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Ներածություն

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները
կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են
սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի
զարգացմանն

ուղղված'

տվյալ

տարվա

համար

ՏԻՄ-երի

ռազմավարությունները,

ծրագրերը

և

միջոցառումները:1
Վարսեր համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով'
> համակարգել համայնքապետարանի տվյալ տարվա անելիքները,
> սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի
ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել
համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
>

համախմբել

համայնքում

տվյալ

տարվա

համար

նախատեսվող

բոլոր

ծրագրերը

և

միջոցառումները «ԶԾ-ով սահմանված' համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների
իրականացման շուրջ,
> շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների
հետ' կիրառելով «ԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
> որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական
աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի
իրականացման ԱԳՊ-ը:
Վարսեր համայնքի 2019 թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.
1- ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները:
2- րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2019 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական
հենքերը (ըստ ոլորտների):
3- րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2019 թվականի ծրագիրը:
4- րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը:
5- րդ

բաժնում

ներկայացվում

է

համայնքի

ՏԱՊ-ի

մոնիթորինգի

և

գնահատման

1 «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017
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պլանը:

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը
Համայնքը դարձնել բարեկարգ և բարեկեցիկ համայնք, որտեղ առկա կլինեն զարգացած
գյուղատնտեսություն և անասնապահություն, որտեղ բնակչության գերակշիռ մասը կունենա
զբաղվածություն և բավարար կենսապայմաններ:

Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներ

Ել ակե տայ ի ն

Թիր ախայ ին

արժե ք

արժե ք

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

8

7

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

27.3

30

Համայնքում հաշվառկած բնակիչների րնդհանուր թիվր (մարդ)

2028

2040

Ցուցանիշ

4

Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները

Վերջնական արդյունքի
Ոլորտային նպատակ

Ցուցանիշ

Ելակետ
ային
արժեք

Թիրախ
ային
արժեք

90

95

80

90

27.3

30

Ոլորտ 1. Ընդհանուր

Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի
գործունեությունից, մատուցվող հանրային
Ապահովել տեղական ինքնակառավարման
իրականացումը Վարսեր համայնքում, ունենալ ծառայություններից, %
բնակչությանը համայնքային
ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ
ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, համայնքի բնակիչների իրազեկվածության
մասնագիտացված, նպատակային և
մակարդակը %
թափանցիկ համակարգ
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների
տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի
ընդհանուր եկամուտների կազմում, %
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
Նպաստել Երկրի պաշտպանունակության
մակարդակի բարձրացմանը:

Համայնքում բնակվող զինապարտ
այո
քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը,

այո

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից
բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ
կազմակերպում

Համագործակցել տարբեր պետական և
2019 թվականին արտակարգ իրավիճակներից
հանրային կազմակերպությունների հետ
բնակչության պաշտպանության
արտակարգ իրավիճակների հետևանքները
կազմակերպում:
չեզոքացնելու նպատակով

այո

այո

60

70

Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը քաղաքաշինության և
70
կոմունալ տնտեսության ոլորտում
մատուցվող ծառայություններից, %

80

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ
տնտեսություն

Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական
նորմերի, գույքի և ենթակաոուցվածքների,
հանրային վայրերի պահպանումն ու
զարգացումը, կոմունալ տնտեսության որակյալ
ծառայությունների մատուցման ապահովում:

Բարելավված համայնքային գույքի,
ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի
տեսակարար կշիռր %

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
Արոտներում խմոցներ տեղադրելու

Առկայություն

2

3

50

60

80

90

0

50

այո

այո

-

-

այո

այո

75

80

30

50

աշխատանքների իրականացում
Ո|որտ 6. Տրանսպորտ

Բարելավել համայնքային ենթակայության
ճանապարհների և ինժեներական կառույցների
սպասարկման, շահագործման և պահպանման

Բարեկարգ ներհամայնքային փողոցների
մակերեսի տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի կազմում, %

ծառւպութ|ունների որակր
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ
Աղբահանություն և սանմաքրում

Համայնքի ամբողջ տարածքում
աղբահանության իրականացում

Ոլորտ 8. Կրթություն

Մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի և
Մանկապարտեզի վերաբացում

հարակից խաղահրապարակի
հիմնանորոգում

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ
տարվորղ աշխատանքներ

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի
բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության

Համայնքում գործող մշակութային

հետ տարվող որակյալ և մատչելի

խմբակների գործունեություն

ծառայությունների մատուցումր
Ոլորտ 10. Առողջապահություն

2019թ. ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում:

-

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի
բնակչությանը սպորտի և երիտասարդության հետ Համայնքում գործող սպորտային
տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների

խմբակների գործունեություն

մատուցումր
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Օգնել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին'

Սոցիալական ծրագրի շահառուների

բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը:

