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Ներածություն 
Վարդենիս  համայնքի 2019 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 իրականացումը: 

ՏԱՊ – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել «Համայնքների ֆինանսիստների 

միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի 

տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը: 

ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն 
զարգացման ցուցանիշները (Աղյուսակ 1), ոլորտային նպատակները (Աղյուսակ 2): 

ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում բերված է համայնքի 2019 թվականի համապատասխան ֆինանսական 
միջոցներով ապահովված ծրագրերը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի տրամաբանական 
հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 5), ինչպես 
նաև այն ծրագրերը , որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական 
միջոցներով (Աղյուսակ 4): 
ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի 
կառավարման 2019 թվականի ծրագիրը (Աղյուսակ 6): 
ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի 
լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 7): 
ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված 
յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների 
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:  

 
1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

 

Համայնքի տեսլականը՝ 
Վարդենիսը բարեկարգ, մաքուր, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող, 
գյուղատնտեսական մթերքների զարգացած արտադրությամբ, փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրությամբ, ինչպես նաև բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է, 
որտեղ մատուցվում են բնակչության համար հանրային բոլոր ծառայությունները: 
Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի 
ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2020 թվականի նոյեմբերի 1- ի դրությամբ 
ֆիքսված արժեքին 2020 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող 
ցուցանիշի  ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, 
ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան 
ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2020 
թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում: 

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

2020թ․ -ի համար ՏԱՊ-ի ցուցանիշները, ոլորտային ծրագրերը և միջոցառուները հաշվի են 

առել կանանց կարիքները, ինչպես նաև նրանց հնարավորինս հավասար 
հնարավորությունների ընձեռումը՝ հանրային ծառայություններից օգտվելու 
/ենթակառուցվածքներ, կրթություն, սոցիալական ծառայություններ/, զբաղվածության 
/վերաատրաստումներ/, անվտանգության /ենթակառուցվածքներ/, խտրականության և 
բռնության կանխարգելման /սոցիալական աշխատանք և խորհրդատվություն/։  
 



 

 

Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներ 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային 

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

20 19 

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

33.3 35.0 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 16200, որից 
8503 

տղամարդ, 
7697 կին 

16400 

Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) 0 365000.0 
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը 
(հատ) 

84/126, որից 
78 կին, 48 
տղամարդ 

89/134 

 

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակներ` ըստ համայնքի ղեկավարի 
լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների): 
 

Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

Ոլորտային նպատակ 

Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետայ
ին արժեք 

Թիրախային 
արժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը 
համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների 
մատուցումը 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

ՏԻՄ-երի, 

աշխատակազմի, 

ՀՈԱԿ-ների  

գործունեությունից, 

մատուցված հանրային 

ծառայություններից(հար

ցումների հիման վրա) 

որից կանանց 

գնահատականը ավելի 

շատ լավ ան վատ, 

տղամարդկանց 

գնահատականը միջին 

միջին՝ ոչ 
լավ, ոչ 
վատ 

Ավելի շատ 
լավ, քան 

վատ 

Համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների 

տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի 

ընդհանուր մուտքերի 

կազմում, %  

 
 

30,4 

 
 

33 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
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Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 
Բարձրացնել արտակարգ իրավիճակներում  
բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպման 
պատրաստականության մակարդակը  

Համայնքում արտակարգ 
իրավիճակներին արագ 
արձագանքելու 
պատրաստականության 
մակարդակը 

 
լավ 

 
Ավելի շատ 
լավ, քան 

վատ 

Ոլորտ 4. 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, % 
Շահառուների 
ընդհանուր թիվը` 11347, 
որից կին 6143, 
տղամարդ 5204 

85 95 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից 
(հարցումների հիման 
վրա), որից կանանց 
գնահատականը 
բավականին լավ, 
տղամարդկանց 
գնահատականը 
բավականին լավ 

Բավականին 
լավ 

 Շատ լավ 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
բնակարանային 
շինարարության 
ոլորտում մատուցված 
ծառայություններից 
(հարցումների հիման 
վրա), որից կանանց 
գնահատականը ավելի 
շատ լավ, 
տղամարդկանց 
գնահատակաը լավ 

Ավելի շատ 
վատ, քան 

լավ     

միջին՝ ոչ 
լավ, ոչ վատ    

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 
2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

   

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
Բարձրացնել համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների և ինժեներական կառույցների 
սպասարկման, շահագործման և պահպանման 
ծառայությունների որակը  և ապահովել 
ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը 

Համայնքային 
ենթակայության 
ճանապարհների և 
ինժեներական 
կառույցների 
սպասարկման, 
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունների 
որակից բնակչության 
բավարարվածության 
աստիճանը 
(հարցումների հիման 
վրա), որից կանանց 
գնահատականը միջին, 
տղամարդկանց 
գնահատականը ոչ 

միջին՝ ոչ 
լավ, ոչ 
վատ    

 
Ավելի շատ 
լավ, քան 

վատ 



 
վատ ոչ լավ 
Բարեկարգ և անցանելի 

ներհամայնքային 

փողոցների մակերեսի 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի կազմում, 

%,  

45 60 

 Բարեկարգ, անվտանգ 

անցումներով և 

լուսացույցներով 

խաչմերուկների 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի կազմում %, 

35 60 

 Բարեկարգ և 

հարթակներով մայթերի 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուր 

երկարության մեջ %, 

35 
/հարթակնե

ր չկան/ 

70 
/հարթակներ

ով/ 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 
2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

   

Ոլորտ 8. Կրթություն 
Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախակրթական և 
արտադպրոցական կրթության որակյալ 

ծառայությունների մատուցումը և ընդլայնումը: 

 

ՏԻՄ-երի, կրթական 
հաստատությունների 
գործունեությունից, 
մատուցված 
ծառայությունների 
որակից և 
մատչելիությունից 
բնակչության 
բավարարվածության 
աստիճանը  
(հարցումների հիման 
վրա)–լավ, որից 
կանանց 
գնահատականը 
բավականին լավ, 
տղամարդկանց 
գնահատականը 
բավականին լավ 
 

բավականինլ
լավ 

 
 
 
 
 

լավ 
 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 
աշխատանքներ 
Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, 
խթանել մշակութային միջոցառումներին բնակիչների 
ակտիվ մասնակցությունը 

Համայնքի մշակութային 
կյանքին  բնակիչների 
ակտիվ մասնակցության 
աստիճանը 

լավ 
Բավականին 

լավ 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
Ապահովել առողջապահության ոլորտի 
հասանելիությունը բնակչությանը, առողջապահական 
հաստատությունները վերազինել ժամանակակից 
բժշկական տեխնոլոգիաներով 

Համայնքում գործող 
բժշկական 
հաստատություներում 
ավելացնել 
անհրաժեշտ 
սարքավորումները, 
աշխատուժը 
համալրել 
պահանջված 
մասնագետներով 

Ավելի շատ 
վատ, քան 
լավ     

լավ 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել 
նախադրյալներ 

Համայնքի 
ապահովվածությունը 
մարզադաշտերով և 

միջին՝ ոչ 
լավ, ոչ 
վատ 

Ավելի շատ 
լավ, քան 
վատ 



7 
 

մարզադպրոցներով, % 
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն և 
ծառայությունների մատուցում 
Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների 
սոցիալական վիճակը 

Սոցիալական 
ծրագրերից 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման 
վրա) 

միջին՝ ոչ 
լավ, ոչ 
վատ 

Ավելի շատ 
լավ, քան 

վատ 

Ապահովել երիտասարդների և երիտասարդ 
ընտանիքնեի սոցիալական խորհրդատվություն և 
իրազեկում 

Համայնքի բնակիչների 
բավարվածությունը 
սոցիալական 
աշխատողի միջոցով 
երիտասարդներին և 
երիտասարդ 
ընտանիքներին 
սոցիալական 
խորհրդատվության 
միջոցով մատուցած 
ծառայություններից, 
որից կանանց 
գնահատականը լավ, 
տղամարդկանց 
գնահատականը լավ 

լավ 
Բավականին 

լավ 

Սոցիալական հարցումների միջոցով 
տեղեկատվություն ստանալ 18-25 տարեկան 
երիտասարդների շրջանում գործազրկության 
վերաբերյալ, ներառյալ կանանց և տղամարդկանց, 
ամուսնալուծությունների թիվը 

18-25տ բնակիչների 
ընդհանուր թիվը- 3286, 
որից կին 1845, 
տղամարդ 1441, 18-25տ 
գործազուրկներ` 2227, 
ամուսնալուծությունների 
թիվը-6 

վատ  
Ավելի շատ 

լավ քան 
վատ 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության 
զարգացմանը 

Գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի 
մատչելիությունը 
բնակավայրերում % 

75 85 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

   

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում 
բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման  որակյալ և մատչելի ծառայությունների 
մատուցումըև շրջակա միջավայրի պահպանությունը   

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցված 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայություններից 
(հարցումների հիման 
վրա), որից կանանց 
գնահատականը` լավ, 
տղամարդկանց 
գնահատականը` լավ 

Լավ  
Բավականին 

լավ 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 
Բարենապաստ պայմաններ ստեղծել համայնքում 
զբոսաշրջության զարգացման համար 

Համայնք այցելած 
զբոսաշրջիկների թվի 
աճը 

միջին՝ ոչ 
լավ, ոչ 
վատ 

Ավելի շատ 
լավ, քան 
վատ 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցություն 
Ապահովել տեղական ինքնակառավարման 
գործունեությանը թափանցիկությունը և բնակչությն 
իրազեկումը 
 

Համայնքի 
բնակիչների 
իրազեկվածությունը և 
մասնակցությունը 
ՏԻՄ 
գործունեությանը, 
որից կանանց 

միջին՝ ոչ 
լավ, ոչ 
վատ 

Ավելի շատ 
լավ, քան 
վատ 



 

 
 
 
 
 
 

2. Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 
 
Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով  
 

  

գնահատականը` լավ, 
տղամարդկանց 
գնահատականը` 
վատ  

Կանանց ներգրավվածությունը ՏԻՄ կազմում Համայնքապետարան
ի աշխատակազմը, 
որից կանայք 

32/ 13 կին 35/ 15 կին 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 

Բնակավայր(եր)ը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1. Համայնքի  աշխատակազմի պահպանություն, հանրային 
որակյալ ծառայությունների մատուցում 83528.5 

Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 83528.5  

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության  
պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության  
կազմակերպում 

  

 
 1. 

Արտակարգ իրավիճակներում  բնակչության 
քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման  
պատրաստվածության և իրազեկվածության բարձրացում 

1000.0 

Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 1000.0  

Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1.  Համայնքի փողոցների  գիշերային լուսավորության 
ապահովում և ցանցի ընդլայնում 

5200,0 
Բոլոր 

բնակավայրերում 

2. Վարդենիս քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 
վերանորոգում  

14428,0 ք. Վարդենիս 

Ընդամենը 19628,0  

Ոլորտ 6.  Տրանսպորտ 

1. Ներհամայնքային ճանապարհների և խաչմերուկների 
/անցումներ, լուսազդանշանային համակարգեր/ 
վերանորոգում 

10000.0 

Բոլոր 
բնակավայրերում 

2. Հատուկ ճանապարհային ազդանշանների տեղադրում՝ 

հետիոտնային անցումը անվտանգ դարձնելու նպատակով` 

ներառյալ կանանց և երեխաներին 

600.0 

Ք. Վարդենիս  

Ընդամենը 10600.0  

Ոլորտ 8.Կրթություն 

1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության  ծառայության 
մատուցում/120 շահառու, 120 ընտանիքից/  49830,5 

Բոլոր 

բնակավայրերում 

2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության 
ծառայության մատուցում 52085,4 

Բոլոր 

բնակավայրերում 

3. Այրք բնակավայրում մանկապարտեզի բացում  30 000, 0 գ.Այրք 

Ընդամենը 131 915,9  
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Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով  
 

 
 

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ 

համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների: 
 

Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի 
լիազորությունների ոլորտների 

 

Ամփոփ նկարագիր 
Արդյունքային 
ցուցանիշներ 

Տեղեկատվության 
աղբյուրներ 

Պատասխ
անատու 

Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել ՏԻՄ-երի 
կողմից համայնքի 
բնակչությանը 
համայնքային որակյալ 
և մատչելի 
ծառայությունների 
մատուցումը; 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
 1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների  
գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – 
ավելի շատ լավ, քան վատ, որից կանանց գնահատականը ավելի շատ լավ ան վատ, 
տղամարդկանց գնահատականը միջին 
2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի 
ընդհանուր մուտքերի կազմում՝ 35%  

Ծրագիր 1.Համայնքի  աշխատակազմի պահպանություն, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 

Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1. Համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպում  3000.0 
Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 3000.0  

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 

1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 6000.0 
Բոլոր 

բնակավայրերում 

2. Հ ամայ նքապետարանո ւ մ , համայ նքայ ի ն  
ե նթակայ ո ւ թյ ամբ  գո ր ծ ո ղ  կառ ո ւ յ ց նե ր ո ւ մ , 
համայ նքի  հ ի մնար կ -ձ ե ռ նար կ ո ւ թյ ո ւ ննե ր ո ւ մ  
առ կա թափո ւ ր  հաստի քնե ր ի  համար  

մաս նագետնե ր ի  վե րապատրաստո ւ մ , աշ խատանքի  

ապահ ո վո ւ ` նե րառ յ ալ  կանանց  

1000.0 

Բոլոր 
բնակավայրերում 

3. Եր իտասար դնե ր ի  և  ե ր իտասար դ  ը նտանի քնե ր ի  
ս ո ց իալ ական  խոր հ ր դատվո ւ թյ ո ւ ն  

/ահամայ նքապետարանի  աշ խատակազմի  

ս ո ց իալ ական  աշ խատողի  մի ջ ո ց ո վ , ծախս ը  

աշ խատավար ձ  բաժնո ւ մ / 

 

 

Ընդամենը 7000.0  

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում 

11000.0 
Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 11000.0  

Ընդհանուրը 1731212,9  

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 
արժեքը 

(հազ. դրամ) 

Բնակավայր(եր)ը 

Ոլորտ 13.Գյուղատնտեսություն 

1. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում 150000.0 
Բոլոր 

բնակավայրերում 

Ընդամենը 150000.0  

Ընդհանուրը 150000.0  



 
Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը,  
բնակչությանը  
հանրային 
ծառայությունների 
մատուցումը: 
 
 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
1. ՏԻՄ-երը, 
աշխատակազմը, 
բնականոն գործել են, 
բարելավվել է 
բնակչությանը 

մատուցված  հանրային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը և որակը 

(հարցումների հիման 

վրա) – բավականին լավ  

որից կանանց 

գնահատականը ավելի 

շատ լավ ան վատ, 

տղամարդկանց 

գնահատականը միջին     

2.Համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
տեսակարար կշիռը 
համայնքի բյուջեի 
ընդհանուր մուտքերի 
կազմում- 35 % 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազ
մի 
քարտուղար, 
վարչական 
ղեկավարներ 

2020թ. 

հ ո ւ նվար - 

2020թ.  

դե կտե մբ
ե ր  

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

առկա են եղել 

 

Միջանկյալ արդյունք 
1.Ապահովվել էՏԻՄ-
երի, աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1.ՏԻՄ-երի 
գործունեության 
վերաբերյալ բնակիչների 
իրազեկվածության 
մակարդակը -
ավելիշատլավ, քանվատ, 
որից կանանց 
գնահատականը ավելի 
շատ լավ ան վատ, 
տղամարդկանց 
գնահատականը միջին 
2.ՏԻՄ-երի կողմից 
մատուցված համայնքային 
(հանրային, ոչ վարչական 
բնույթի) ծառայությունների 
թիվը - 8 
3.Անշարժ գույքի հարկի 
բազայում առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում - 5%-ով 
4. Դոնոր 
կազմակերպությունների 
հետ համատեղ 
իրականացվող 
ընդհանուր ծրագրերի 
թիվը-2 
5.Համայնքի 
աշխատակազմի 
աշխատանքային օրերի 
թիվը տարվա ընթացքում 
- 248 օր 

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

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազ
մի 
քարտուղար, 
վարչական 
ղեկավարներ 

2020թ. 

հ ո ւ նվար - 

2020թ.  

դե կտե մբ
ե ր  

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

առկա են եղել 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

1. Աշխատակազմի պահպանություն 
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի  պահպանման 

ծախսեր՝ 83528.4 հազ.դրամ 
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ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 
3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 
4.Համայնքապետարանի և վարչական 
ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի 
ընթացիկ նորոգում 

 

2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 48 
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 

ավտոմատացված համակարգեր՝ առկա չէ 
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 
5. Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Միջանկյալ արդյունք 2. 
Բարձրացել է 
համայնքի բյուջեի 
սեփական 
եկամուտներիհավաքա
գրմանմակարդակը: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1. Համայնքի բյուջեի 
սեփական եկամուտների 
հավաքագրման փաստացի 
գումարների տարեկան աճ- 
5 %-ով 
2. Հողի հարկի բազայում 
առկա անճշտությունների 
նվազեցում- 5 %-ով 
3. Գույքահարկի բազայում 
առկա անճշտությունների 
նվազեցում -5 %-ով 
4.Համայնքի բյուջեի       
սեփական  եկամուտների            
գծով առկա ապառքների      
նվազեցում- 10%-ով 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

 

 

Աշխատակազմ
ի գլխավոր 
մասնագետ-
հաշվապահ, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
երկրորդ 
կարգի 
մասնագետներ 

2020թ. 

