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Ներածություն 

Հայրավանք համայնքի թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի ՏԱՊ ի մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել

համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով ՀՀԶԾ ով սահմանված համայնքի տեսլականի

ռազմավարության ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը ՏԱՊ ը

ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման

համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ այն նպատակ ունի ներգրավել

համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում

ՏԱՊ ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության ԳՄՀԸ

ֆինանսավորմամբ Համայնքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ ի փորձագետների կողմից թվականին պատրաստված Համայնքի

տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման մեթոդական ուղեցույցը

ՏԱՊ ը բաղկացած է բաժիններից

ին բաժնումներկայացված են համայնքի տեսլականը համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները Աղյուսակ ոլորտային

նպատակները Աղյուսակ

ՏԱՊ ի րդ բաժնում բերված են համայնքի թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը

Աղյուսակ և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների Աղյուսակ ինչպես

նաև այն ծրագրերը որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով Աղյուսակ

ՏԱՊ ի րդ բաժնում ներկայացված է համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման թվականի ծրագիրը

Աղյուսակ

ՏԱՊ ի րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների Աղյուսակ

ՏԱՊ ի րդ բաժնում Աղյուսակ ներկայացված է տեղեկատվություն ՏԱՊ ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի

իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ
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1.Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
 

Համայնքի տեսլականը՝

Հայրավանքը բարեկարգ մաքուր և գեղատեսիլ համայնք է՝ համայնքում կան բազմաթիվ պատմամշակութային հնագույն արժեքներ որոնք

մեծ ուշադրության են արժանացել բազմահազար զբոսաշրջիկների կողմից Բնակչությունը գոհ է ՏԻՄ երի կողմից մատուցվող

ծառայությունների որակից։

Աղյուսակ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

Ցուցանիշ
Ելակետային

արժեք

Թիրախային

արժեք

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր

եկամուտների մեջ

Համայնքում տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը հազ դրամ

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը մարդ

 

Աղյուսակ ․ Համայնքի ոլորտային նպատակները

Ոլորտային նպատակ

Վերջնական արդյունքի՝

Ցուցանիշ
Ելակետային

արժեք

Թիրախային

արժեք

Ոլորտ Ընդհանուր

ԱպահովելՏԻՄ

երիկողմիցհամայնքիբնակչությանըհանրայինոր

ակյալևմատչելիծառայություններիմատուցումը

Համայնքիբնակիչներիբա

վարարվածությունը

հարցումներիհիմանվրա

ՏԻՄ
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երիգործունեությունից

մատուցվողհանրայինծա

ռայություններից

Համայնքի բյուջեի

սեփական եկամուտների

տեսակարար կշիռը

համայնքի բյուջեի

ընդհանուր մուտքերի

կազմում հազար դրամ

Ոլորտ Պաշտպանության

կազմակերպում

թվականին պաշտպանության

կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և

միջոցառումներ չեն նախատեսվում այդ

պատճառով ոլորտային նպատակ չի

սահմանվել

Ոլորտ Արտակարգ իրավիճակներից

բնակչության պաշտպանություն և

քաղաքացիական 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 համայնքի

բնակչությանը հանրային ծառայությունների

մատուցումը և որակը։

Գիշերային լուսավորված 

փողոցների թվի 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի  մեջ

Բնակչիչների 

բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային 
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լուսավորվածությունից

հարցումների հիման 

վրա

Ոլորտ Հողօգտագործում

թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում այդ

պատճառով ոլորտային նպատակ չի

սահմանվել

Ոլորտ Տրանսպորտ
Ճանապարհների բարեկարգում Ներհամայնքային  

բարեկարգ տարածքների 

տեսակարար կշիռը 

ընդհանուր 

համայնքային 

ճանապարհների 

կազմում,% 

10 15 

Ոլորտ Առևտուր և ծառայություններ

թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում այդ

պատճառով ոլորտային նպատակ չի

սահմանվել

Ոլորտ Կրթություն

թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում այդ

պատճառով ոլորտային նպատակ չի

սահմանվել

  

Ոլորտ Մշակույթ և երիտասարդության

հետ տարվող աշխատանքներ
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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

թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում այդ

պատճառով ոլորտային նպատակ չի

սահմանվել

Ոլորտ Սոցիալական պաշտպանություն

Օգնել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին՝

բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը

Սոցիալական ծրագրի

շահառուների

բավարարվածությունը

իրականացվող ծրագրից

Ոլորտ Գյուղատնտեսություն

թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում այդ

պատճառով ոլորտային նպատակ չի

սահմանվել

Ոլորտ Անասնաբուժություն և

բուսասանիտարիա

թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր
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և միջոցառումներ չեն նախատեսվում այդ

պատճառով ոլորտային նպատակ չի

սահմանվել

Ոլորտ Շրջակա միջավայրի

պահպանություն

Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում

բնակչությանը աղբահանության

ծառայությունների մատուցումը և շրջակա

միջավայրի մաքրությունը

Համայնքի բնակիչների

բավարարվածությունը

մատուցված

աղբահանության

ծառայություններից

հարցումների հիման

վրա

Ոլորտ Զբոսաշրջություն

Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝

համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և

ճանաչված

Համայնք այցելած

զբոսաշրջիկների թվի

աճը նախորդ տարվա

համեմատ

Ոլորտ Տեղական ինքնակառավարմանը

բնակիչների մասնակցություն

թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում այդ

պատճառով ոլորտային նպատակ չի

սահմանվել

 

 

 

 

 



10 
 

 

2. Համայնքի թ ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ըստ ոլորտների

Աղյուսակ ՏԱՊ ի ծրագրերը որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսականմիջոցներով

Հ հ Ծրագրի անվանումը
Ծրագրի արժեքը

հազ դրամ

ԲԲՀ ի

բնակավայրը

Ոլորտ Ընդհանուր

 

Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ թափանցիկ

կառավարում ենթակառուցվածքների գործունեության

պահպանում

Հայրավանք

համայնք

Ընդամենը

Ոլորտ Պաշտպանության կազմակերպում

 
թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։

Ընդամենը

Ոլորտ Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության

պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության

կազմակերպում

 

թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության

պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության

կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն

նախատեսվում 

Ընդամենը

Ոլորտ Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

 Փողոցների լուսային ցանցի պահպանում
Հայրավանք

համայնք

Ընդամենը

Ոլորտ Հողօգտագործում

թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և

միջոցառումներ չեն նախատեսվում
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Ոլորտ Տրանսպորտ

Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների

սպասարկման շահագործման և պահպանման

ծառայությունների որակը

Հայրավանք

համայնք

Ընդամենը

Ոլորտ Առևտուր և ծառայություններ

թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։

Ընդամենը

Ոլորտ Կրթություն

 թվականին այս ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում

Ընդամենը

Ոլորտ Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող

աշխատանքներ

 թվականին այս ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում

Ընդամենը

Ոլորտ Առողջապահություն

թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և

միջոցառումներ չեն նախատեսվում

Ընդամենը

Ոլորտ Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

 թվականին այս ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում -

Ընդամենը

Ոլորտ Սոցիալական պաշտպանություն

 
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով

բնակիչներին

Հայրավանք

համայնք

Ընդամենը

Ոլորտ Գյուղատնտեսություն

թվականին այս ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում

Ընդամենը

Ոլորտ Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
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 թվականին այս ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում

Ընդամենը

Ոլորտ Շրջակա միջավայրի պահպանություն

 
Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական

մաքրման աշխատանքների իրականացում

Հայրավանք

համայնք

Ընդամենը

Ոլորտ Զբոսաշրջություն

 Համայնքի հաշվին միջոցներ չեն նախատեսվում
Հայրավանք

համայնք

Ընդամենը

Ոլորտ Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն

 

թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների

մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն

նախատեսվում

Ընդհանուրը

Աղյուսակ ․ ՏԱՊ ի ծրագրերը որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով
 

Հ հ Ծրագրի անվանումը
Ծրագրի արժեքը

հազ դրամ

ԲԲՀ ի

բնակավայրը

Ոլորտ Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող

աշխատանքներ

 թվականին այս ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում

Ընդամենը

Ընդհանուրը
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Աղյուսակ ․ ՏԱՊ ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ
Տեղեկատվության

աղբյուրներ
Պատասխանատու Ժամկետ Ռիսկեր

Ոլորտ Ընդհանուր

Ոլորտային նպատակ

Ապահովել ՏԻՄ երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և

մատչելի ծառայությունների մատուցումը

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ

 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը հարցումների հիման

վրա ՏԻՄ երի գործունեությունից մատուցվող հանրային

ծառայություններից

 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը

համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում հազար դրամ

Ծրագիր Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ թափանցիկ կառավարում ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում
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Ծրագրի նպատակ

