախակն Կուտական
6,5 կմ
3,5կմ

16 Ջրամբար մ

17 Գերեզմանատուն

22 Ներհամայնքայինճա
նապարհներ
23 Դաշտամիջյանճանա
պարհներ
24 Լուսավորություն
25 Պահեստներ

Հ հ

Գույքիանվանումը

25կմ

Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից

Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Կախակն- Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
Արփունքբավ էհամայնքիկող
գման
արար,
մից
Կախակն Կուտականվ
ատ
1կմլավ, 2,5 Օգտագործվում
վատ
էհամայնքիկող
մից
Բավարար Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից

-

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

Վիճակիգնա
հատումը

Գույքիկառավ
արմանգործա
ռույթը

գ. Կուտական

41

Այլբնութագրիչներ

1

Վարելահող

1239հա

2

Արոտավայր

1027հա

3
4

Խոտհարք
Բնակավայրիհող

45հա

5

Անտառայինհող

113,5հա

Տրակտոր
Կոմբային
Վարչականղեկավա
րինստավայր
(շենք մ )
9 Մանկապարտեզ մ
10 Մշակույթիտուն մ
11 Հանդիսությանսրահ
մ
12 Բուժկետ մ

257,3

6
7
8

731
հատրվաելէվա
րձակալությամ
բ
Օգտագործվում Չիկնքվելպայմանագ
էհամայնքիկող
իր
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից

Բավարար

Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից

140

Բավարար

13 Խմելուջրիներքինցա
նց

5կմ

Վատ

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց

7կմ

Բավարար

15 Որոգմանցանց

6կմբետ., 1,5
առվատար

Բավարար

16 Ջրամբար մ

2 հատ, 16, 12

Բավարար

17 Գերեզմանատուն

2,25հացանկ
ապատված

Բավարար

Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկող
գման
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից

18 Կովանոց
19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ

2 հատ, 6 մ,
6մ

-

Բավարար

42

Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից

21 Միջհամայնքայինճա Կախականնապարհներ
Կուտական6,5 կմ,
ԿաղականՏրետուկ 2կմ
22 Ներհամայնքայինճա
2,2կմ
նապարհներ

Բավարար

Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից

1,2 կմվատ

23 Դաշտամիջյանճանա
պարհներ

Բավարար

Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկող
գման
մից
Օգտագործվում
էհամայնքիկող
մից

24 Լուսավորություն
25 Պահեստներ
Հ հ

Գույքիանվանումը

6կմ

Զբաղեցրած Վիճակիգնա Գույքիկառավ
հատումը
արմանգործառ
տարածքը
ույթը
մակերեսը մ

Այլբնութագրիչներ

գ. Տրետուք
1

Վարելահող

756,5հա

2

Արոտավայր

839,8հա

3

Խոտհարք

75,4հա

4

Բնակավայրիհող

32,3հա

5

Անտառայինհող

194,2 հա

6
7
8

Տրակտոր
Կոմբային
Վարչականղեկավա
րինստավայր(շենք մ
)
Մանկապարտեզ մ

9

10 Մշակույթիտուն մ
11 Հանդիսությանսրահ
մ

ԴՏ-75
75,4

Անսարք
Բավարար

70

Վատ

-

43

480,9
82
հատրվածէվար ենթակաէօտարման
ձակալությամբ
Օգտագործվում Չիկնքվելպայմանա
էհամայնքիկողմ
գիր
ից
Օգտագործվում Չիկնքվելպայմանա
էհամայնքիկողմ
գիր
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Ենթակաէօտարման
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից

12 Բուժկետ մ
13 Խմելուջրիներքինցա
նց

3կմ

Բավարար

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց

7կմ

Բավարար

15 Որոգմանցանց

10կմ

Բավարար

16 Ջրամբար մ

11,2

Բավարար

Գերեզմանատուն
Կովանոց
Էլ. աղաց
Կամուրջներ մ

1,34հա
1 հատ, 24

Բավարար

21 Միջհամայնքայինճա
նապարհներ

ՏրետուքԿուտական
2կմ
3կմ

Լավ

2 կմվատ

20կմ

Բավարար

17
18
19
20

22 Ներհամայնքայինճա
նապարհներ
23 Դաշտամիջյանճանա
պարհներ
24 Լուսավորություն
25 Պահեստներ
Հ հ

Գույքիանվանումը

Բավարար

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

Վիճակիգն
ահատումը

Գույքիկառավ
արմանգործառ
ույթը

Այլբնութագրիչներ

գ. Սոթք
1

Վարելահող

2
3
4

Արոտավայր
Խոտհարք
Բնակավայրիհող

-

5
6

Անտառայինհող
Տրակտոր

ԳԱԶ 53,
ՄՏԶ-82,

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

1964հա

անսարք

44

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ

ԳԱԶ 53,
ՈՒԱԶվիլիս,

ՈՒԱԶվիլիս,
ՍԿ-5

Բավարար

Վարչականղեկավա
րինստավայր(շենք)
մ
Մանկապարտեզ մ

555

Բավարար

225

լավ

10 Մշակույթիտուն մ
11 Հանդիսությանսրահ
մ

300

լավ

12 Բուժկետ մ

16

լավ

13 Խմելուջրիներքինցա
նց

18կմ

լավ

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց

12կմ

Բավարար

15 Որոգմանցանց

40կմ

Բավարար

6 հատ, 220

բավարար

4,56հա

լավ

6հատ, 180

Բավարար

7

Կոմբայն

8

9

16 Ջրամբար մ

17 Գերեզմանատուն

18 Կովանոց
19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ մ

21 Միջհամայնքայինճա Սոթք-Ազատ
նապարհներ
2կմ, ՍոթքԿութ
3կմ
22 Ներհամայնքայինճա
15կմ
նապարհներ
23 Դաշտամիջյանճանա
պարհներ