բավարարվածությունը իրականացվող
ծրագրից, %

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն

Մշակվող հողատարածքների տեսակարար
Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության

կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական

զարգացմանը

նշանակության հողերի մեջ%

Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուժասանի
տարիա

Նպաստել համայնքում անվտանգ և էկոլոգիապես Ֆինանսավորել անասնաբույժի
մաքուր սննդի արտադրությանը

100

100

85

90

60

80

աշխատանքը

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և
շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական

Կատարվում է աղբահանության,

ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը,

սանիտարական մաքրման, կանաչապատ

ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և

տարածքների ավելացման աշխատանքներ,

էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
2018թ. ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում:
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը
բնակիչների մասնակցություն

Համայնքի բնակչության կողմից տեղական ինք-

Համայնքի համար կարևոր նշանակություն

նակառավարման գործընթացին

ունեցող հարցերի շուրջ հանրային

ներգրավվածության ավելացում

լսումների կազմակերպում

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019թ. Ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Ծրագրի արժեքը
Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

1.

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում

(հազ. դրամ)

2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության կազմակերպում:

1000.0

Ընդամենր
2.
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Փողոցային լուսավորության կառուցում
Ընդամենր
3.
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
Արոտներում խմոցներ տեղադրելու աշխատանքների իրականացում
Ընդամենր
4.
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ

1000.0

1. Համայնքը սպասարկող ավտոբուսի գործունեության իրականացում

1000.0
1000.0
10688.0
10688.0

8000.0

2. Ճանապարհների ընթացիկ վերանորգման աշխատանքներ
Ընդամենր
5.
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
1. Մշակութային և մարզական կյանքի բարելավում
2. Պատմական հուշարձանի տեղադրում
Ընդամենը
6.
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
1. Հուղարկավորության նպաստների տրամադրում
2. Երեխաների համար խաղահրապարակի կառուցում
3. Մանկապարտեզի վերանորոգում

8000.0

2500.0
2500.0

60000.0

4. Խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում
Ընդամենը
7.

60000.0

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների

960.0

իրականացում
Ընդամենր

960.0

Ընդհանուրը

84148.0

Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի
լիազորությունների ոլորտների

Ամփոփ

Արդյունքային

Տեղեկատվության

Պատասխա

նկարագիր

ցուցանիշներ

աղբյուրներ

նատու

ժամկետ

Ռիսկեր

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ

Ապահովել տեղական

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա)

ինքնակառավարման
իրականացումը Վարսեր
համայնքում, ունենալ

ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից,
95%
Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի,

բնակչությանը համայնքային
ծառայությունների մատուցման
արդյունավետ,մասնագիտացված,
նպատակային և թափանցիկ

համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար
կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 80 %
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի
բյուջեի րնդհանուր մուտքերի կացմում, 30%

համակարգ
Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակաոուցվածքների
գործունեության պահպանում
Ծրագրի
նպատակ

Բարելավել
բնակչությանը
մատուցվող
հանրային
ծառայությունների
որակր

Ծրագրի
ազդեցության
(վերջնական
արդյունքի)
ցուցանիշ

Բնակչությանը
մատուցվող
հանրային
ծառայություննե

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան

Համապատասխան

հաշվետվություննե
ր

Ղեկավար,

րի որակը' լավ

աշխատակազմի

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

քարտուղար

Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության
բարձրացում, 15%
Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը
տարվա ընթացքում, 273 օր
ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ
բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքներ չկա
Աշխատակազմում

առկա տեղեկատվական

Համայնքի

և

մարդկային,

2019թ.

նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման
մակարդակը, 95%
Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին
պատասխանելու միջին ժամանակը, 3 օր
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

Միջոցառումներ

1. Աշխատակազմի

1. Համայնի տարեկան բյուջեով նախատեսված համայնքապետարանի

բնականոն գործունեության

պահպանման ծախսեր' 17640.0 հազ. դրամ

ապահովում

2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը' 9

2. Կոլեկտիվում լավ

3. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք

մթնոլորտի ապահովում և

4. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և

թիմային աշխատանքների

սարքավորումների թիվը՝ 6

մեթոդների կիրառում

5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://www.varser.am/

3. Վարչական
սարքավորումների
ձեռքբերում

4. Լավագույն
աշխատակիցներին
խրախուսումների
տրամադրում
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցությունը

Ապահովել արտակարգ

Արտակարգ իրավիճակներից տուժած բնակիչների համապատասխան

իրավիճակներից տուժած

փոխհատուցման ստացումը 70 տոկոս, ներկայիս 50-ի փոխարեն

բնակիչներին համապատասխան
փոխհատուցում ստանալը
Ծրագիր 1. Հրդեհներից տուժած բնակիչների փոխհատուցում
Ծրագրի

Ծրագրի

Ծրագրի

նպատակ

ազդեցության

գնահատման

Բնածին

(վերջնական

համակարգ,

Համապատա

հրդեհներից

արդյունքի)

ՄԳ կիսամյակային,

սխան

տուժած

ցուցանիշ

տարեկան

Համայնքի

հաշվետվություննե

ղեկավար

բնակիչների
փոխհատուցումը

Կորուստների

հասցնել

փոխհատուցումը

կորուստների

հասցնել 80

ռեալ

տոկոսի

մակարդակին

ր

նյութական և
2019թ.

ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Ծրագիր 2. Գիշատիչ կենդանիների հարձակումներից տուժած բնակիչների փոխհատուցում
Ծրագրի

Ծրագրի

Ծրագրի

նպատակ

ազդեցության

գնահատման

Գիշատիչ

(վերջնական

համակարգ,

կենդանիների

արդյունքի)

ՄԳ կիսամյակային,

հարձակումներից

ցուցանիշ

տարեկան

տուժած
բնակիչների

հաշվետվություննե
Կորուստների

փոխհատուցումը

փոխհատուցումը

հասցնել

հասցնել 80

կորուստների

տոկոսի

Համապատա
սխան
Համայնքի

նյութական և
2019թ.

ղեկավար

ֆինանսական

ր

ռեսուրսների
առկայություն

ռեալ
մակարդակին
Ծրագիր 3. Փոթորիկներից տուժած բնակիչների փոխհատուցում
Ծրագրի

Ծրագրի

Ծրագրի

նպատակ

ազդեցության

գնահատման

Փոթորիկներից

(վերջնական

համակարգ,

տուժած

արդյունքի)

ՄԳ կիսամյակային,

բնակիչների

ցուցանիշ

տարեկան

փոխհատուցումը
հասցնել

հաշվետվություննե
Կորուստների

կորուստների

փոխհատուցումը

ռեալ

հասցնել 80

մակարդակին

տոկոսի

Միջոցառումներ
1.

Համապատա
սխան
Համայնքի

նյութական և
2019թ.

ղեկավար

ֆինանսական
ռեսուրսների

ր

առկայություն

Մուտքային ցուցանիշներ

Տեղի ունեցած վնասի

1.

գնահատում,
2.

Պատճառների բացահայտում,

3.

Համապատսխան

Համայնքի բյուջեով նախատսված ֆինանսական միջոցներ՝ 1000 հազ.
Դրամ

2.

Այլ կառույցների ներգրավում փոխհատուցման գործընթացում

մարմինների հետ
համագործակցություն

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ

Քաղաքաշիեության և կոմունալ

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և

տնտեսության ոլորտում

կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 85%

ապահովել որակյալ
ծառայությունների մատուցումր
Ծրագիր 1. Ապահվել համայնքի փողոցների 95 տոկոսի գիշերային լուսավորությունը

Ծրագրի

Ծրագրի

Ծրագրի

նպատակ

ազդեցության

գնահատման

Վարսեր

(վերջնական

համակարգ,

համայնքում

արդյունքի)

ՄԳ կիսամյակային,

գիշերային

ցուցանիշներ

տարեկան

լուսավորությամ

Վարսեր

հաշվետվություն-

բ ապահովել

համայնքի

ներ

բոլոր

փողոցների

փողոցները

տեսակարար

Համայնքի

կշիռում

ղեկավար

Համապատա
սխան
2019թ.

մարդկային,
տեխնիկական
և
ֆինանսական
ռեսուրսների

գիշեարային

առկայություն

լուսավորությու
ն ունեցողները
հասցնել 95
տոկոսի

Համապատա

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

սխան

Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի

մարդկային,

երկարությունը, 10 կմ

տեխնիկական

Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն

և

ընդհանուրի մեջ 90%
Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա

ֆինանսական

կտրվածքով' ամռանը 5 ժամ

ռեսուրսները
առկա են եղել
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ

Միջոցառումներ

Վարսեր

համայնքի

լուսավորության

ցանցի

սպասարկում,

Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ' 1000.0
հազ. դրամ

գիշերային

լուսավորություն

ունեցող

փողոցների ավելացում
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ

Վարսեր համայնքի արոտներում

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը հողօգտագործման ոլորտից

տեղադրել խմոցներ խոշոր և մանր

50%

եղջերավոր անասունների համար
Ծրագիր 1. Կոոպերատիվի գործունեության միջոցով ապահովել հողերի մշակման մատչելիությունը

Ծրագրի

Ծրագրի

Ծրագրի

նպատակ

ազդեցության

գնահատման

Համայնքի

2019թ.