հունվար– 
2020թ. 

դե կտե մբ
ե ր  

Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

առկա են եղել   

 

Միջոցառումներ (գործողություններ).  
1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների 
հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների 
վերապատրաստումներ 
 2. Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղականտուրքերի և 
վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների 
ծանուցում 
3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ 
բացատրական աշխատանքների իրականացում, 
պարտականությունները չկատարողների 
նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ 
հայցադիմումների ներկայացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).  
1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ 
զբաղվող աշխատակիցներ՝ 8, որից կին` 3, տղամարդ 5 
2. Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների 
առկա բազաներ՝ առկա է 
3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա 

ապառքներ՝ 22 000,0  հազ.դրամ 

 

Միջանկյալ արդյունք 3. 
Բարելավվել է 
բնակչությանը 
մատուցված  
հանրային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը և 
որակը: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ) 
1.ՏԻՄ-երի, 
համայնքապետարանի 
աշխատակազմի 
գործունեությունից, 
մատուցված 
ծառայությունների 
մատչելիությունից և 
որակից  բնակիչների 
բավարարվածության 
աստիճանը (հարցումների 
հիման վրա) – 
բավականինլավ, որից 
կին բավականին լավ, 
տղամարդ լավ      
2. Համայնքի ղեկավարի, 
ավագանու կողմից 
կազմակերպվող 
բնակիչների 
ընդունելությունների 
հաճախականությունը - 
շաբաթը 1 անգամ 
3. Աշխատակազմում 
ստացված մեկ դիմումին 
պատասխանելու միջին 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
աշխատակազ
մի 
քարտուղար, 
ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ, 
վարչական 
ղեկավարներ 

2020թ. 

հունվար– 
2020թ. 

դե կտե մբ
ե ր  եր 

Համապատասխ

ան 

ենթակառուցված

քների և 

մասնագետների 

առկայությունը 

 



 
ժամանակը – 2 օր 

Միջոցառումներ (գործողություններ).  
1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և 
թափանցիկ գործունեության ապահովում 
2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և 
արդյունավետ կառավարում  
3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում 
4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ 
աշխատանքային վիճակի պահպանում և 
շահագործում 
5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական 
ղեկավարների աշխատանքային պայմանների 
բարելավում 

6. Համացանցային կայքում առկա 
տեղեկատվության պարբերական թարմացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).  
1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և 
սարքավորումներ - 25 
2.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է 
3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) 
կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ -5 
4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 
համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող 
աշխատողներ -2 
5.Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների                         
մասնակցության կարգեր -3 
6.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք –առկա է 
 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 

Ոլորտի նպատակ. 
Բարձրացնել  արտակարգ իրավիճակներում  
բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպման պատրաստվածության 
մակարդակը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու 
պատրաստվածության մակարդակը - ավելիշատլավ, քան վատ: 

Ծրագիր 1.  Արտակարգ իրավիճակներում  բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման  
պատրաստվածության և  իրազեկվածության բարձրացում 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 

Ծրագրի նպատակ.    
Բարելավել արտակարգ 
իրավիճակներում  
բնակչության 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
կազմակերպման  
պատրաստվածության և  
իրազեկվածության 
մակարդակը: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Արտակարգ 
իրավիճակներում  
բնակչության 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
կազմակերպման  
պատրաստվածության և  
իրազեկվածության 
մակարդակը – 
բավականինլավ 
Կանանց և 
տղամարդկանց 
հավասարապես 
իրազեկում      

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
Հաշվետվություններ, 
մոնիթորինգի  և 
գնահատման 
արդյունքներ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
համայնքի ՔՊ 
մարմիններ,վար
չական 
ղեկավարներ 

2020թ. 

հունվար– 

2020թ. 

դե կտե մբ ե
ր  եր 

Համապատաս
խան 
մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարո
ւթյուն 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Բարձրացել է 

արտակարգ 

իրավիճակներում  

բնակչության 

քաղաքացիական 

պաշտպանության 

կազմակերպման  

պատրաստվածությունը 

և  իրազեկվածությունը: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1. Արտակարգ 

իրավիճակներում 

բնակչության 

պաշտպանության ու 

քաղաքացիական 

պաշտպանության 

բնագավառում համայնքի 

ՔՊ մարմինների 

հմտությունների 

կատարելագործման 

նպատակով անցկացված 

վարժանքների թիվը -2 

2. Վարժանքների 
մասնակիցների թիվը-200, 
որից կին 70, տղամարդ 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհ
ասարակության 
կազմակերպություն
ներ և խմբեր, 
բնակիչներ 
 

 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
համայնքի ՔՊ 
մարմիններ,վար
չական 
ղեկավարներ 

2020թ. 

հունվար– 
2020թ. 

դե կտե մբ ե
ր   

Համապատա
սխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են 
եղել 



13 
 

130 
3. Արտակարգ 
իրավիճակներում և 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
կազմակերպման 
ժամանակ 
ձեռնակվելիքանհրաժեշտ 
գործողությունների մասին 
իրազեկված բնակիչների 
թիվը-800, որից կին 400, 
տղամարդ 400 
4. Արտակարգ 
իրավիճակներում և 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
ոլորտում համայնքի 
բնակիչների 
գիտելիքների, 
ունակությունների և 
հմտությունների 
մակարդակը - 
ավելիշատլավ, քանվատ    
5. Ծրագրի 
իրականացման ժամկետը 
-1 տարի 

Միջոցառումներ (գործողություններ) . 
1. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների  ուսումնական 
վարժանքների կազմակերպում  
2. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ 
ճիշտ կողմնորոշվելու մասին տեղեկատվական  
բուկլետների պատրաստում և տարածում 
բնակչության շրջանում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 
1. Ուսումնական վարժանքներին ներգրավված աշխատակիցների 
թիվը -68 
2. Բնակչությանը բաժանված բուկլետների թիվը -200 
3. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1000,0 
հազար դրամ 
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ոլորտային նպատակ 
Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ 
ծառայության բնագավառում համայնքի 
բնակչությանը հանրային ծառայությունների 
մատուցումը և որակը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
1.Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ - 90% 

2. Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա)–լավ, որից 

կանանց գնահատականը` լավ, տղամարդկանց գնահատականը` 

լավ 

3.Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային 

շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից 

(հարցումների հիման վրա) - միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ, որից կանանց 

գնահատականը` վատ, տղամարդկանց գնահատականը` լավ 
    

Ծրագիր 1.Համայնքի փողոցների  գիշերային լուսավորության ապահովում և ցանցի ընդլայնում 

Բնակավայրերը՝  Վարդենիս, Այրք  

Ծրագրի նպատակ 
Բարձրացնել 
համայնքի  փողոցների 
անվտանգ 
երթևեկության 
մակարդակը և դրանք 
դարձնել 
հարմարավետ  
տրանսպորտային 
միջոցների և 
հետիոտների համար: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
1.Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից – 

լավ, որից կանանց 

գնահատականը` լավ, 

տղամարդկանց 

գնահատականը` լավ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություննե
ր 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 

Իրականացումը՝ 
կապալառու 
կազմակերպու
թյան միջոցով 

2020թ. 

հունվար– 
2020թ. 

դե կտե մբ ե
ր   

Համապատա

սխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական

ռեսուրսների

անբավարար

ություն   

 



 
2. Գիշերային 
լուսավորված փողոցների 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ - 90 % 
3.Պատահարների և 
խեղման դեպքերի 
քանակը -3 

Միջանկյալ 
արդյունքներ 1. 
Լուսավորության 
ցանցի, 
վերանորոգված 
մայթերի և 
խաչմերուկների 
միջոցով համայնքի 
փողոցներիանվտանգ 
երթևեկության 
մակարդակը 
բարձրացել է, դրանք 
դարձել են 
հարմարավետտրանս
պորտայինմիջոցներիև 
հետիոտների համար: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1. Գիշերային 
լուսավորության 
տևողությունը ամռանը-4 
ժամ 
 2. Գիշերային 
լուսավորության 
տևողությունը ձմռանը- 6 
ժամ 
3. Գիշերային 
լուսավորված փողոցների 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ - 80 % 
4.Փողոցների արտաքին 
լուսավորության 
համակարգի 
երկարությունը՝ 8.5կմ 
5. Նոր տեղադրված 
գիշերային 
լուսավորության 
հենասյուների թիվը՝ 50 
6.Նոր տեղադրված 
էներգախնայող 
լուսատուների թիվը ՝50 
Լուսավորության, 
բարեկարգ փողոցների, 
մայթերի և 
խաչմերուկների ուղակի 
շահառուների ընդհանուր 
թիվը` 5316, որից կին` 
2825, տղամարդ` 2491, 
անուղակի շահառուներ` 
Վարդենիսի և 
տարածաշրջանի 
բնակչություն 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Աշխատակազմ,  
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 
քաղաքացիականհ
ասարակության 
կազմակերպությու
ններ և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
կապալառու 
կազմակերպու
թյան ղեկավար 

2020թ. 