45կմ

վատ

Բավարար

Բավարար

45

ից
ենթակաէօտարման
Օգտագործվում Ենթակաէընթացիկվ
էհամայնքիկողմ
երանորոգման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

24 Լուսավորություն(սյո
ւն)
25 Պահեստներ
Հ հ

Գույքիանվանումը

44հատ

Բավարար

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Վիճակիգն
ահատումը

Գույքիկառավ
արմանգործառ
ույթը

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

Այլբնութագրիչներ

գ.Կութ
1

Վարելահող

617,03հա

2

Արոտավայր

1826,02հա

3

Խոտհարք

492,08հա

4

Բնակավայրիհող

36,54

5

Անտառայինհող

99,63

6

Տրակտոր,
ավտոմեքենա

7
8

Կոմբայն
145
Վարչականղեկավա
համայնքակե
րինստավայր(շենք մ
նտրոն
)
207
Մանկապարտեզ մ

9

10 Մշակույթիտուն մ

11 Հանդիսությանսրահ
մ
12 Բուժկետ մ

13 Խմելուջրիներքինցա
նց

Զիլ 157,ՍԱԶ3507

170

անսարք

Վատ

վատ

Վատ

278,15
տրվածէվարձա
կալությամբ
100հատրվածէվ
արձակալությա
մբ
55,6
տրվածէվարձա
կալությամբ
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէօտարման
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից

25

Վատ

3կմ

Բավարար

46

Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց

4կմ

Բավարար

15 Որոգմանցանց

8կմ

Բավարար

16 Ջրամբար մ

17 Գերեզմանատուն

18 Կովանոց

19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ մ

21 Միջհամայնքայինճա
նապարհներ
22 Ներհամայնքայինճա
նապարհներ
23 Դաշտամիջյանճանա
պարհներ
24 Լուսավորություն
25 Պահեստներ մ

Հ հ

Գույքիանվանումը

2 հատ,25, 25

1հա

Բավարար

Ոչխարանոց
պատերը
3 հատ,15,
18,30

վատ

Կութ-Սոթք
3կմ, ԿութԱզատ 2կմ
11կմ

վատ

30կմ

Բավարար

342

վատ

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

վատ

Վիճակիգն
ահատումը

ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէօտարման
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէօտարման
էհամայնքիկողմ
ից
Գույքիկառավ
արմանգործառ
ույթը

Այլբնութագրիչներ

գ. Ազատ
1

Վարելահող

464հա

2

Արոտավայր

829հա

3

Խոտհարք

11հա

320
50
տրվելէվարձակ ենթակաէօտարման
ալությամբ
50
տրվելէվարձակ
ալությամբ
Օգտագործվում Չիկնքվելպայմանագ
47

4

Բնակավայրիհող

էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

42,08հա

5
6
7
8

Անտառայինհող
Տրակտոր
Կոմբայն
16,
Վարչականղեկավա
րինստավայր(շենք) նստավայրըդ
պրոց
մ
9 Մանկապարտեզ մ
10 Մշակույթիտուն մ
11 Հանդիսությանսրահ
մ
12 Բուժկետ մ
10

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Բավարար

13 Խմելուջրիներքինցա
նց

2կմ

վատ

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց

3կմ

Վատ

3կմառվատա
ր,

Բավարար

6

Բավարար

1,78հա

Բավարար

4 հատ, 16

Բավարար

15 Որոգմանցանց

16 Ջրամբար մ

17 Գերեզմանատուն

18 Կովանոց
19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ մ

21 Միջհամայնքայինճա Ազատ -Սոթք
նապարհներհ
2կմ, ԱզատԿուտ 2կմ,
ԱզարՇատվան 4,5
կմ
22 Ներհամայնքայինճա
2,5կմ
նապարհներ

իր

Շատվատ

Շատվատ
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Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից

Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման

23 Դաշտամիջյանճանա
պարհներ
24 Լուսավորություն
25 Պահեստներ

Հ հ

Գույքիանվանումը

8կմ

Բավարար

ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

-

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

Վիճակիգն
ահատումը

Գույքիկառավ
արմանգործառ
ույթը

Այլբնութագրիչներ

գ. Շատվան
1

Վարելահող

903

2

Արոտավայր

78

3

Խոտհարք

40

4

Բնակավայրիհող

122,1

5
6

Անտառայինհող
Տրակտոր

ՄՏԶ-82,
2008թ.
283,3

327
տրվածէվարձա
կալությամբ
Օգտագործվում Չիկնքվելպայմանագ
էհամայնքիկողմ
իր
ից
Տրվածէվարձակ
ալությամբ
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
լավ

Տրվածէվարձակ
ալությամբ

Բավարար

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

286

Բավարար

13 Խմելուջրիներքինցա
նց

8կմ

վատ

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց

2կմ, 9կմ

վատ

4 արտեզյան

Բավարար

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում

7
8

Կոմբայն
Վարչականղեկավա
րինստավայր(շենք մ
)
9 Մանկապարտեզ մ
10 Մշակույթիտուն մ
11 Հանդիսությանսրահ
մ
12 Բուժկետ մ