Վարսեր

(վերջնական

համակարգ,

Համայնքի

արդյունքի)

ՄԳ կիսամյակային,

մշակվող

ցուցանիշներ

տարեկան

հողատարածք-

Մշակվող

հաշվետվություններ

ների թիվը

հողտարածք-

կրկնապատկել

ների ավելաց-

Ղեկավար,
Արոտօգտագործողների միավորում

Համապատա
սխան
մարդկային,
տեխնիկական
և

ման միջոցով

ֆինանսական

Ավելացնել

ռեսուրսների

համայնքի

առկայություն

բնակչության
եկամուտները
գյուղատնտեսու
թյան
բնագավառում
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը՝ 25
տոկոս

Միջոցառումներ

Սերմացուների և էժան

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ

Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ չկան

պարարտանյութերի
տրամադրում: Տեխնիկայի գների
մատչելիություն

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ոլորտային նպատակ

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ

Բարելավել համայնքային

Բարեկարգ համայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն

ենթակայության ճանապարհների և

ընդհանուրի կազմում, 25%

ինժեներական կառույցների
սպասարկման, շահագործման և
պահպանման ծառայությունների
որակը
Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, համայնքային ճանապարհային տնտեսության
պահպանություն

Ծրագրի
Ծրագրի

ազդեցության

նպատակ

(վերջնական

Ապահովել

արդյունքի)

համայնքային

ցուցանիշ

ենթակայության

Համայնքի

ճանապարհնե-

ենթակայության

րի և ինժեներա-

գտնվող

կան կառույց-

Ճանապարհնե-

ների սպասարկ-

րի ինժեներա-

ման, տեղադըր-

կան կառույց-

ման,շահա-

ների սպասարկ-

գործման և

ման,

պահպանման

տեղադրման,

ծառայություն

շահագործման

ների

պահպանման

մատուցումը

ծառայություն-

Ծրագրի

Համապատա

գնահատման

սխան

համակարգ,

մարդկային,

ՄԳ

տեխնիկական

կիսամյակային,

և

տարեկան

ֆինանսական

Համայնքի

հաշվետվություն-

ռեսուրսների

ղեկավար,

ներ

2019թ.

Համայնքի ղեկավարի
և

առկայություն

տեղակալ

ների մատուցման որակր' լավ
Համապատա

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

սխան

Հարթեցված, խճապատված և բարեկարգված

մարդկային,

ճանապարհների երկարությունը, 3.5 կմ

տեխնիկական

Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 12 ամիս

և ֆինանսական

Բարեկարգ համայնքային ճանապարհների մակերեսի

ռեսուրսները

տեսակարար կշիռն րնդհանուրի կազմում, 25 %

առկա են եղել
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ
Ֆինանսական միջոցներ՝ 2000.0 հազար դրամ
Միջոցառումներ

Համայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում

Համայնքային ճանապարհային

ներգրավված տեխնիկայի քանակը 2

տնտեսության պահպանություն

Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը 50 տոննա
Համայնքապետարանից

համայնքային

ճանապարհների

բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների
քանակը՝

3

Ծրագիր 2. Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում
Ծրագրի

Ծրագրի

Ծրագրի

Համայնքի

2019թ.

Համապատա

նպատակ

ազդեցության

գնահատման

Ապահովել

(վերջնական

համակարգ,

համայնքային

արդյունքի)

ՄԳ

պատկանելու-

ցուցանիշ

կիսամյակային,

թյան

Համայնքի

տարեկան

ռեսուրսների

ավտոբուսի

բնակիչների

հաշվետվություն-

առկայություն

անխափան

գնահատականը

ներ

երթևեկությունը

անվճար

անվճար

երթուղու

հիմունքներով

առկայությանը և

ղեկավար,

սխան
մարդկային,
տեխնիկական
և ֆինանսական

սպասարկման
որակին՝ լավ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Անվճար երթուղու առկայություն
Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

Համայնքային պատկանելության

Համայնքի բյուջեից տրամադրված ֆինանսական միջոցներ՝ 6000 հազար

ավտոբուսի առկայությունը և

դրամ

անխափան երթևեկության
ապահովումը
Ո|որտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ծրագիր 1. Ֆինանսավորել համայնքում պարի և թեքվանդոյի խմբակների գործունեությունը
Ծրագրի
նպատակ

Ապահովել
Վարսեր
համայնքում
պարի և
թեքվանդոյի
խմբակների
գործունեությունը

Ծրագրի
ազդեցության
(վերջնական
արդյունքի)
ցուցանիշ

Համայնքի
բնակիչների
գնահատականը
խմբակների
գործունեության

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ

Համապատա

կիսամյակային,

Համայնքի

սխան

տարեկան

ղեկավար,

մարդկային,

հաշվետվություններ

ը՝ լավ

Ելքային ցուցանիշներ
Աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 2
Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական
մրցաշարերի թիվը 5
Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային

Համայնքի ղեկավարի
տեղակալ

2019թ.