Բարելավել

բնակչությանը մատուցվող

հանրային

ծառայությունների որակը

Ծրագրի ազդեցության վերջնական

արդյունքի ցուցանիշ

Բնակչությանը մատուցվող հանրային

ծառայությունների որակը՝ լավ

Ծրագրի

գնահատման

համակարգ

ՄԳ կիսամյակային

տարեկան

հաշվետվություններ

Համայնքի

ղեկավար

աշխատակազմի

քարտուղար

թ

հունվար

դեկտեմբ

եր

Համապատասխ

ան մարդկային

նյութական և

ֆինանսական

ռեսուրսների

առկայություն

Միջանկյալ արդյունք

Ապահովվել է

աշխատակազմի

բնականոն

գործունեությունը

Ելքային ցուցանիշներ քանակ որակ

ժամկետ

 Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների

թիվը

 Աշխատակիցների գործունեության

արդյունավետության բարձրացում

 Համայնքի աշխատակազմի

աշխատանքային օրերի թիվը տարվա

ընթացքում օր

 Համայնքի պաշտոնական

համացանցային կայքի առկայությունը ոչ

 ՏԻՄ երի աշխատակազմի

գործունեության վերաբերյալ բնակիչների

կողմից ստացվող դիմում բողոքների թվի

նվազում

 Աշխատակազմում առկա

տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության

համակարգերի օգտագործման մակարդակը

 Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին

պատասխանելու միջին ժամանակը օր

Աշխատակազմ ՄԳ

կիսամյակային

տարեկան

հաշվետվություններ

Համայնքի

ղեկավար

աշխատակազմի

քարտուղար

թ

հունվար

դեկտեմբ

եր

Համապատասխա

ն մարդկային և

ֆինանսական

ռեսուրսների

առկայություն

Միջոցառումներ

 Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում

 Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում

 Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝

հազ դրամ

 Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝

 Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված

համակարգեր՝
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 Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք ՝ոչ

Ոլորտ Պաշտպանության կազմակերպում

թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։

Ոլորտ Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում

թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։

Ոլորտ Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

Ոլորտային նպատակ

Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում

համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և

որակը։

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշներ

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և

կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից

Ծրագիր Հայրավանք համայնքի փողոցների լուսավորման ցանցի պահպնում

Ծրագրի նպատակ

Ապահովել համայնքի

արտաքին

լուսավորության

համակարգի

պահպանումը

սպասարկում և

բարելավումը

Ծրագրի ազդեցության վերջնական

արդյունքի ցուցանիշներ

 Բնակիչների բավարարվածությունը

համայնքում գիշերային

լուսավորվածությունից լավ

Ծրագրի

գնահատման

համակարգ

ՄԳ կիսամյակային

տարեկան

հաշվետվություններ

Համայնքի

ղեկավար

աշխատակազմի

քարտուղար

թ

հունվար

դեկտեմբ

եր

Համապատասխ

ան մարդկային

տեխնիկական և

ֆինանսական

ռեսուրսների

առկայություն

Միջանկյալ արդյունք

Մեծացել է համայնքի

գրավչությունը փողոցնեը

դարձել են լուսավոր

գեղեցիկ և անվտանգ

Ելքային ցուցանիշներ քանակ որակ

ժամկետ

Գիշերային լուսավորված փողոցների

տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ

Գիշերային լուսավորվածության ժամերի

թիվը օրվա կտրվածքով ժամ

Աշխատակազմ ՄԳ

կիսամյակային

տարեկան

հաշվետվություններ
թ

մայիս

օգոստոս

Համապատասխա

ն մարդկային

տեխնիկական և

ֆինանսական

ռեսուրսների

առկայություն
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Միջոցառումներ

Հայրավանք համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում
Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը հազ դրամ

Համայնքային տեխնիկա և գույք

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ Հողօգտագործում

թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում

Ոլորտ Տրանսպորտ

թվականին այս ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում

Ոլորտ Առևտուր և ծառայություններ

թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում

Ոլորտ Կրթություն

թվականին այս ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում թվականին այս ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում 

Ոլորտ Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ

թվականին այս ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում թվականին այս ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում 