15 Որոգմանցանց

-
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16 Ջրամբար մ

17 Գերեզմանատուն

18 Կովանոց
19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ մ

3 կապտաժ
2.5, 2.5, 2.5

վատ

1,5 հա,
0,33հա

Բավարար

8 հատ, 160

էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
21 Միջհամայնքայինճա ՇատվանՇատվան- Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
նապարհներ
Ազատ 4,5կմ, ԱզատՇատվ էհամայնքիկողմ
գման
Շատվանանից
Նորաբակ Նորաբակշա
4կմ,
տվատ
ՇատվանՋաղացաձոր
4,1կմ,
ՇատվանԳեղամաբակ
2,6 կմ,
22 Ներհամայնքայինճա
25կմ
20կմվատ Օգտագործվում Ենթակաէնորոգման
նապարհներ
էհամայնքիկողմ
ից
23 Դաշտամիջյանճանա
պարհներ
24 Լուսավորություն
25 Պահեստներ մ
1հատ, 342
վատ
Օգտագործվում Ենթակաէօտարման
էհամայնքիկողմ
ից

Հ հ

Գույքիանվանումը

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

Շատվատ
3հատ 60 մ

Վիճակիգն
ահատումը

Գույքիկառավ
արմանգործառ
ույթը

գ. Նորաբակ
1

Վարելահող

701հա

2

Արոտավայր

2521,41հա

128
տրվելէվարձակ
ալությամբ
60
տրվելէվարձակ
ալությամբ
50

Այլբնութագրիչներ

3

Խոտհարք

4

Բնակավայրիհող

5
6

Անտառայինհող
Տրակտորևսարքավո
ՄՏԶ 82-1
րումներ
կարտոֆիլհա
նիչ, ԿՏՆ-ՁՎ
Կոմբայն
120
Վարչականղեկավա
րինստավայր մ

7
8

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

474,61հա

31հա

լավ

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Վատ

Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից

26

Վատ

13 Խմելուջրիներքինցա
նց

5կմ

Բավարար

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց

8կմ

15 Որոգմանցանց

4կմ

Բավարար

4 հատ 200

Բավարար

0,80հա

Բավարար

Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում 2կմենթակաէմասնա
էհամայնքիկողմ կիվերանորոգման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

4 հատ 16

Բավարար

9 Մանկապարտեզ մ
10 Մշակույթիտուն մ
11 Հանդիսությանսրահ
մ
12 Բուժկետ մ

16 Ջրամբար մ

17 Գերեզմանատուն

18 Կովանոց
19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ մ

-

21 Միջհամայնքայինճա Նորաբակնապարհներ
Շատվան 4կմ

Վատ

22 Ներհամայնքայինճա
նապարհներ

Վատ

5կմ
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Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման

23 Դաշտամիջյանճանա
պարհներ
24 Լուսավորություն
25 Պահեստներ
Հ հ

Գույքիանվանումը

12կմ

Բավարար

ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

Վիճակիգն
ահատումը

Գույքիկառավ
արմանգործառ
ույթը

Այլբնութագրիչներ

գ. Ջաղացաձոր
1

Վարելահող

1011,03հա

2

Արոտավայր

376,44հա

3

Խոտհարք

4

Բնակավայրիհող

22հա

Անտառայինհող
Տրակտոր
Կոմբայն
Վարչականղեկավա
րինստավայր(շենք մ
)
9 Մանկապարտեզ
10 Մշակույթիտուն
11 Հանդիսությանսրահ
12 Բուժկետ մ

70

Բավարար

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

15

Բավարար

13 Խմելուջրիներքինցա
նց

2կմ

Վատ

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց

3,1կմ

լավ

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

18

Բավարար

5
6
7
8

15 Որոգմանցանց
16 Ջրամբարմ

418
տրվածէվարձա
կալությամբ
Օգտագործվում Չիկնքվելպայմանագ
էհամայնքիկողմ
իր
ից
Օգտագործվում Չիկնքվելպայմանագ
էհամայնքիկողմ
իր
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

6,37հա
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Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ

17 Գերեզմանատուն

18 Կովանոց
19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ մ

0,52 հա

Բավարար

1 հատ, 15

Բավարար

21 Միջհամայնքայինճա Ջաղացաձոր
նապարհներ
- Շատվան
4.1 կմ,
Ջաղացաձոր
Գեղամաբակ
4.8 կմ
22 Ներհամայնքայինճա
22կմ
նապարհներ
23 Դաշտամիջյանճանա
պարհներ
24 Լուսավորություն
25 Պահեստներ

Հ հ

Գույքիանվանումը

30կմ

Լավ

Վատ

Բավարար

ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

-

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

Վիճակիգն
ահատումը

Գույքիկառավ
արմանգործառ
ույթը

Այլբնութագրիչներ

գ. Գեղամաբակ
1

Վարելահող

348հա

2

Արոտավայր

58հա

3

Խոտհարք

16հա

4

Բնակավայրիհող

39,72 հա

5
6
7

Անտառայինհող
Տրակտոր
Կոմբայն

-

284
տրվածէվարձա
կալությամբ
Օգտագործվում Չիկնքվելպայմանագ
էհամայնքիկողմ
իր
ից
Օգտագործվում Չիկնքվելպայմանագ
էհամայնքիկողմ
իր
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
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8