հունվար–
2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատա

սխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

առկա են եղել 

 

Միջոցառումներ (գործողություններ) 
1.Համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության 
համակարգերի ընդլայնման և կառուցման 
աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի պատվիրում 
2.Փողոցների արտաքին լուսավորության 
համակարգերի ընդլայնման և կառուցման 
աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 
3.Աշխատանքների կատարման ավարտական 
ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 6000.0 հազ. դրամ 
2. Նախագծա-նախահաշվային  փաստաթղթերի քանակը՝ 2 
2.Աշխատակազմի աշխատակիցներ - 8 
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ 

Ծրագիր 2.Վարդենիս համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում  

Բնակավայրը՝ Վարդենիս 
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Ծրագրի նպատակ 
Ավելացնել Վարդենիս 
քաղաքի  
բազմաբնակարան 2 
շենքերի 
օգտագործման 
պիտանելիության 
ժամկետը: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

բնակարանային 

շինարարության ոլորտում 

մատուցված 

ծառայություններից - 

միջին՝ոչլավ, ոչվատ, որից 

կանանց գնահատականը` 

լավ, տղամարդկանց 

գնահատականը` վատ 

   

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություննե
ր 

Համայնքի 
ղեկավար, 
Իրականացու
մը՝ 
կապալառու 
կազմակերպո
ւթյան միջոցով 

2020թ. 

հունվար–
2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատա

սխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական

ռեսուրսների

անբավարար

ություն  

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Վերանորոգվել են 
Վարդենիս քաղաքի 
բազմաբնակարան 2 
շենքերի տանիքները: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1.Վարդենիս քաղաքի 

վերանորոգված 

տանիքներ ունեցող 

բազմաբնակարան 

շենքերի տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի մեջ, 

26% 

2.Վարդենիս քաղաքի 
վերանորոգված 
բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների 
թիվը՝ 2 
3.Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը -1 տարի 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհ
ասարակության 
կազմակերպությու
ններ և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
կապալառու 
կազմակերպու
թյան ղեկավար 

2020թ. 

հունվար–
2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատա

սխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ) 
1. Պատվիրել Վարդենիս քաղաքի 2 
բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 
վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերը; 
2.Կազմակերպել մրցույթ;  
3. Կնքել պայմանագիր  մրցույթում հաղթող 
շինարարական կազմակերպության հետ; 
4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքները; 
5.Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների 
կատարման ավարտական ակտերը: 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 

1.Նախագծա-նախահաշվային  փաստաթղթերի քանակը 2 

2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 2 
3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 14428,0 հազ. 
դրամ, 
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ 
 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ոլորտային նպատակ 
Բարձրացնել համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների և ինժեներական կառույցների 
սպասարկման, շահագործման և պահպանման 
ծառայությունների որակը  և ապահովել 
ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
1.Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և 
ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և 
պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության 
բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) – 
ավելիշատվատ, քանլավ     
2.Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային փողոցների 
մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 40 % 

Ծրագիր 1.Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 



 
Ծրագրի նպատակ 
Վերանորոգել 
ներհամայնքային 
ճանապարհները և 
դրանք դարձնել 
բարեկարգ և 
անվտանգ 
երթևեկության համար: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ  
1.Ներհամայնքային 
ճանապարհները  դարձել 
են  անցանելի և 
անվտանգ հետիոտների և 
տրանսպորտային 
միջոցների երթևեկության 
համար  - առկա է 

Ծրագրիգնահատմ
անհամակարգ 

ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկանհաշվետվ
ություններ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 
Իրականացումը՝ 
կապալառու 
կազմակերպությ
ան միջոցով 

2020թ. 

հունվար–
2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատա

սխանմարդկա

յին, 

նյութական և 

ֆինանսական

ռեսուրսների

անբավարար

ություն   

 

 

Միջանկյալ 
արդյունքներ 1. 
Վերանորոգվել են 

համայնքային 

ճանապարհները, 

դրանք դարձել են 

բարեկարգ և 

անվտանգ 

երթևեկության համար: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ) 
1.Վերանորոգված 
ճանապարհների 
երկարությունը -3,5 կմ 
2. Տրանսպորտային 
միջոցների շահագործման 
ծախսերի (վառելիքի և 
ամորտիզացիոն 
ծախսերի) 
խնայողությունը, 3% 
3. Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

վերանորոգված 

ճանապարհների 

անցանելիության 

վիճակից -  լավ, որից 

կանանց գնահատականը` 

լավ, տղամարդկանց 

գնահատականը` լավ 

4. Բնակավայրերից 
համայնքի կենտրոն 
հասնելու ժամանակի 
կրճատում, -10 րոպե 
5. Ծրագրի 
իրականացման ժամկետը 
- 6 ամիս 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, 
վարչական 
ղեկավարներ, ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհ
ասարակության 
կազմակերպություն
ներ և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
կապալառու 
կազմակերպու
թյան ղեկավար 

2020թ. 

հունվար–
2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատա

սխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 
ռեսուրսները 
առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1.Պատվիրել ներհամայնքային փողոցների 
բարեկարգման և ասֆալտապատման 
աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը; 
2.Կազմակերպել մրցույթ;  
3. Կնքել պայմանագիր  մրցույթում հաղթող 
ճանաչված շինարարական կազմակերպության 
հետ; 
4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքները; 
5.Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների 
կատարման ավարտական ակտը: 

Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ) 
1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝-8 
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 8 
2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 20000.0 հազ. 
դրամ, 
Ֆինանսավորմ անաղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

 

Ծրագիր 2. Հ ատո ւ կ  ճ անապար հայ ի ն  ազդանշ աննե ր ի  տեղադր ո ւ մ ՝  կանանց  և  ե ր եխանե ր ի  
հ ետնի ոտայ ի ն  անց ո ւ մը  անվտանգ  դար ձ նե լ ո ւ  նպատակո վ  
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս 
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Ծրագրի նպատակ 
Կենտրոնական 
փողոցներում, 
գլխավոր 
ճանապարհների 
հատվածներում 
տեղադրել հատուկ 
նախազգուշացնող 
ճանապարհային 
ազդանշաններ 
անվասայլակներով 
կանանց, երեխաների 
հետ կանանց, 
երեխաների 
հետնիոտային անցումը 
անվտանգ դարձնելու 
համար 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ  
1.Հետնիոտների, 
հատկապես երեխաներով 
կանանց, երեխաների 
երթևեկության 
անվտանգությունը 
նախազգուշացնող 
ցուցանակներ - առկա է 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 

ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 
Իրականացումը՝ 
կապալառու 
կազմակերպությ
ան միջոցով 

2020թ. 
ապրիլ–
2020թ. 
մայիս 

Համապատա

սխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական

ռեսուրսների

անբավարար

ություն   

 

 

Միջանկյալ 
արդյունքներ 1. 
Տեղադրվել են 

հետնիոտային 

երթևեկության 

անվտանգությունը 

ապահովող 

ազդանշաններ: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ) 
1.Անվտանգ 
հետնիոտային 
երթևեկություն  
2. Ճանապարհային 
երթևեկության 
պատահարների նվազում  
3. Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
տեղադրված 
ճանապարհային 
ազդանշաններից -  լավ 
4. Ծրագրի 
իրականացման ժամկետը 
- 1 ամիս 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 

Աշխատակազմ, 
վարչական 
ղեկավարներ, ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհ
ասարակության 
կազմակերպություն
ներ և խմբեր, 
բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
կապալառու 
կազմակերպու
թյան ղեկավար 

2020թ. 
ապրիլ–
2020թ. 
մայիս 

Համապատա

սխան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 
ռեսուրսները 
առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1.Պատվիրել կենտրոնական փողոցների, գլխավոր 
ավտոճանապարհների հատվածներում 
նաղազգուշացնող ազդանշանների տեղադրման 
աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը; 
2.Կազմակերպել մրցույթ;  
3. Կնքել պայմանագիր  մրցույթում հաղթող 
ճանաչված կազմակերպության հետ; 
4. Վերահսկել  աշխատանքները; 
5.Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների 
կատարման ավարտական ակտը: 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ) 
1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝-1 
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 5 
2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 600.0 հազ. դրամ, 
Ֆինանսավորմ անաղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

 

Ոլորտ 8.Կրթություն  

Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքի բնակչությանը 
նախակրթական և արտադպրոցական կրթության 
որակյա  ծառայությունների մատուցումը և 
ընդլայնումը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 
ՏԻՄ-երի,կրթական հաստատությունների գործունեությունից, 
մատուցված ծառայությունների որակից և մատչելիությունից 
բնակչության բավարարվածության աստիճանը  (հարցումների 
հիման վրա) - լավ 

Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության  ծառայության մատուցում 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 
Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել համայնքի 
բնակչությանը 
նախադպրոցական 
կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը և 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը 
մատուցված 
նախադպրոցական 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 

ՄԳ կիսամյակային և 
տարեկան      
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարներ,
Այրքի, Վերին 
Շորժաի, 
Ներքին 
Շորժաի, 

2020թ. 