Ոլորտ Առողջապահություն

թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում

Ոլորտ Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

թվականին այս ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում

Ոլորտ Սոցիալական պաշտպանություն

Ոլորտային նպատակ

Օգնել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց

սոցիալական վիճակը

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշներ

 Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը

իրականացվող ծրագրից

Ծրագիր Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին

Ծրագրի նպատակ

Բարձրացնել սոցիալապես

անապահով

ընտանիքներին

տրամադրվող

սոցիալական

աջակցության

Ծրագրի ազդեցության վերջնական

արդյունքի ցուցանիշներ

 Սոցիալապես անապահով

ընտանիքներին տրամադրվող

սոցիալական աջակցության

հասցեականության վերաբերյալ

Ծրագրի

գնահատման

համակարգ

ՄԳ կիսամյակային

տարեկան

հաշվետվություններ

Համայնքի

ղեկավար

աշխատակազմի

քարտուղար

թ

հունվար
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հասցեականությունը բնակիչների կարծիքը լավ դեկտեմբ

եր

Միջանկյալ արդյունք

Բարձրացել է սոցիալապես

անապահով

ընտանիքներին

տրամադրվող

սոցիալական

աջակցության

հասցեականությունը

Ելքային ցուցանիշներ քանակ որակ

ժամկետ

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը

տարի

 Սոցիալական ծրագրի շահառուների

բավարարվածությունը իրականացվող

ծրագրից

Աշխատակազմ ՄԳ

կիսամյակային

տարեկան

հաշվետվություններ

Միջոցառումներ

 Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր հազ

դրամ

Ոլորտ Գյուղատնտեսություն

թվականին այս ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում թվականին այս ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում 

Ոլորտ Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա

թվականին այս ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում

Ոլորտ Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ոլորտային նպատակ

Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա

աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը ստեղծել

բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ

Ոլորտի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ

 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված

աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից

հարցումների հիման վրա

Ծրագիր Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում

Ծրագրի նպատակ

Համայնքը դարձնել մաքուր

և հրապուրիչ

Ծրագրի ազդեցության վերջնական

արդյունքի ցուցանիշ

Մաքուր բնակավայրեր սանիտարահիգիենիկ

բավարար պայմանների առկայություն այո

Ծրագրի

գնահատման

համակարգ

ՄԳ կիսամյակային

տարեկան

հաշվետվություններ

Համայնքի

ղեկավար

աշխատակազմի

քարտուղար

թ

Համապատասխ

ան մարդկային

տեխնիկական և

ֆինանսական

ռեսուրսների

առկայություն
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Միջանկյալ արդյունք

Մաքուր բնակավայրեր

սանիտարահիգիենիկ

բավարար պայմանների

առկայություն

Ելքային ցուցանիշներ քանակ որակ

ժամկետ

 Աղբահանություն և սանիտարական

մաքրում իրականացնող

աշխատակիցների թիվը

 Աղբահանության ծառայության

մատուցման հաճախականությունը

շաբաթվա կտրվածքով օր

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը

տարի

 Համայնքի բնակիչների

բավարարվածությունը աղբահանություն

և սանիտարական մաքրման

ծառայությունից

Աշխատակազմ ՄԳ

կիսամյակային

տարեկան

հաշվետվություններ

հունվար

դեկտեմբ

եր

Համապատասխա

ն մարդկային

տեխնիկական և

ֆինանսական

ռեսուրսների

առկայություն

Միջոցառումներ գործողություններ

 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների

մատուցում

Մուտքային ցուցանիշներ ներդրված ռեսուրսներ

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ հազ

դրամ

 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող

աշխատակիցների թիվը

 Աղբատար մեքենաների թիվը

 Աղբամանների թիվը

Ոլորտ Զբոսաշրջություն

Ոլորտում ծրագրեր նախատեսված չեն

Ոլորտ Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն

2019 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։
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 Համայնքային գույքի կառավարման թ ծրագիրը