9
10
11
12
13

Վարչականղեկավա
րինստավայր
(շենք մ )
Մանկապարտեզ
Մշակույթիտուն
Հանդիսությանսրահ
Բուժկետ
Խմելուջրիներքինցա
նց

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց
15 Որոգմանցանց

16 Ջրամբար մ

17 Գերեզմանատուն

18 Կովանոց
19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ մ

114,16

Բավարար

1,1կմ

վատ

18կմ

Վատ

2կմառվատա
ր,
5կմկառետա
ններ
6

Բավարար

1հա

Բավարար

5 հատ, 66

Բավարար

21 Միջհամայնքայինճա Գեղամաբակ
նապարհներ
Ջաղացաձոր
4,8կմ,
Գեղամաբակ
-Շատվան
2,6կմ,
Գեղամաբակ
-Շատջրեք
1կմ
22 Ներհամայնքայինճա
3կմ
նապարհներ
23 Դաշտամիջյանճանա
պարհներ
24 Լուսավորություն
25 Պահեստներ

10կմ

Բավարար

լավ

Վատ

Բավարար

-
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Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում Ենթակաէվերանորո
էհամայնքիկողմ
գման
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Օգտագործվում Ենթակաէնորոգման
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Հ հ

Գույքիանվանումը

Զբաղեցրած
տարածքը
մակերեսը մ

Վիճակիգն
ահատումը

Գույքիկառավ
արմանգործառ
ույթը

Այլբնութագրիչներ

գ. Շատջրեք
1

Վարելահող

487,78հա

2

Արոտավայր

85,09

3

Խոտհարք

14,88

4

Բնակավայրիհող

53,07

5
6
7
8

Անտառայինհող
Տրակտոր
Կոմբայն
Վարչականղեկավա
րինստավայր(շենք մ
)
Մանկապարտեզ
Մշակույթիտուն
Հանդիսությանսրահ
Բուժկետ
Խմելուջրիներքինցա
նց

9
10
11
12
13

14 Խմելուջրիարտաքին
ցանց
15 Որոգմանցանց

16 Ջրամբար

17 Գերեզմանատուն

18 Կովանոց

423,9
32,93
տրվածէվարձա ենթակաէօտարման
կալությամբ
Օգտագործվում Չիկնքվելպայմանագ
էհամայնքիկողմ
իր
ից
Օգտագործվում Չիկնքվելպայմանագ
էհամայնքիկողմ
իր
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

135

Բավարար

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

կմ

Բավարար

6.5կմ

Բավարար

1կմ

Բավարար

6

Բավարար

1,5հա

Բավարար

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

-
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19 Էլ. աղաց
20 Կամուրջներ մ

15 հատ, 75

21 Միջհամայնքայինճա Շատջրեքնապարհներ
Գեղամաբակ
1,5կմ
22 Ներհամայնքայինճա
7,8կմ
նապարհներ
23 Դաշտամիջյանճանա
պարհներ

10կմ

24 Լուսավորություն
25 Պահեստներ

•

Բավարար

Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից
Օգտագործվում
էհամայնքիկողմ
ից

Լավ

Բավարար

Բավարար

-

ՀամայնքիՏԱՊ իֆինանսավորմանպլանը

Աղյուսակ

ՏԱՊ իֆինանսավորմանպլանը՝ըստհամայնքիղեկավարիլիազորություններիոլորտների

Հ հ

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի արժեքը հազ

Ծրագրի

դրամ

ֆինանսավորման
աղբյուրները

Համայնքի բյուջե

Պետական բյուջե

Դոնոր
կազմակերպությ
ուններ

Ոլորտ

Ընդհանուր
Համայնքապետարան
ի աշխատակազմի
պահպանում
հանրային որակյալ
ծառայությունների
մատուցում

56

Համայնք ՔՀ ՄՀ համագործակցություն

Այլ աղբյուրներ

Համայնքապետարան
իինստիտուցիոնալկ
արողություններիզար
գացում

65700

Ընդամենը
Ոլորտ

Պաշտպանության կազմակերպում
թվականին
ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն
նախատեսվելֈ

Ոլորտ

Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության

կազմակերպում
թվականին
ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն
նախատեսվելֈ
Ոլորտ

Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

ԳեղամասարՀամայն
քիՇատվանևՓոքրՄա
սրիկբնակավայրերի
խմելուջրի
ջրամատակարարմա
ն համակարգերի
ընթացիկ նորոգում
Գեղամասարհամայն
քիբնակավայրերԴար
անակ,
Արեգունի,Ավազան,Ա
րփունք, Կախակն,
Տրետուկ,փողոցների
արտաքին
լուսավորության
համակարգերի
ընդլայնում
հենասյուների
ներկում
Ընդամենը
Ոլորտ

Հողօգտագործում
թվականին
ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն
նախատեսվելֈ

Ոլորտ

Տրանսպորտ
ՓամբակԴարանակմիջհամայ
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63700

նքայինճանապարհի
ՍոտքԲնակավայրինե
րհամայնքայինճանա
պարհինորոգում
Գեղամասար
համայնքի
տեխնիկայի
ձեռքբերում
Ընդամենը
Ոլորտ