հունվար–
2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխ

անմարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսականռես

ուրսներիանբավ

արարություն   

 



 
հասանելիությունը: կրթության 

ծառայությունների 
մատուցումը և 
հասանելիությունը – 
բավականին լավ 

ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ 

Իրականացումը՝ 
ՀՈԱԿ-ների 
միջոցով 

Միջանկյալ 
արդյունքներ 1. 
Ապահովվել է 
Վարդենիսի, Այրքի, 
Վերին Շորժաի, 
Ներքին Շորժայի 
ՀՈԱԿ-ների բնականոն 
գործունեությունը; 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1.  ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ 
հաճախող երեխաների 
թիվը-210, որից 171 
շահառու ընտանիք, 
որոնցում 252 կին 
շահառու, որից 
աշխատող` 87, միայնակ 
կանայք` 11 
2. Մեկ երեխայի հաշվով 
ամսական ծախսը-
2750դրամ, 
3. Նախադպրոցական 
կրթության ծառայության 
մատուցման օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում-229 
4.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
դաստիարակների թիվը -
16 
5.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
խմբերի թիվը -7 
6.Մատուցված 
ծառայության 
համապատասխանությունը 
օրենսդրական 
պահանջներին, 
սահմանված 
նորմատիվներին, 
կարգերին և 
չափորոշիչներին -
ամբողջությամբ 
7. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
տարեկան ջեռուցման 
օրերի թիվը -155 
8. Ծրագրի 
իրականացման ժամկետը 
- 1տարի 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
համայնքի ՆՈՒՀ 
ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ, 
աշխատակազմ, 
ՄԳ կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվություննե
ր, բնակիչներ 
(ծնողներ) 

Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարներ,
Վարդենիս, 
Այրքի, Վերին 
Շորժայի, 
Ներքին 
Շորժայի ՆՈՒՀ 
ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ 

2020թ. 

հունվար–
2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները 
առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1.ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն 
2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 
3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու 
որորշման ընդունում 
4. Մանկապարտեզների խմբերի կոմպլեկտավորում 
5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, 
սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և 
չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության 
համապատասխանության վերաբերյալ 
ուսումնասիրությունների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 
1.ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝-38 
 2.ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 
3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
պահպանման ծախսեր՝ 49830,5 հազ.դրամ. 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք 

Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել համայնքի 
բնակչությանը 
արտադպրոցական 
կրթության 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ կիսամյակային և 
տարեկան 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմ,  
Վարդենիս 
երաժշտական 
դպրոց ՀՈԱԿ-

2020թ. 

հունվար–

2020թ. 

դեկտեմբե
ր 

Համապատաս

խանմարդկային

, նյութական և 

ֆինանսականռ

եսուրսներիանբ
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ծառայությունների 
մատուցումը և 
հասանելիությունը: 
 

արտադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայության մատուցումը 
և հասանելիությունը 
(հարցումների հիման 
վրա) – ավելի շատ լավ, 
քան վատ 

հաշվետվություններ ների 
տնօրեններ, 
Իրականացում
ը՝ ՀՈԱԿ-ների 
միջոցով 

ավարարություն   

 

Միջանկյալ 
արդյունքներ 1. 
Ապահովվել է 
Վարդենիսի 
երաժշտական դպրոց 
ՀՈԱԿ-ների կողմից 
արտադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայության 
մատուցումը և 
հասանելիությունը; 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1.Երաժշտական 
դպրոցներ 
հաճախողերեխաների 
թիվը-365, որից 253 
աղջիկ, 112 տղա 
2. ՀՈԱԿ-ների խմբերի 
թիվը -21 
3. Ծնողների 
բավարարվածությունը 
ՀՈԱԿ-ների 
գործունեությունից 
(հարցումների հիման 
վրա) – բավականին լավ 
4. Արտադպրոցական 
կրթության ծառայության 
մատուցման օրերի թիվը 
տարվաը նթացքում-229 
5.Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը- 1տարի 

Տեղեկատվականա
ղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար,աշխատակ
ազմ, Վարդենիսի 
երաժշտական դպրոց 
ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ, ՄԳ 
կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
բնակիչներ (ծնողներ) 

Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
Վարդենիսի 
երաժշտական 
դպրոց ՀՈԱԿ-
ների 
տնօրեններ 

2020թ. 

հունվար–
2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս
խան 
մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները 
առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ) 
1.Վարդենիս երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների 
աշխատակազմերի պահպանություն 
2.Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների 
շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 
3.Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու 
որոշման ընդունում 

1. 4.Խմբերի կոմպլեկտավորում 
5.Գործող օրենսդրական պահանջներին, 
սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և 
չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության 
համապատասխանության վերաբերյալ 
ուսումնասիրությունների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 
1. Վարդենիսի երաժշտական դպրոց  ՀՈԱԿ-ների    
աշխատակազմեր՝ - 35 
2. Վարդենիսի երաժշտական դպրոց  ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված Վարդենիս երաժշտական 
դպրոց  ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝       
61546,0 հազ.դրամ. 
ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 3.Այրք բնակավայրի մանկապարտեզի  բացում 
Բնակավայրը՝ Այրք 
Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել Այրք 
բնակավայրում 
բնակչությանը 
նախադպրոցական 
կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը և 
հասանելիությունը; 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Ապահովվել է Այրք 
բնակավայրի 
բնակչությանը 
նախադպրոցական 
կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը–առկա է 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ կիսամյակային 
և տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Այրքի 

վարչական 

ղեկավար, 

Այրքի ՆՈՒՀ 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

Իրականացումը՝ 

ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի 

միջոցով 

2020թ. 

հունվար–

2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խանմարդկային

, նյութական և 

ֆինանսականռ

եսուրսներիանբ

ավարարություն   

 

Միջանկյալ արդյունք 1. 

Ապահովվել է Այրք 
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի 
բնականոն 
գործունեությունը և 
բնակչությանը 
նախադպրոցական 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ). 
1. Վերանորոգված և 
վերաբացված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ 
- 1 
2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող 
երեխաների թիվը -68, 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար, Այրքի 
վարչական 
ղեկավար, Այրքի 
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի 

Համայնքի 

ղեկավար, 

Այրքի 

վարչական 

ղեկավար, 

Այրքի ՆՈՒՀ 

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 

2020թ. 

հունվար–

2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատաս

խան 

մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները 

առկա են եղել 



 
կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը և 
հասանելիությունը; 

շահառու ընտանիքների 
թիվը 42, կանանց թիվը 99, 
որից աշխատող կանայք` 
10, միայնակ մայրեր 18 

1. 3. Մեկ երեխայի հաշվով 
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի 
պահպանման փաստացի 
ծախսերի գումարը 
տարեկան -21571 դրամ 

2. 4. Ծնողների կարծիքը 
մատուցված 
ծառայությունների 
վերաբերյալ - լավ 
5. Մատուցված 
ծառայության 
համապատասխանությունը 
օրենսդրական 
պահանջներին, 
սահմանված 
նորմատիվներին, 
կարգերին և 
չափորոշիչներին –
ամբողջությամբ 
6. Ծրագրի 
իրականացման ժամկետը 
- 1 տարի 