Աղյուսակ ․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման թ ծրագիրը

Հ

հ
Գույքի անվանումը

Հ
ա
ս
ցե
ն
կ
ա
մ

ծ
ա
ծկ
ա
գ
ի
ր
ը

Զ
բա

ղ
ե
ցր
ա
ծ

տ
ա
ր
ա
ծք
ը

մ
ա
կ
ե
ր
ե
ս
ը
մ

Վ
ի
ճ
ա
կ
ի

գ
ն
ա
հ
ա
տ
ո
ւմ
ը

Գ
ո
ւյ
ք
ի

կ
ա
ռ
ա
վ
ա
ր
մ
ա
ն

գ
ո
ր
ծա

ռ
ո
ւյ
թ
ը

Հայրավանք համայնքի փողոցային

լուսավորվածության համակարգ
Գյուղ Հայրավանք լավ

Համայնքի

սեփականություն

Մշակույթի տան շենք Գյուղ Հայրավանք հատ լավ
Համայնքի

սեփականություն

Գերեզմանոց Գյուղ Հայրավանք հատ լավ
Համայնքի

սեփականություն

Բուժամբուլատորիա Գյուղ հայրավանք լավ
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Համայնքի ՏԱՊ ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ .ՏԱՊ ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի

լիազորությունների ոլորտների

Հ հ Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի

արժեքը

հազ

դրամ

Ծրագրի ֆինանսավորմանաղբյուրները

Հ
ա
մ
ա
յն
ք
ի
բյ
ո
ւջ
ե

Պ
ե
տ
ա
կ
ա
ն
բյ
ո
ւջ
ե

Դ
ո
ն
ո
ր

կ
ա
զ
մ
ա
կ
ե
ր
պ
ո
ւթ
յո
ւն
ն
ե

ր Հ
ա
մ
ա
յն
ք
Ք
Հ
Մ
Հ

հ
ա
մ
ա
գ
ո
ր
ծա

կ
ցո
ւթ
յո
ւն

Ա
յլ
ա
ղ
բյ
ո
ւր
ն
ե
ր

Ոլորտ Ընդհանուր

 

Համայնքային ծառայությունների

արդյունավետ թափանցիկ

կառավարում

ենթակառուցվածքների

գործունեության պահպանում

Ընդամենը

Ոլորտ Պաշտպանության կազմակերպում

թվականին

պաշտպանության

կազմակերպման ոլորտում

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն

նախատեսվում

Ոլորտ Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության

կազմակերպում

թվականին արտակարգ

իրավիճակներից բնակչության

պաշտպանության և

քաղաքացիական

պաշտպանության

կազմակերպման ոլորտում

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն

նախատեսվում

Ոլորտ Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

 
Փողոցների լուսային ցանցի

պահպանում

Ընդամենը

Ոլորտ Հողօգտագործում

թվականին

հողօգտագործման ոլորտում

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն

նախատեսվում

Ոլորտ Տրանսպորտ

 

Բարելավել համայնքային

ենթակայության ճանապարհների

սպասարկման շահագործման և

պահպանման ծառայությունների
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որակը

Ընդամենը

Ոլորտ Առևտուր և ծառայություններ

թվականին առևտրի և

ծառայությունների ոլորտում

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն

նախատեսվել

Ոլորտ Կրթություն

 
թվականին ծրագրեր չեն

նախատեսվել

Ընդամենը

Ոլորտ Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ

 
թվականին ծրագրեր չեն

նախատեսվել

Ընդամենը

Ոլորտ Առողջապահություն

թվականին

առողջապահության ոլորտում

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն

նախատեսվել

Ոլորտ Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

 
թվականին ծրագրեր չեն

նախատեսվել

Ընդամենը

Ոլորտ Սոցիալական պաշտպանություն

 

Աջակցություն համայնքի

սոցիալապես անապահով

բնակիչներին

Ընդամենը

Ոլորտ Գյուղատնտեսություն

թվականին ծրագրեր չեն

նախատեսվում

Ընդամենը

Ոլորտ Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա     

թվականին ծրագրեր չեն

նախատեսվում 

  

Ընդամենը

Ոլորտ Շրջակա միջավայրի պահպանություն

 

Համայնքի տարածքում

աղբահանության և

սանիտարական մաքրման

աշխատանքների իրականացում

Ընդամենը

Ոլորտ Զբոսաշրջություն

թվականին ծրագրեր չեն

նախատեսվում

Ընդամենը

Ոլորտ Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն

թվականին տեղական

ինքնակառավարմանը

բնակիչների մասնակցության

ոլորտում ծրագրեր և
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միջոցառումներ չեն

նախատեսվել

Ընդհանուրը

 

 

Համայնքի ՏԱՊ ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ ․ Համայնքի թ ՏԱՊ ում ներառված ծրագրի արդյունքային

ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ

տեղեկատվության ներկայացումը

Ոլորտ Ընդհանուր

Ծրագիր Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ թափանցիկ կառավարում ենթակառուցվածքների

գործունեության պահպանում

Արդյունքային ցուցանիշները թ ին կիսամյակ տարեկան

Տեսակը Անվանումը
Թիրախ․

արժեքը

Փաստ

արժեքը
Շեղումը Մեկնաբանություն

Մուտքային

Համայնքի

աշխատակազմի

աշխատակիցների

թիվը

Ելքային քանակական

Աշխատակիցների

գործունեության

արդյունավետության

բարձրացում

Ելքային որակական

Համայնքի

պաշտոնական

համացանցային կայքի

առկայությունը ոչ

Ելքային

ժամկետայնության

Աշխատակազմում

ստացված մեկ

դիմումին

պատասխանելու միջին

ժամանակը օր

Վերջնական արդյունքի

Համայնքի բնակիչների

բավարարվածությունը

հարցումների հիման

վրա ՏԻՄ երի

գործունեությունից

մատուցվող հանրային

ծառայություններից

Ծախսեր հազ դրամ

Ոլորտ Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

Ծրագիր Հայրավանք համայնքի փողոցների լուսավորման ցանցի պահպանում

Արդյունքային ցուցանիշները թ ին կիսամյակ տարեկան

Տեսակը Անվանումը
Թիրախ․

արժեքը

Փաստ

արժեքը
Շեղումը Մեկնաբանություն
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Մուտքային

Համայնքի բնակիչների

բավարարվածությունը

քաղաքաշինության և

կոմունալ տնտեսության

ոլորտում մատուցվող

ծառայություններից

Ելքային քանակական

Գիշերային լուսավորված

փողոցների տեսակարար

կշիռը ընդհանուրի մեջ

Ելքային որակական

Գիշերային

լուսավորվածության

ժամերի թիվը օրվա

կտրվածքով ժամ

Ելքային

ժամկետայնության

Հայրավանք համայնքում

լուսավորության ցանցի

սպասարկում օր

Վերջնական արդյունքի

Լուսավոր և փողոցների

տեսակարար կշիռը

ընդհանուրի մեջ

Ծախսեր հազ դրամ

Ոլորտ Տրանսպորտ

Ոլորտ Կրթություն

Ոլորտ Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ

Ոլորտ Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

Ոլորտ Սոցիալական պաշտպանություն

Ծրագիր Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին

Արդյունքային ցուցանիշները թ ին կիսամյակ տարեկան

Տեսակը Անվանումը
Թիրախ․

արժեքը

Փաստ

արժեքը
Շեղումը Մեկնաբանություն

Մուտքային

Ելքային քանակական

Սոցիալական

աջակցություն ստացած

սոցիալապես խոցելի

ընտանիքների թիվը

Ելքային որակական

Սոցիալական ծրագրի

շահառուների

բավարարվածությունը

իրականացվող

ծրագրից

Ելքային

ժամկետայնության

Ծրագրի իրականացման

ժամկետը տարի

Վերջնական արդյունքի

Սոցիալապես

անապահով

ընտանիքներին

տրամադրվող

սոցիալական

աջակցության

հասցեականության

վերաբերյալ բնակիչների

կարծիքը շատ վատ

վատ բավարար լավ

բավարա

ր
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գերազանց

Ծախսեր հազ դրամ

Ոլորտ Գյուղատնտեսություն

Ոլորտ Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա

Ոլորտ Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ծրագիր Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների

իրականացում

Արդյունքային ցուցանիշները թ ին կիսամյակ տարեկան

Տեսակը Անվանումը
Թիրախ․

արժեքը

Փաստ

արժեքը
Շեղումը Մեկնաբանություն

Մուտքային Աղբամանների թիվը

Ելքային քանակական

Աղբահանություն և

սանիտարական մաքրում

իրականացնող

աշխատակիցների թիվը

Ելքային որակական

Համայնքի բնակիչների

բավարարվածությունը

աղբահանություն և

սանիտարական մաքրման

ծառայությունից

Ելքային

ժամկետայնության

Աղբահանության

ծառայության մատուցման

հաճախականությունը

շաբաթվա կտրվածքով

օր

Վերջնական արդյունքի

Մաքուր բնակավայրեր

սանիտարահիգիենիկ

բավարար պայմանների

առկայություն՝ այո ոչ

այո

Ծախսեր հազ դրամ

Ոլորտ Զբոսաշրջություն

 

 