Ընդհանուրբնույթիծառայություններ

սելավատարներիմաքրում
Գեղամասար
համայնքի բոլոր
բնակավայրերում
Ընդամենը
Ոլորտ

Կրթություն
Համայնքում
նախադպրոցական
կրթությանծառայությ
անմատուցում,
Տրետուք,Սոտքբնակ
ավայրերում

Համայնքումդպրոցակ

1000

անդասագրքերիվարձ
ավճարիմատուցումբ
ոլորբնակավայրերու
մ

12000

Ընդամենը
Ոլորտ

Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
թվականին
ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն
նախատեսվելֈ

Ոլորտ

Առողջապահություն
թվականին
ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն
նախատեսվելֈ

Ոլորտ

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
թվականին
ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն
նախատեսվելֈ

Ոլորտ

Սոցիալական պաշտպանություն
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Աջակցություն

5630

սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին

5630

Ընդամենը
Ոլորտ

Գյուղատնտեսություն
թվականին
ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն
նախատեսվելֈ

Ոլորտ

Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
թվականին
ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն
նախատեսվելֈ

Ոլորտ

Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Համայնքի բոլոր
բնակավայրերում
աղբահանության և
սանիտարական
մաքրմանծառայությո
ւնների մատուցում

4996,6

Ընդամենը
Ոլորտ

Զբոսաշրջություն
թվականին
ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն
նախատեսվելֈ

Ոլորտ

Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
թվականին
ոլորտում ծրագրեր և
միջոցառումներ չեն
նախատեսվելֈ
Ընդհանուրը
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•

ՀամայնքիՏԱՊ իմոնիթորինգիևգնահատմանպլանը

ՍտորևներկայացվումէՏԱՊ
ումներառվածյուրաքանչյուրոլորտայինծրագրիիրականացմանարդյունքայինցուցանիշներիմոնիթորինգիևգնահատմանվերաբերյալտեղեկատվությունըֈ

Աղյուսակ

Ոլորտ

ՏեղեկատվությունհամայնքիՏԱՊ ումներառվածծրագրերիարդյունքայինցուցանիշներիմոնիթորինգիևգնահատմանվերաբերյալ

Ընդհանուր

Ծրագիր Համայնքապետարանի
աշխատակազմի պահպանում
հանրային որակյալ
ծառայությունների մատուցում
Բնակավայրերը՝Փամբակ,
Դարանակ,Արեգունի,Գեղամասա
ր Ավազան, Արփունք, Փոքր
Մասրիկ, Կախակն, Կուտական,
Տրետուք,
Սոտք, Կութ, Ազատ, Շատվան,
Նորաբակ, Ջաղացաձոր,
Գեղամաբակ,Շատջրեք
Արդյունքային ցուցանիշները

թ

Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

Համայնքապետարանի աշխատակազմի

Թիրախ արժեքը

աշխատողներ
Համայնքի հողի հարկիև գույքահարկի
գանձման ավտոմատացված
համակարգեր
Համայնքապետարանի վարչական
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Ըստ գույքագրման

ին կիսամյակ տարեկան
Փաստ արժեքը

Շեղումը

շենքևգույք

ցուցակի

Վարչական ղեկավարների նստավայրերի
շենքեր և գույք

Ըստ գույքագրման
ցուցակի

Տեղական հարկերի տուրքերի և
վճարների հավաքագրմամ բզբաղվող
աշխատակիցներ
Հողի հարկի գույքահարկի տեղական

առկաէ

տուրքերի և վճարների բազաներ
Համայնքի բյուջեի սեփական
եկամուտների գծով առկա ապառքներ
հազ դրամ
Աշխատակազմում առկա
համակարգչային սարքեր և
սարքավորումներ
Տեղեկատվական և

առկաէ

հեռահաղորդակցության համակարգեր
Աշխատակազմում ֆինանսական
այդթվում՝գույքի կառավարման
հարցերով զբաղվող աշխատողներ
Աշխատակազմում տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության համակարգերի
կառավարման հարցերով զբաղվող
աշխատողներ
ՏԻ անը բնակիչների մասնակցության
կարգեր
Համայնքի պաշտոնական

առկաէ

համացանցային կայքի առկայություն
Ելքային քանակական

ՏԻՄ երի կողմից մատուցված
համայնքային հանրային ոչ
վարչականբնույթի ծառայությունների
թիվը
Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա
անճշտությունների նվազեցում
Համայնքի բյուջեի սեփական
եկամուտների հավաքագրման փաստացի
գումարների տարեկան աճ

ով

Հարկային պարտականությունները
չկատարողներին կատմամբ համայնքի
կողմից դատարան ներկայացված
հայցադիմումների թիվը
Հողի հարկի բազայում առկա
անճշտությունների նվազեցում

ով

Գույքահարկի բազայում առկա
անճշտությունների նվազեցում
Համայնքի բյուջեի սեփական
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ով

եկամուտների գծով առկա ապառքների
նվազեցում

ով

Համայնքապետարանում բնակիչների

կիրառվումէ

սպասարկման մեկ պատուհան
սկզբունքի կիրառումը
Սպասարկման կենտրոն դիմող
այցելուների թիվը
Ելքային որակական

ՏԻՄ երի համայնքապետարանի

Բավականին լավ

աշխատակազմի գործունեության
վերաբերյալ բնակիչների
իրազեկվածության
աստիճանը հարցումների հիման վրա
ՏԻՄ երի համայնքապետարանի