տնօրեն, 
աշխատակազմ, ՄԳ 
կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
բնակիչներ (ծնողներ) 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1.Այրք ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման 
աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի պատվիրում 
2.Վերանորոգման  աշխատանքների իրականացման 
շինարարական կազմակերպության ընտրության 
մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության 
հետ պայմանագրի կնքում 
3.Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 
և վերահսկում 
4.Աշխատանքների կատարման հանձնման-
ընդունման ավարտական ակտի կազմում, 
քննարկում և հաստատում 
5.Գույքի սարքավորումների ձեռքբերում 
6. Համայնքի ավագանու կողմից ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի 
ստեզծման որոշման ընդունում և իրավաբանական 
անձանց գրանցում իրականացնող մարմնում 
հաշվառում 
7. ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի ձևավորում և 
պահպանություն 
8. Խմբերի կոմպլեկտավորում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 
1. Նախագծա-նախահաշվային  փաստաթղթերի քանակը՝1 
2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենքև գույք 
3.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ՝ 8 
4. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի 
պահպանման և բացման ծախսեր՝ 9500,0 հազ.դրամ,  
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 
 

Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ  

Ոլորտային նպատակ 
Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, 
խթանել մշակութային միջոցառումներին 
բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Համայնքի մշակութային կյանքին բնակիչների ակտիվ 

մասնակցությունը-ավելիշատլավ, քանվատ 

Ծրագիր 1.Համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպում 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 

Ծրագրի նպատակ 
Կազմակերպել 
համայնքի 
մշակութային կյանքը և 
խթանել 
միջոցառումներին 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Ապահովվել է համայնքի 

բնակչությանը 

մշակութային բնույթի 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,աշ
խատակազմ, 
Վարդենիսի 
մշակույթի 
կենտրոն 
ՀՈԱԿ-ի 

2020թ. 

հունվար–

2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխ
անմարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսականռես
ուրսներիանբավ
արարություն   
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բնակիչների ակտիվ 
մասնակցությունը: 

ծառայությունների 

մատուցումը, 

երիտասարդության 

ազատ ժամանցի 

նպատակային 

կազմակերպումը - 

ավելիշատլավ, քանվատ, 

որից կանանց 

գնահատականը` լավ, 

տղամարդկանց 

գնահատականը` վատ 

 

տնօրեն, 
Իրականացումը՝ 

ՀՈԱԿ-ի 
միջոցով 

Միջանկյալ արդյունք 1. 
Ապահովվել է 
Վարդենիսի մշակույթի 
կենտրոն ՀՈԱԿ-ի 
բնականոն 
գործունեությունը և 
ապահովվել է 
միջոցառումներին 
բնակիչների ակտիվ 
մասնակցությունը: 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1. Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
մշակութային 
միջոցառումների թիվը՝ - 9 
2. Տարվա ընթացքում 
տոնական և հիշատակի 
օրերին նվիրված 
կազմակերպված 
միջոցառումների թիվը՝ - 7 
3. Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցված  

մշակութային 

ծառայություններից(հարց

ումների հիման վրա) –

լավ, որից կանանց 

գնահատականը` ավելի 

շատ լավ, տղամարդկանց 

գնահատականը` լավ 

4.Մատուցված 
մշակութային 
ծառայությունների 
հասանելիությունը 
համայնքի կենտրոն 
չհանդիսացող 
բնակավայրերի 
բնակիչներին 
(հարցումների հիման 
վրա)- ավելի շատ լավ, 
քան վատ 
5.Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը - 1 տարի 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար,աշխատակ
ազմ, Վարդենիսի 
մշակույթի պալատ 
ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,ՄԳ 
կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
բնակիչներ (ծնողներ) 
 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակա
զմ, 
Վարդենիսի 
մշակույթի 
պալատի 
ՀՈԱԿ-ի 
տնօրեն 

2020թ. 

հունվար–
2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
նյութական և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-
իպահպանություն 
2.Բնակավայրերի մշակույթի տների և գույքի 
մասնակի նորոգում, տեխնիկական միջոցների 
ձեռքբերում 
3. Միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 
1. Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ-11 
2. Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք 
3. Համայնքի բնակավայրերի հանդիսությունների սրահների 
շենքեր և շինություններ 
4. Միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ 
տեխնիկական սարքավորումներ – առկա է 
5. Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի պահպանման 
ծախսեր՝       
9000.0 հազ.դրամ 
 ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն  

Ոլորտային նպատակ Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 



 
Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների 
սոցիալական վիճակը: 

Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը 
(հարցումների հիման վրա) - ավելիշատլավ, քանվատ 

Ծրագիր 1.Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 

Ծրագրի նպատակ 
Բարձրացնել 
սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Բարելավվելէ 

սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը և 

ծառայության 

մատչելիությունը(հարցում

ների հիման վրա)- լավ, 

որից կանանց 

գնահատականը` լավ, 

տղամարդկանց 

գնահատականը` լավ 

 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
աշխատակա
զմի 
քարտուղար, 
վարչական 
ղեկավարներ 

2020թ. 

հունվար–
2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան  
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությ
ուն  

Միջանկյալ արդյունք 1.  
Բարձրացել է 
սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը; 
 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1. Սոցիալական 
աջակցություն ստացած 
սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը-300, 
որից 179 կիին, 121 
տղամարդ 
2. Սոցիալական 
աջակցություն ստանալու 
դիմումների քանակը -330 
3. Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

ծրագրից(հարցումների 

հիման վրա) – 

բավականին լավ, որից 

կանանց գնահատականը` 

լավ, տղամարդկանց 

գնահատականը` լավ 

      
4.Բնակչության կարծիքը 

սոցիալական 

աջակցության 

ծառայության մատուցման 

հասցեականության մասին 

– ավելի շատ լավ, քան 

վատ, որից կանանց 

գնահատականը` վատ, 

տղամարդկանց 

գնահատականը` վատ 

 
5. Ծրագրի 
իրականացման ժամկետը 
- 1 տարի 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
սոցալականաշխատ
ող, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
սոցալականա
շխատող 

2020թ. 

հունվար–

2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Ուսումնասիրել  սոցիալական աջակցություն 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 
1.Սոցիալական հարցերով  զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ - 2 
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ստանալու նպատակով դիմած համայնքի 
բնակիչների ընտանիքների սոցիալական և 
նյութական պայմանները 
2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների հայտնաբերում  
3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու 
դիմումների քննարկում և աջակցության 
տրամադրում 

2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո 
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական 
աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ 6000.0 հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 2. Հ ամայ նքապետարանո ւ մ , համայ նքայ ի ն  ե նթակայ ո ւ թյ ամբ  գո ր ծ ո ղ  
կառ ո ւ յ ց նե ր ո ւ մ , համայ նքի  հ ի մնար կ -ձ ե ռ նար կ ո ւ թյ ո ւ ննե ր ո ւ մ  առկա թափո ւ ր  
հաստի քնե ր ի  համար  մաս նագետնե ր ի  վե րապատրաստո ւ մ , աշ խատանքի  ապահո վո ւ մ  
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 

Ծրագրի նպատակ 
Սո ց իալ ապե ս  
անապահ ո վ , 
գո ր ծազո ւ ր կ  
անձ անց  
/հավասարապե ս  
կանանց  և  
տղամար դկանց / 
մաս նագիտական  
վե րապատրաստո ւ մ
նե ր ի  
ի րականաց ո ւ մ , 
աշ խատանքո վ  
ապահ ո վո ւ մ  

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Բար ե լ ավվե լ է  
ս ո ց իալ ապե ս  
անապահ ո վ , 
գո ր ծազո ւ ր կ  
ը նտանի քնե ր ի ն  
ս ո ց իալ ական  
վի ճ ակ ը - լ ավ  

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ. 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար,  
աշխատակա
զմի 
քարտուղար, 
վարչական 
ղեկավարներ 

2020թ. 
հունվար – 
2020թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան  
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարությ
ուն  

Միջանկյալ արդյունք 1.  
Սո ց իալ ապե ս  
անապահ ո վ , 
գո ր ծազո ւ ր կ  
անձ անց  
/հավասարապե ս  
կանանց  և  
տղամար դկանց / 
մաս նագիտական  
վե րապատրաստո ւ մ
նե ր ի  
ի րականաց ո ւ մ , 
աշ խատանքո վ  
ապահ ո վո ւ մ  

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1. Աշ խատանքո վ  
ապահ ո ված  
ս ո ց իալ ապե ս  
անապահ ո վ   
ը նտանի քնե ր ի  թի վը -

50, որից 29 կին, 21 

տղամարդ 
2. Սո ց իալ ական  
աջ ակ ց ո ւ թյ ո ւ ն  
ստանալ ո ւ  
դի մո ւ մնե ր ի  
քանակ ը  -330 
3.Բնակ չ ո ւ թյ ան  

կար ծ ի քը  

ս ո ց իալ ական  

աջակցության 

ծառայության մատուցման 

մասին – ավելի շատ լավ, 

քան վատ, որից կանանց 

գնահատականը` լավ, 

տղամարդկանց 

գնահատականը` լավ 

    
4. Ծրագրի 
իրականացման ժամկետը 
- 1 տարի 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 
Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
սոցալականաշխատ
ող, բնակիչներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարներ, 
սոցալական 
աշխատող 