տեխնիկական
և ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

միջոցառումների թիվը 7
Գրադարանից օգտվողների թիվը 289
Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող
մշակութային ծառայություններից, 80%
Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի
թիվը տարկա ընթացքում, 273 օր
Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

Մշակութային, մարզական և

Ֆինանսական միջոցներ' 1372 հազ, դրամ

հոգևոր կյանքի բարելավում

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ

1. Համայնքի բնակչի մահվան
դեպքում

հարազատներին

տրամադրել
հուղարկավորության
նպաստ

50000

դրամի

չափով

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ

2. Կառուցել

Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը

խաղահրապարակ

իրականացվող ծրագրից, 90%

երեխաների համար
3. Հիմնանորոգել
մանկապարտեզի
մասնաշենքերից մեկը և
վերաբացել այն
4. Խմելու ջրագծի ներքին
ցանցի կառուցում
Ծրագիր 1. Հուղարկավորության նպաստների հատկացում

Ծրագրի
նպատակ

Օժանդակել
համայնքի
բնակիչներին,
որպեսզի
վերջիններս
չկանգնեն
ֆինանսական
դժվարություննե

Ծրագրի
ազդեցության
(վերջնական
արդյունքի)
ցուցանիշ

Համայնքի
բնակիչների
գնահատականը՝
լավ

Ծրագրի
գնահատման

Համապատա

համակարգ,

Համայնքի

ՄԳ

ղեկավար,

կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Գլխավոր հաշվապահ

սխան
2019թ.

ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

րի առաջ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Սոցիալական աջակցություն ստացած ընտանիքների
թիվը՝ 17
Սոցիալական ծրագրի շահառուների
բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 95%
Միջոցառումներ

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

Աջակցություն հարազատի

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1000 հազ. դրամ

կորցրած համայնքի բնակիչներին
Ծրագիր 2. Մանկական խաղահրապարակի կառուցում

Ծրագրի
Ծրագրի

ազդեցության

նպատակ

(վերջնական

Ծրագրի

Համայնքի

արդյունքի)

գնահատման

տարածքում

ցուցանիշ

համակարգ,

կառուցել

Համայնքի

ՄԳ

ժամանակակից

բնակիչների

կիսամյակային,

խաղասարքերով

բավարարվա-

տարեկան

և կարուսելներով

ծությունը

հաշվետվություն-

հագեցած

խաղահրապար

ներ

խաղասրահ

ակից՝ 80

Համապատա
Համայնքի

սխան

ղեկավար,

մարդկային,

Համայնքի ղեկավարի

2019թ.

տեխնիկական
և ֆինանսական

տեղակալ

ռեսուրսների
առկայություն

տոկոս
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Խաղահրապարակի տարածքը 500 ք/մ,
Առկա կարուսելների քանակը 9,
Խաղահրապարակից օգտվող ընտանիքների թիվը՝ 103
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Միջոցառումներ

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2800 հազ. Դրամ

Ունենալ ժամանակակից

Համայնքի խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներում

խաղահրապարակ երեխաների

ներգարվված տեխնիկայի քանակը՝ 3

ժամանցը և զարգացումը ապահովելու

Խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներում ներգարվված

նպատակով

համայնքապետարանի աշխատակիցների քանակը՝ 4

Ծրագիր 3. Մանկապարտեզի վերաբացում

Ծրագրի

Ծրագրի

Ծրագրի

Համայնքի

նպատակ

ազդեցության

գնահատման

ղեկավար,

Ապահովել

(վերջնական

համակարգ,

Գլխավոր հաշվապահ

Համապատա
2019թ.

սխան
մարդկային,

նախադպրոցակ

արդյունքի)

ՄԳ

ան տարիքի

ցուցանիշ

կիսամյակային,

երեխաների

Շահառուների

տարեկան

ռեսուրսների

կրթություն

ներգրավվածու

հաշվետվություն-

առկայություն

ստանալու

թյունը

ներ

իրավունքի

գործընթացին՝

իրացումը

85 տոկոս

նյութական
և ֆինանսական

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Մանկապարտեզի աշխատողների քանակը՝ 6,
Նախակրթարանում տեղերի քանակը՝ 63,
Նախակրթարան հաճախող երեխաների քանակը՝ 60
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Միջոցառումներ
Իրականացնել աշխատողների
ֆինանսավորումը, ինչպես նաև
մանկապարտեզի գործունեության
համար անհրաժեշտ մյուս բոլոր
ֆինանսական և նյութական ծախսերը

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 6650 հազ. Դրամ
Համայնքի խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներում
ներգարվված տեխնիկայի քանակը՝ 3
Մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներում ներգարվված
համայնքապետարանի աշխատակիցների քանակը՝ 3

Ո|որտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ոլորտային նպատակ

Ապահովել համայնքի բնակիչների
առողջության և շրջակա

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ

միջավայրի վրա աղբի բացասական

Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների

ներգործության նվազեցումը և

մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի

չեզոքացումը, ստեղծել բնակության

բարձրացումը (հարցումների հիման վրա) 25%-ով

համար հարմարավետ և
էկոլոգիապես անվտանգ
պայմաններ
Ծրագիր 2. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում

Ծրագրի
ազդեցության
Ծրագրի

(վերջնական

նպատակ

արդյունքի)

Համայնքը

ցուցանիշ

դարձնել մաքուր

Մաքուր

և

համայնք,

սանիտարական

սանիտարահիգ

առումով

իենիկ

անվտանգ

բավարար
պայմանների

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ,
ՄԳ
կիսամյակային,
տարեկան
Համապատա

հաշվետվություններ

առկայություն,

սխան
Համայնքի
ղեկավար,

այո

փոխհամայնքապետ

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)

Աղբահանության ծառայության մատուցման
հաճախականությունը, շաբաթը 1 անգամ

2019թ.