ավելիշատլավ

աշխատակազմի աշխատանքից

քանվատ

մատուցված ծառայությունների
մատչելիությունից և
որակիցբնակիչների
բավարարվածության
աստիճանը հարցումների հիման վրա
ՏԻՄ երի աշխատակազմի
գործունեության վերաբերյալ
բնակիչների կողմից ստացվող դիմում
բողոքների թվի նվազում
Ելքային ժամկետայնության

ով

Համայնքապետարանի աշխատակազմի
աշխատանքային օրերի թիվը տարվա
ընթացքում օր
Աշխատակազմում ստացված մեկ
դիմումին պատասխանելու միջին
ժամանակը օր
Համայնքի ղեկավարի ավագանու կողմից

Շաբաթը անգամ

կազմակերպվող բնակիչների
ընդունելությունների
հաճախականությունը
Վերջնական արդյունքի

Աշխատակազմը բնականոն գործել է
բարելավվել է

վատ

բնակչությանը մատուցվածհանրային
ծառայությունների մատչելիությունը և
որակը
Ծախսեր հազ դրամ

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի
բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ
Ծրագիր

Ավելի շատ լավ քան

Ընդհանուր
Համայնքապետարանի

ինստիտուցիոնալ
կարողությունների զարգացում
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Բնակավայրերը՝Փամբակ,
Դարանակ,Արեգունի,Գեղամասա
ր Ավազան, Արփունք, Փոքր
Մասրիկ, Կախակն, Կուտական,
Տրետուք,
Սոտք, Կութ, Ազատ, Շատվան,
Նորաբակ, Ջաղացաձոր,
Գեղամաբակ,Շատջրեք
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

թ
Անվանումը

Թիրախ արժեքը
առկաէ

Աշխատակազմի վարչական
ֆինանսական տեղեկատվական
հեռահաղորդակցության և այլ
համակարգեր
Աշխատակազմի կառուցվածք և

առկաէ

կանոնադրություն
Աշխատակազմի տեխնիկական
սպասարկման անձնակազմի
աշխատակիցներ
Ելքային քանակական

ՏԻՄ երի գործունեության վերաբերյալ
բնակիչների կողմից ստացված դիմում
բողոքների թվի նվազում

ով

Մասնագիտական վերապատրաստում
անցած համայնքային ծառայողների
թիվը
Աշխատակազմում կիրառվող
տեղեկատվական համակարգերի թիվը
Աշխատակազմում օգտագործվող
համակարգիչների թիվը
Աշխատակազմում ՀԿՏՀ ի առկայությունը

Առկա է

ՀԿՏՀ ում
օգտագործվող ծրագրերի թիվը
Աշխատակազմում կիրառվող
հեռահաղորդակցության համակարգերի
թիվը
Ելքային որակական

Աշխատակազմի բարելավված

առկաէ

աշխատակարգեր և
կառավարմանհամակարգեր
Շատ լավ

ՏԻՄ երի աշխատակազմի
աշխատակիցների կարծիքը
բարելավված կառավարման
համակարգերի վերաբերյալ
Տարվա ընթացքում բարելավված
աշխատակարգերի թիվը
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ին կիսամյակ տարեկան
Փաստ արժեքը

Շեղումը

Ելքային ժամկետայնության

Ծրագրի իրականացման ժամկետը
տարի

Վերջնական արդյունքի

Աշխատակազմի կառավարման
համակարգերը բարելավվել են աճել են
աշխատակիցների գիտելիքները և
հմտությունները

ով

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի

Ծախսեր հազ դրամ

բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ

Քաղաքաշինություն և

կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

թ
Անվանումը

Մուտքային

Թիրախ արժեքը

Գեղամասար համայնքի ՀՈԱԿ ի գույք

ինկիսամյակ տարեկան
Փաստ արժեքը

Շեղումը

Ըստ գույքագրման
ցուցակի

Նախագծա նախահաշվային
փաստաթղթեր

Ելքային քանակական

Բարեկարգված հրապարակի

Առկա է

առկայությունը
Ելքային որակական

Բնակիչների կարծիքը բարեկարգված

Բավարար

հրապարակի վերաբերյալ
Ելքային ժամկետայնության

Հրապարակի բարեկարգման
տևողությունը ամիս

Վերջնական արդյունքի

Գեղամասարհամայնքի բնակչության
զբոսաշրջիկների հանգստի
պայմանները բարելավվել են
բարեկարգվել է համայնքի հրապարակը
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի

Ծախսեր հազ դրամ

բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ

Քաղաքաշինություն և

կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր

Համայնքի գյուղական

բնակավայրերի
ջրամատակարարման
համակարգեր

իընթացիկ

նորոգում
Բնակավայրերը՝Շատվան Փոքր
Մասրիկ
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

թ
Անվանումը

Թիրախ արժեքը

Ծրագրի իրականացման հարցերով
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ինկիսամյակ տարեկան
Փաստ արժեքը

Շեղումը

զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Մուտքային

Գեղամասար համայնքի

Ըստ գույքագրման

սեփականությունհանդիսացողՀՈԱԿ ի

ցուցակի

տեխնիկա և գույք
Ելքային քանակական

Վերանորոգված ջրագծերի
երկարությունը մետր
Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ
նորոգում իրականացված
բնակավայրերի թիվը
Ջրագծերի վթարների ընդհանուր թիվը