2020թ. 
հունվար–
2020թ. 
դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են եղել 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Ու ս ո ւ մնաս ի ր ե լ   ս ո ց իալ ական  
աջ ակ ց ո ւ թյ ո ւ ն  ստանալ ո ւ  նպատակ ո վ  
դի մած  համայ նքի  բ նակ ի չ նե ր ի  
ը նտանի քնե ր ո ւ մ  մաս նագիտո ւ թյ ո ւ ն  

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 
1.Սոցիալական հարցերով  զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ - 2 
2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո 
3. Հ ամայ նքի  բ յ ո ւ ջ ե ո վ  նախատե ս ված  
մաս նագիտական  վե րապատրաստման  համար  



 
ո ւ նե ց ո ղ  անձ անց  թի վը  
2. Մաս նագիտո ւ թյ ո ւ ն  ո ւ նե ց ո ղ  անձ անց  
մաս նագիտական  վե րապատրաստման  
ի րականաց ո ւ մ  
3. Մաս նագիտական  վե րապատրաստո ւ մ  
ստացած  անձ անց  աշ խատանքո վ  ապահո վե լ ը  

4.Երիտասարդների և երիտասարդ ընտանիքների 

սոցիալական խորհրդատվություն 

տրամադր ման  ծախս ե ր ՝  1000.0 հազ . դրամ  
ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

  

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում 
բնակչությանը աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման  որակյալ և մատչելի 
ծառայությունների մատուցումըև շրջակա 
միջավայրի պահպանությունը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված 

աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից 

(հարցումների հիման վրա) - բավականինլավ 

Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների 
մատուցում 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 
Ծրագրի նպատակ 
Կազմակերպել 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայությունների 
մատուցումը համայնքի 
բոլոր 
բնակավայրերում: 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Ապահովվել է համայնքի 
բնակչությանը 
աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայությունների 
մատուցումը համայնքի 
բոլոր բնակավայրերում- 
ամբողջությամբ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարներ 

Իրականացումը՝ 
պայմանագրայ
ին 
աշխատակիցն
երի միջոցով 

2020թ. 

հունվար–
2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համայնքի 
բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Միջանկյալ 
արդյունքներ 1. 
Կազմակերպվել է 
համայնքի բոլոր 
բնակավայրերի 
բնակչությանը 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայությունների 
մատուցումը; 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
1. Համայնքում 
իրականացված 
աղբահանության ծավալը` 
տարեկան կտրվածքով-
657 -տոննա 
2. Վարդենիս քաղաքում 
աղբահանության համար 
գանձվող ամսական 
վճարի չափը -200 դրամ 
3. Գյուղական  
բնակավայրերում 
աղբահանության համար 
գանձվող ամսական 
վճարի չափը -150 դրամ 
4.Բնակիչների կարծիքը 
աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
վերաբերյալ- լավ 
5.Աղբահանության 
ծառայության մատուցման 
հաճախականությունը-
(շաբաթական 
կտրվածքով)-Վարդենիս 
քաղաքում-ամեն օր,   
գյուղերում -2 անգամ 
6. Աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայության 
համապատասխանությունը 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ  
Համայնքի 

ղեկավար,  

վարչական 

ղեկավարներ, ՄԳ 

կիսամյակային և 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

բնակիչներ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Համայնքի 
ղեկավար, 
վարչական 
ղեկավարներ 
 
 
 
 

2020թ. 

հունվար–
2020թ. 

դեկտեմբեր 

Համապատասխ
ան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են եղել 
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օրենսդրական 
պահանջներին, 
սահմանված 
նորմատիվներին, 
կարգերին և 
չափորոշիչներին - 
մասնակի 
7. Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը - 1 տարի 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի, 
սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում 
2.Համայնքում արտադրված աղբի տեղափոխում 
Վարդենիսի աղբավայր   

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 
1. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման հարցերով  
զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ 14 
2.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնելու 
համար կնքված պայմանագրերի թիվը - 107 
3.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների 
իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված 
ծախսեր՝ 44420,0 հազ.դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի  բյուջեի միջոցներ 

 
 

3 Համայնքային գույքի կառավարման 2020 թ. Ծրագիրը 
 
Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման  2019թ. ծրագիրը 
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 Հողային ֆոնդ      

1. Գյուղատնտեսական 
նշանակության 
հողեր, այդ թվում 

Վարդենիս 
համայնք 

2388,06  2388,06  

 վարելահող Վարդենիս 
համայնք 

1623,10  762,8 հա 
վարձակալ. 
 

Կնքվել է պայմ. 

 բազմամյա 
տնկարկներ 

Վարդենիս 
համայնք 

-  -  

 
խոտհարք 

Վարդենիս 
համայնք 

37,98  37,97 հա 

վարձակալ. 

Կնքվել է պայմ. 

 
արոտ 

Վարդենիս 
համայնք 

      502,33  9 հա վարձակ. Կնքվել է պայմ 

 
այլ հողատեսքեր 

Վարդենիս 
համայնք 

224,66  682.0 հա Օգտագ. և 
վարձ.չտրված 

2. 
Բնակավայրային, 
այդ թվում 

Վարդենիս 
համայնք 

1017,50    

 խառը Վարդենիս 
համայնք 

1,1  0.53 հա համայնքային 

 ընդհանուր Վարդենիս 
համայնք 

128,73  համայնքային համայնքային 

 այլ հողեր Վարդենիս 
համայնք 

225,18  համայնքային Օգտագ. և 
վարձ.չտրված 

 3. Արդյունաբերական, Վարդենիս      78,47  -  



 
ընդերքօգտ. և այլ  համայնք 

 ընդերքի 
օգտագործման 

Վարդենիս 
համայնք 

-  -  

4. 

Էներգետիկայի, 
տրանսպորտի, 
կապի նշ. հողեր, այդ 
թվում 

Վարդենիս 
համայնք 

61,74  - 

- 

 

5. 

Հատուկ 
պահպանվող 
տարածքների 
նշանակության 
հողեր 

Վարդենիս 
համայնք 

14,52  -  

6. 
Անտառային Վարդենիս 

համայնք 
177,29  Օգտակ. չտրված Օգտագ. և 

վարձ.չտրված 

7. 
Ջրային հողեր Վարդենիս 

համայնք 
-  Օգտակ. չտրված Օգտագ. և 

վարձ.չտրված 

  8. Հատուկ 
նշանակության  

Վարդենիս 
համայնք 

3,41  Օգտակ. չտրված Անհատույց 
օգտ., 
Օգտագ. և 
վարձ.չտրված 

 Տրանսպորտային 
միջոցներ 

     

1. Ավտոմեքենա 
RENULT FLUENCE 
1.6 

Վարդենիս 
համայնք, ք. 
Վարդենիս 

լավ բավարար ծառայողական  

2. Ավտոաշտարակ Վարդենիս 
համայնք 

1 բավարար ծառայողական  

3. Աղբատար Վարդենիս 
համայնք 

1 լավ համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

4. Տրակտոր Վարդենիս 
համայնք 

1 լավ համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

1 Համայնքապետարա
նի շենք և գույք 

ք. Վարդենիս  լավ համայնքի կողմից 
օգտագործման 

 

2 ՀՈԱԿ-ների շենքեր 
և գույք 

ք. Վարդենիս 
գ. Այրք 
գ. Վերին Շորժա 
գ. Ներքին   
Շորժա 

11 
0 
0 
0 
 

լավ 
 

համայնքի կողմից 
օգտագործման 

 

3 Վարչական 
ղեկավարների 
նստավայրեր և 
գույք 

Գ Այրք 
գ. Վերին Շորժա 
գ. Վերքին 
Շորժա 

1 
1 
1 
 

բավարար 
բավարար 
բավարար 
 

համայնքի կողմից 
օգտագործման 

 

4 Վարդենիս քաղաքի 
մանկապարտեզի 
շենք 

ք.Վարդենիս  1269,1 բավարար անհատույց 
օգտագործ. 
տրամադրման 

 

5 Վարդենիսի 
մշակույթի 
կենտրոնի շենք 

ք.Վարդենիս, 
Ռոմանի 10 

3372,5 բավարար անհատույց 
օգտագործ.տրամ
ադրման 

 

8 Հին 
մանկապարտեզի 
շենք 

Վարդենիս 1 անբավարա
րար 

չի օգտագործվում  

13 Գյուղի ճանապարհ Այրք, Վերին 
Շորժա, Ներքին 
Շորժա 

8 կմ բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

17 Ցերեկային լույսեր Վարդենիս 8,5 կմ բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 
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19 Ջրագիծ ներքին 
ցանցի 

Վարդենիս 1 բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

20 ջրամբար Վարդենիս 2 բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

21 Ջրհոր Վարդեննիս 1 բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

22 Գիշերային 
լուսավորություն 

Վարդենիս 85-90 լավ համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

23 Զբոսայգի Վարդենիս 1,1786 հա բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

25 Շուկա Վարդենիս 1 անբավարա
րար 

չի օգտագործ.  