մարդկային,
տեխնիկական
և ֆինանսական
ռեսուրսների
առկայություն

Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի կազմում, 30%
Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը
աղբահանության և սանիտարական մաքրման
ծառայությունից, 90%
Միջոցառումներ

Աղբահանության և սանիտարական
մաքրման ծառայությունների
մատուցում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)

Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր' 960 հազ. դրամ
Աղբատար մեքենաների թիվը՝ 1

1

Վարսեր համայնքի փողոցային

Վարսեր 1, 7, 8, 2, 3, 9, 10, 11, 5,

լուսավորվածության համակարգ

6 փող. 180 սյուն

Համայնքապետարանի վարչական

2

շենք

3

Մշակույթի տուն

10 կմ

լավ

Համայնքային

Վարսեր 7 փողոց 11շենք

0.12հա/. 245 քմ

Բավ.

Համայնքային

Վարսեր 1 փողոց 47 շենք

0.15հա/ 658 քմ

Բավ

Համայնքային

Հիմնանորոգ

4

Մանկապարտեզ

Վարսեր 7 փողոց 8 շենք

0.36 հա/ 1300քմ

ման կարիք Համայնքային
ունեցող

6

Արարողությունների սրահ

Վարսեր 7 փողոց 8/1 շենք

0,24հա/300ք/մ

լավ

Համայնքային

4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 6. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը' ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

գրիչներ

Բնութա-

Այլ

ռույթԸ

ման գործա-

Կառավար-

Գույքի

գնահատում

Վիճակի

(մ2)

մակերեսը

տարածքը/

Զբաղեցրած

ծածկագիրը

Գույքի անվանումը

կամ

Հ/հ

Հասցեն

Աղյուսակ 5. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2019թ. Ծրագիրը

աղբ յ ո ւ ր նե ր

Այ լ

յ ու ն

ՔՀ Ս՜ Հ ամա-

գո ր ծ ակց ո ւ թ

նե ո

Հ ա մայ նք -

պո ւ թյ ու ն-

Դո նո ր

Կազմակե ր -

բյ ու ջ ե

Պե տակ ան

դրամ)

բյ ու ջ ե

(հազ.

Հ ամայ նք ի

արժեքը

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում
2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից

1000

1000

բնակչության պաշտպանության կազմակերպում:
Ոlորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Փողոցային լուսավորության կառուցում

3000

3000

10688

1600

8000

8000

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
Արոտներում

խմոցներ

տեղադրելու

9088

աշխատանքների իրականացում
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
1. Համայնքը սպասարկող ավտոբուսի
գործունեության իրականացում
2.

Ճանապարհների ընթացիկ վերանորգման
աշխատանքներ

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
1.Մշակութային

և

մարզական

կյանքի

2500

2500

60000

15450

1650

1650

86838

33200

բարելավում
2. Պատմամշակութային հուշակոթողի տեղադրում

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
1. Հուղարկավորության նպաստների

44550

տրամադրում
2. Երեխաների համար խաղահրապարակի
կառուցում
3.

Մանկապարտեզի հիմնանորոգում

4.

Խմելու ներքին ջրագծի անցկացում

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Համայնքի

տարածքում

սանիտարական

աղբահանության

մաքրման

և

աշխատանքների

իրականացում
Ընդամենը

44550

Աղյուսակ 7.Համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների գնահատման

9088

կարգը
Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակաոուցվածքների
գործունեության պահպանում
Արդյունքային ցուցանիշներր
Տեսակը

Անվանումը

2019 թ. տարեկան
Թի ր ախ

Փաս տ.

Շե ղո ւ մ

Մե կ նաբ ա-

ար ժե ք ր

ար ժե ք ր

ը

նո ւ թյ ո ւ ն

9

Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների
Մուտքային

թիկր

Ելքային

Աշխատակիցների գործունեության

(քանակական)

արդյունավետության բարձրացում, %

Ելքային
(որակական)

Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության համակարգերի

Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին

(Ժամկետայնության)

պատասխանելու միջին ժամանակը, օր

2

Բնակչությանը մատուցվող հանրային
ծառայությունների որակը' շատ վատ, վատ,

արդյունքի

95

օգտագործման մակարդակը, %

Ելքային

Վերջնական

15

լավ

բակարար, լավ, գերազանց

Ծախսեր, հազ.