Ելքային որակական

Բնակիչների

կարծիքը

խմելու

ջրի

ջրամատակարարմանմատչելիությունի

Ավելի շատ լավ քան
վատ

ց
Ելքային ժամկետայնության

Ծրագրի

իրականացման

ժամկետը

տարի
Վերջնական արդյունքի

Խմելու ջրի ջրամատակարարման

միջին՝ոչ լավ ոչ վատ

ծառայության որակից բնակիչների
բավարարվածության աստիճանը
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի

Ծախսեր հազ դրամ

բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ

Քաղաքաշինություն և կ

ոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր
և
փողոցների արտաքին
լուսավորության համակարգերի
ընդլայնում հենասյուների
ներկում
Բնակավայրերը՝
Դարանակ,Արեգունի , Ավազան,
Արփունք,Կախակն, Կուտական,
Տրետուք
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

թ
Անվանումը

Թիրախ արժեքը

Ծրագրիիրականացման հարցերով
զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ
համայնքի կոմունալ
տնտեսություն ՀՈԱԿ ի տեխնիկա և
գույք
Նախագծա նախահաշվային
փաստաթղթեր
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Ըստ գույքագրման
ցուցակի

ինկիսամյակ տարեկան
Փաստ արժեքը

Շեղումը

Ելքային քանակական

Փողոցներում տեղադրված
լուսատուների և հենասյուների քանակը
Ներկված հենասյունների թիվը

Ելքային որակական

Բնակիչների բավարարվածությունը
համայնքում գիշերային

Ավելի շատ լավ քան
վատ

լուսավորվածությունից
Ելքային ժամկետայնության

Ծրագրի

իրականացման

ժամկետը

ամիս
Վերջնական արդյունքի

ԳեղամասարհամայնքիԴարանակ,Արեգ
ունի , Ավազան, Արփունք,Կախակն,
Կուտական,
Տրետուքբնակավայրերիփողոցները
դարձել են լուսավոր գեղեցիկ ու
հարմարավետ համայնքի բնակիչների
հյուրերի տրանսպորտային միջոցների
և զբոսաշրջիկների համար
Գիշերային լուսավորված փողոցների
թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի
մեջ
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի

Ծախսեր հազ դրամ

բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ

Տրանսպորտ

Ծրագիր

Բնակավայրերը՝
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

թ
Անվանումը

Թիրախ արժեքը

Ծրագրի իրականացման հարցերով
զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ

Նախագծա նախահաշվային
փաստաթղթեր
Ելքային քանակական

Վերանորոգվածճանապարհի
երկարությունը կմ
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Ելքային որակական

Բնակիչների բավարարվածությունը

Բավականին լավ

վերանորոգված հանդամիջյան
ճանապարհների անցանելիության
վիճակից
Ելքային ժամկետայնության
Վերջնական արդյունքի

Ծրագրի իրականացման ժամկետը ամիս
Ապահովվել է ԴարանակՓամբակևսոտքբնակավայրերի
բնակչությանը անցանելի
ճանապարհներով երթևեկելու
ծառայության մատուցման
հասանելիությունը
Ֆինանսավորմանաղբյուրը՝համայնքի

Ծախսեր հազ դրամ

բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ

Տրանսպորտ

Ծրագիր
տեծնիկայի
ձեռքբերում

Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

թ
Անվանումը

Մուտքային

Թիրախ արժեքը
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Փաստ արժեքը

Շեղումը

Ծրագրի իրականացման հարցերով
զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Գնումներիը կարգավորող հանձնաժողով

Ելքային քանակական

Ելքային որակական

Ձեռք բերված տեխնիկաների թիվը

Բնակիչների կարծիքը

Բավականին լավ

ձեռքբերվածտեխնիկաների վերաբերյալ
Ելքային ժամկետայնության

Ծրագրի

իրականացման

ժամկետը

ամիս
Վերջնական արդյունքի

Ձեռք բերված տեխնիկաների
շահագործումը
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի

Ծախսեր հազ դրամ

բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ
ծառայություններ
Ծրագիր
Համայնքիբոլորբնակավայրերում
սելավատարներիմաքրում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

թ
Անվանումը

Թիրախ արժեքը

67

ին կիսամյակ տարեկան
Փաստ արժեքը

Շեղումը

Մուտքային

Ծրագրի իրականացման հարցերով
զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Համայնքի կողմից տեխնիկայի

Իրականացվել է

հատկացում
Ելքային քանակական

Սելավատարների թիվը

100

Սելավատարների մաքրում

Ելքային որակական

Բնակիչների կարծիքը կանգառ շուկայի

կատարյալ

ծառայության վերաբերյալ
Ելքային ժամկետայնության

Ծրագրի

իրականացման

ժամկետը

ամիս
Վերջնական արդյունքի

Սելավատարներիմաքրմաննպաստեցհե

կատարյալ

ղեղատներիհեղեղատներիկանխարգելմ
անը
Ծախսեր հազ դրամ

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ԱՄԶԳ
ի

Ոլորտ

ևՀՏԶՀ

Կրթություն

Ծրագիր
նախա
դպրոցական կրթության
ծառայության ապահովում և
ընդլայնում
Բնակավայրերը՝Սոտք Տրետուք
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

թ
Անվանումը

Թիրախ արժեքը

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ների աշխատակազմերի
աշխատակիցներ
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ների շենքեր և գույք