ֆինանսավորման աղբյուրը' համայնքի բյուջեի

դրամ

միջոցներ

17640.0

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում
Ծրագիր 1. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում

Արդյունքային ցուցանիշներր
Տեսակը

Անվանումը

Փոխհատուցման գործընթացին այլ
Մուտքային

կազմակերպությունների ներգրավվածություն

Ելքային

2019 թ. տարեկան
Թի ր ախ

Փաս տ.

ար ժե ք ր

ար ժե ք ր

60

50

4

(քանակական)

Ներգրավված աշխատակիցների քանակը

Ելքային

Փոխհատուցման ծավալները հասցնել իրական

(որակական)

կորուստի մակարդկաին

Ելքային
(Ժամկետայնության)

Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի

Վերջնական

Բնակչության գնահատկանը փոխհատուցման

արդյունքի

մակարդակին

Ծախսեր, հազ.

ֆինանսավորման աղբյուրը' համայնքի բյուջեի

70

1

լավ
1000.0

60

Մե կ նաբ աՇե ղո ւ մը

նո ւ թյ ո ւ ն

դրամ

միջոցներ

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության իրականացում
2019 թ. տարեկան

Արդյունքային ցուցանիշներր
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

Ոլորտով զբաղվող աշխատակիցների թիվը

Ելքային

Գիշերային լուսավորված փողոցների

(քանակական)

տեսակարար կշիռն րնդհանուրի մեջ, %

Ելքային
(որակական)

Թի ր ախ

Փաս տ.

ար ժե ք ր

ար ժե ք ր

Մե կ նաբ աՇե ղո ւ մը

նո ւ թյ ո ւ ն

3
95

90

95

90

8

7

6

5

լավ

լավ

1000.0

1000

Բնակիչների բավարարվածությունը
համայնքում գիշերային
լուսավորվածությունից, %
Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը

Ելքային

օրվա կտրվածքով' ձմռանը, ժամ

(Ժամկետայնության)

Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը
օրվա կտրվածքով' ամռանը, ժամ
Փողոցների երթևեկության անվտանգության

Վերջնական

մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և

արդյունքի

հետիոտների համար' շատ վատ, վատ,
բավարար, լավ, գերազանց

Ծախսեր, հազ.

ֆինանսավորման աղբյուրը' համայնքի բյուջեի

դրամ

միջոցներ

Ոլորտ 5. Հողգտագործում
Ծրագիր 1. Համայնքային պատկանելության արոտավայրում խմոցների տեղադրում

2019 թ. տարեկան

Արդյունքային ցուցանիշներր
Տեսակը
Մուտքային

Անվանումը

Ոլորտով զբաղվող աշխատակիցների թիվը

Ելքային
(քանակական)

2
1

30-50
Կովերի կաթնատվության աճ, տոկոս

Ելքային
(Ժամկետայնության)

Իրականացման ժամկետը, տարի

Վերջնական

Բնակչության բավարարվածության

արդյունքի

մակարդակը, տոկոս

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ

Փաս տ.
ար ժե ք ր

Արոտավայրերում խմոցի տեղադրում

Ելքային
(որակական)

Թի ր ախ
ար ժե ք ր

2

70

Շե ղո ւ մը

Մե կ նաբ անո ւ թյ ո ւ ն

Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, համայնքային ճանապարհային տնտեսության
պահպանություն
2019 թ. տարեկան

Արդյունքային ցուցանիշներր
Տեսակը

Անվանումը

Թի ր ախ

Փաս տ.

ար ժե ք ր

ար ժե ք ր

Շե ղո ւ մը

Մե կ նաբ անո ւ թյ ո ւ ն

Համայնքային ճանապարհների բարեկարգման
աշխատանքներում ներգրավված

3

2

2

2

50

25

6

4

70

25

աշխատակիցների քանակը
Մուտքային

Համայնքային ճանապարհների բարեկարգման
աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի
քանակր
Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը՝ տոննա

Ելքային
(քանակական)
Ելքային
(որակական)

Հարթեցված, խճապատված և բարեկարգված
ճանապարհների երկարությունը, կմ
Բարեկարգ համայնքային ճանապարհների
մակերեսի տեսակարար կշիռն րնդհանուրի
կացմում, %

1

Ելքային

Ծրագրի իրականացման ժամկետը

(Ժամկետայնության)

տարի

Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող
ճանապարհների և ինժեներական կառույցների
Վերջնական

սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և

արդյունքի

պահպանման ծառայությունների մատուցման

լավ

որակը' շատ վատ, վատ, բավարար, լավ,
գերազանց
Ծախսեր, հազ.

ֆինանսավորման աղբյուրը' համայնքի բյուջեի

դրամ

միջոցներ

2000.0

Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ
Ծրագիր 1. Աղբահանություն և սանմաքրում
Արդյունքային ցուցանիշներր
Տեսակը

Անվանումը

Աղբահանություն իրականացնող
Մուտքային

2019 թ. տարեկան
Թի ր ախ

Փաս տ.

ար ժե ք ր

ար ժե ք ր

1

1

10

9

95

90

կազմակերպությունների թիվը

Ելքային

Աղբահանության պայմանագիր կնքած

(քանակական)

կազմակերպությունների քանակաը

Ելքային

Մատուցվող ծառայությունից

Մե կ նաբ աՇե ղո ւ մը

նո ւ թյ ո ւ ն

(որակական)

բավարարվածության մակարդակը
Աղբահանության իրականացման

Ելքային

հաճախականությունը

1

1

գերազանց

լավ

960.0

960.0

(Ժամկետայնության)

Անգամ/շաբաթ
Բնակչությանը մատուցվող աղբհանության

Վերջնական

ծառայությունների որակը' շատ վատ, վատ,
արդյունքի

բավարար, լավ, գերազանց

Ծախսեր, հազ.

ֆինանսավորման աղբյուրը' համայնքի բյուջեի

դրամ

միջոցներ

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 1. Մանկապարտեզի վերաբացում
2019 թ. տարեկան

Արդյունքային ցուցանիշներր
Տեսակը

Անվանումը

Թի ր ախ

Փաս տ.

ար ժե ք ր

ար ժե ք ր

1.

Աշխատակիցների թիվը

1.6

1. 0

2.

Երեխաների թիվը

2.63

2. 0

1.

Նոր աշխատատեղերի ստեղծում
Երեխաների նախադպրոցական

1.6

1. 0

2.

2.100%

2. 0

Մուտքային

Ելքային

Մե կ նաբ աՇե ղո ւ մը

նո ւ թյ ո ւ ն

կրթության իրավունքի իրացում

(քանակական)
Ելքային

Երեխաների կրթության, ժամանցի, քննի և

(որակական)

սնվելու պայմանների առկայություն
Մանկապարտեզի աշխատանքային ժամերը

Ելքային

90

0

5 օր
9:00-

(Ժամկետայնության)

15:00
Վերջնական

Բնակչությանը մատուցվող հանրային
ծառայությունների որակը' շատ վատ, վատ,

արդյունքի

գերազանց

բակարար, լավ, գերազանց

Ծախսեր, հազ.

ֆինանսավորման աղբյուրը' համայնքի բյուջեի

դրամ

և պետական բյուջեի միջոցներ

27000

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվորղ աշխատանքներ
Ծրագիր 1. Պարի ուսուցման խմբակի գործունեություն
2019 թ. տարեկան

Արդյունքային ցուցանիշներր
Տեսակը

Անվանումը

Թի ր ախ

Փաս տ.

Շե ղո ւ մ

Մե կ նաբ ա-

ար ժե ք ր

ար ժե ք ր

ը

նո ւ թյ ո ւ ն

1.

Պարուսույցների թիվը

1. 2

1.1

2.

Աշակերտների թիվը

2. 40

2.24

Մուտքային

Ելքային
(քանակական)

Պրոֆեսիոնալ պարող դարձող երեխաների թիվը

Ելքային

Համայնքում մշակույթի հանդեպ բնակիչների

(որակական)

հետաքրքվածության աճը

Ելքային
(Ժամկետայնության)

Վերջնական

Պարի ուսուցման խմբակի գործունեությունը

0

50

25

12 ամիս

7 ամիս

Բնակչությանը մատուցվող պարի ուուցման
ծառայությունների որակը' շատ վատ, վատ,

արդյունքի

5

գերազանց

լավ

բակարար, լավ, գերազանց

Ծախսեր, հազ.

ֆինանսավորման աղբյուրը' համայնքի բյուջեի

դրամ

միջոցներ

686

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Ծրագիր 1. Խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում
Արդյունքային ցուցանիշներր
Տեսակը

Անվանումը

24 ժամյա խմելու ջրով ապահովված
Մուտքային

տննտեսությունների թիվը

Ելքային

Համայնքի բնակչության ապահովվածությունը

(քանակական)

24 ժամյա խմելու ջրով %

Ելքային

Համայնքի բնակչության ապահովվածությունը

(որակական)

մաքուր խմելու ջրով %

Ելքային
(Ժամկետայնության)

Վերջնական

Ծրագրի իրականացման տևողությունը

Թի ր ախ

Փաս տ.

ար ժե ք ր

ար ժե ք ր

300

90

85

35

85

35

միշտ

Բնակչության կողմից օգտագործվող խմելու ջրի
որակը' շատ վատ, վատ, բավարար, լավ,

արդյունքի

2019 թ. տարեկան

գերազանց

գերազանց

Ծախսեր, հազ.

ֆինանսավորման աղբյուրը' պետկան բյուջեի և

դրամ

համայնքի բյուջեի միջոցներ

32000.0

Բավա
-րար

Մե կ նաբ աՇե ղո ւ մը

նո ւ թյ ո ւ ն