Ըստ գույքագրման
ցուցակի

Ելքային քանակական

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ների թիվը

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ներ հաճախող երեխաների
թիվը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ների դաստիարակներ ի
թիվը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ների դաստի արակների
թիվը
Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական
ծախսերը դրամ
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Ելքային որակական

Մատուցված ծառայության

ամբողջությամբ

համապատասխանությունը
օրենսդրական պահանջներին
սահմանված նորմատիվներին
կարգերին և չափորոշիչներին

Ծնողների բավարարվածության

Շատ լավ

աստիճանը մատուցված
ծառայությունների որակից

Ելքային ժամկետայնության

Նախադպրոցական կրթության
ծառայության մատուցման օրերի թիվը
տարվա ընթացքում
Ծրագրի

իրականացման

ժամկետը

տարի
Վերջնական արդյունքի

Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը

Շատ լավ

նախադպրոցակ անկրթության
ծառայությունների մատուցումը և
հասանելիությունը
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի

Ծախսեր հազ դրամ

բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ

Կրթություն

Ծրագիր
Համայնքումդպրոցականդասագր
քերիվարձավճարիմատուցումըև
ապահովումը
Արդյունքային ցուցանիշները

թ

Տեսակը
Մուտքային

Անվանումը

Թիրախ արժեքը

Համայնքի կողմից մասնակի
ապահովում

Ելքային քանակական

•

Դպրոց հաճախող

երեխաների թիվը
ապահովում

ով

Մեկ երեխայի հաշվով ՀՈԱԿ ի
պահպանման փաստացի ծախսերի
գումարը հազ դրամ
Ելքային որակական

Ծնողների կարծիքը մատուցված
ծառայությունների վերաբերյալ

Ելքային ժամկետայնության

Ծրագրի

իրականացման

ժամկետը

տարի
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Վերջնական արդյունքի

ԱպահովվելէԳեղամասարհամայնքիդպ

լավ

րոցականերեխաններիդասագրքերիմաս
նակիֆինանսավորմանծնողներիսոցիալ
ականվիճակիբարելավումը
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի

Ծախսեր հազ դրամ

բյուջեի միջոցներ

•

Ոլորտ

Սոցիալական

պաշտպանություն
Ծրագիր

Աջակցություն

սոցիալապես անապահով
ընտանիքներին
Բոլոր Բնակավայրերի
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

թ
Անվանումը

Թիրախ արժեքը

Սոցիալական աջակցության հարցերով
զբաղվող աշխատակիցներ

Ելքային քանակական

Սոցիալական աջակցություն ստացած
սոցիալապես խոցելի ընտանիքների
թիվը
Սոցիալական աջակցություն ստանալու
դիմումների քանակը ներկայացրածների
թիվը

70

ին կիսամյակ տարեկան
Փաստ արժեքը

Շեղումը

Սոցիալական աջակցություն ստացած
հաշմանդամների թիվը
Սոցիալական աջակցություն ստացած ու
սանողների թիվը
Ելքային որակական

Բնակչության կարծիքը սոցիալական

միջին՝ոչլավ ոչվատ

աջակցության ծառայության
մատուցման հասցեականության մասին
Ելքային ժամկետայնության

Ծրագրի իրականացման ժամկետը
տարի

Վերջնական արդյունքի

Բարելավվել է սոցիալապես

Բավականին լավ

անապահով ընտանիքներին
տրամադրվող սոցիալական
աջակցության հասցեականությունը և
ծառայության մատչելիությունը
հարցումների հիման վրա
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի

Ծախսեր հազ դրամ

բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ

Շրջակա միջավայրի

պահպանություն
Ծրագիր

Համայնքի բոլոր

բնակավայրերում
աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
ծառայությունների մատուցում
բոլոր Բնակավայրերում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

թ
Անվանումը

Թիրախ արժեքը

Գեղամասարհամայնքի
ևՀՈԱԿ ի աշխատակազմ
գույք և մեքենա

ցուցակի

սարքավորումներ
Ելքային քանակական

Ըստ գույքագրման

Աղբահանություն և սանիտարական
մաքրում իրականացնող
աշխատակիցների թիվը

Աղբատար մեքենաների թիվը

Աղբամանների թիվը

Աղբահանության համար գանձվող
վճարի չափը դրամ
Համայնքում իրականացված
աղբահանության ծավալը՝տարեկան
կտրվածքով տոննա
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Շեղումը

Ելքային որակական

Բնակիչների կարծիքը աղբահանության

Բավականին լավ

և սանիտարական մաքրման
ծառայության վերաբերյալ
Աղբահանությանև սանիտարական

մասնակի

մաքրման ծառայության
համապատասխանությունը
օրենսդրական պահանջներին
սահմանված նորմատիվներին
կարգերին և չափորոշիչներին
Ելքային ժամկետայնության

Աղբահանության ծառայության
անգամ

մատուցման
հաճախականությունը՝ ամսվա
կտրվածքով
գյուղերում

Սանիտարական մաքրման ծառայության
մատուցման

ժամանակացույցի

հաճախականությունը՝ ամսվակտրվածքո
վ
Վերջնական արդյունքի

1.

Ապահովվել է համայնքի

բնակչությանը աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
ծառայությունների մատուցումը
համայնքի բոլոր բնակավայրերում
Ծախսեր հազ դրամ

Ըստ գրաֆիկ

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի
բյուջեի միջոցներ
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