26 Ներհամայնքային 
ճանապարհ 

Վարդենիս 42կմ բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

28 Մանկապարտեզի 
շենք 

Վարդենիս 2374,2 լավ համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

29 Գրադարանի շենք Վարդենիս 2 անբավարա
րար 

չի օգտագործ.  

31 Բնակելի շենք Վարդենիս 43 բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

34 Ասֆալտե 
ճանապարհ 

Վարդենիս 14,5 կմ լավ համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

36 Ոռոգման ցանց Վարդենիս 2 բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

37 Ոռոգման ջրագիծ Վարդենիս 2 բավարար համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

38 Մարզադաշտ Վարդենիս 1 անբավարա
ր 

համայնքի կողմից 

օգտագործման 

 

4 Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 
 

Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 
արժեքը 
(հազ. 
դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները 
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1. Համայնքի  աշխատակազմի 
պահպանություն, հանրային որակյալ 
ծառայությունների մատուցում 83528.4 83528.4 

    

Ընդամենը 83528.4 83528.4     

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 

1 

Արտակարգ իրավիճակներում  
բնակչության քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպման  
պատրաստվածության և  
իրազեկվածության բարձրացում 

1000.0 1000.0 

    

Ընդամենը 1000.0 1000.0     

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1. Համայնքի փողոցների  գիշերային 
լուսավորության ապահովում և 
ցանցի ընդլայնում 

5200,0 5200,0  
   

2. Վարդենիս քաղաքի 
բազմաբնակարան շենքերի 
տանիքների վերանորոգում 

14428,0 14428,0  
   

Ընդամենը 19628,0 19628,0     

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1. Ներհամայնքային ճանապարհների 
վերանորոգում 

20000.0 20000.0     

Ընդամենը 20000.0 20000.0     

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1. Համայնքում նախադպրոցական 
կրթության ծառայության մատուցում 

49830,5 49830,5     

2. Համայնքում արտադպրոցական 
դաստիարակության ծառայության 
մատուցում 

52085,4 52085,4 
    

3. Այրք բնակավայրի մանկապարտեզի  
վերաբացում  

30000,0 30000,0     

Ընդամենը 700684,9 700684,9     

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1. Համայնքում մշակույթային  կյանքի 
կազմակերպում 

3000.0 3000.0     

Ընդամենը 3000.0 3000.0     

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1. Աջակցություն սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներին 

6000.0 6000.0     

Ընդամենը 6000.0 6000.0     

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում 
աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման ծառայությունների 
մատուցում  

11000,0 11000,0 

    

Ընդամենը 11000,0 11000,0     

Ընդհանուրը 285072.3 285072.3     
 
 

5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 

Ստորև, ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման 
արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ 
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Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների 
մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ  

 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների 

մատուցում 

Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքապետարան
ի աշխատակազմի 
աշխատողներ  

48    

Համայնքի հողի 
հարկի և գույքահարկի 
գանձման 
ավտոմատացված 
համակարգեր 

- 

   

Համայնքապետարան
ի վարչական շենք և 
գույք 

ըստ 
գույքագրման 

ցուցակի 
   

Վարչական 
ղեկավարների 
նստավայրերի շենքեր 
և գույք 

ըստ 
գույքագրման 

ցուցակի 
   

Տեղական հարկերի, 
տուրքերի և 
վճարների 
հավաքագրմամբ 
զբաղվող 
աշխատակիցներ 

8    

Հողի հարկի, 
գույքահարկի, 
տեղական տուրքերի 
և վճարների առկա 
բազաներ 

առկա է    

Համայնքի բյուջեի 
սեփական 
եկամուտների գծով 
առկա ապառքներ, 
հազ.դրամ 

2 000 000    

Աշխատակազմում 
առկա 
համակարգչային 
սարքեր և 
սարքավորումներ 

25    

Աշխատակազմում 
առկա 
տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցությ
ան համակարգեր 

առկա չէ    

Աշխատակազմում 
ֆինանսական (այդ 
թվում՝ գույքի) 
կառավարման 
հարցերով զբաղվող 
աշխատողներ 

9    

Աշխատակազմում 
տեղեկատվական և 

2    



 
հեռահաղորդակցությ
ան համակարգերի 
կառավարման 
հարցերով զբաղվող 
աշխատողներ 

ՏԻ-անը բնակիչների 
մասնակցության 
կարգեր 

3    

Համայնքի 
պաշտոնական 
համացանցային կայքի 
առկայություն 

առկա է    

Ելքային 
(քանակական) 

ՏԻՄ-երի կողմից 
մատուցված 
համայնքային 
(հանրային, ոչ 
վարչական բնույթի) 
ծառայությունների 
թիվը 

8    

Անշարժ գույքի հարկի 
բազայում առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում, % 

5    

Համայնքի բյուջեի 
սեփական 
եկամուտների 
հավաքագրման 
փաստացի 
գումարների 
տարեկան աճ, % 

5    

Հողի հարկի բազայում 
առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում, % 

5    

Գույքահարկի 
բազայում առկա 
անճշտությունների 
նվազեցում, % 

5    

Համայնքի բյուջեի 
սեփական 
եկամուտների գծով 
առկա ապառքների 
նվազեցում, % 

30    

Դոնոր 
կազմակերպություննե
րի հետ համատեղ 
իրականացվող 
ընդհանուր ծրագրերի 
թիվը 

2    

Ելքային (որակական) 

ՏԻՄ-երի 
գործունեության 
վերաբերյալ 
բնակիչների 
իրազեկվածության 
մակարդակը 

Ավելի շատ 
լավ, քան 

վատ 

 

   

 ՏԻՄ-երի, 
համայնքապետարան
ի աշխատակազմի 
գործունեությունից, 
մատուցված 
ծառայությունների 

Բավականի
ն լավ      
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մատչելիությունից և 
որակից  բնակիչների 
բավարարվածության 
աստիճանը 
(հարցումների հիման 
վրա)  

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Համայնքի 
աշխատակազմի 
աշխատանքային 
օրերի թիվը տարվա 
ընթացքում, օր 

248 

   

Աշխատակազմում 
ստացված մեկ 
դիմումին 
պատասխանելու 
միջին ժամանակը, օր 

2 

   

Համայնքի ղեկավարի, 
ավագանու կողմից 
կազմակերպվող 
բնակիչների 
ընդունելությունների 
հաճախականությունը 

շաբաթը 1 
անգամ 

   

Վերջնական 
արդյունքի 

ՏԻՄ-երը, 
աշխատակազմը, 
բնականոն գործել են, 
բարելավվել է 
բնակչությանը 
մատուցված  
հանրային 
ծառայությունների 
մատչելիությունը և 
որակը (հարցումների 
հիման վրա) 

Բավականի
ն լավ      

   

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

30,4 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

99093,6 
   

 
Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 

Ծրագիր 1.  Արտակարգ իրավիճակներում  բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման  
պատրաստվածության և  իրազեկվածության բարձրացում 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ուսումնական 
վարժանքներին 
ներգրավված 
աշխատակիցների 
թիվը 

68 

   

Բնակչությանը 
բաժանված 
բուկլետների թիվը 

200 
   



 

Ելքային 
(քանակական) 

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

2 

   

Վարժանքների 
մասնակիցների թիվը 

200 
   

Արտակարգ 
իրավիճակներում և 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
կազմակերպման 
ժամանակ 
ձեռնակվելիք 
անհրաժեշտ 
գործողությունների 
մասին իրազեկված 
բնակիչների թիվը 

800 

   

Ելքային (որակական) 

Արտակարգ 
իրավիճակներում և 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
ոլորտում համայնքի 
բնակիչների 
գիտելիքների, 
ունակությունների և 
հմտությունների 
մակարդակը 

Ավելի շատ 
լավ, քան 

վատ 
 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը , տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Արտակարգ 
իրավիճակներում  
բնակչության 
պաշտպանության և 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 
կազմակերպման  
պատրաստականությ
ան և  
իրազեկվածության 
մակարդակը 

Բավականի
ն լավ      

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

1000,0 
   

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն  

Ծրագիր 1.Համայնքի փողոցների  գիշերային լուսավորության ապահովում և ցանցի ընդլայնում 

Բնակավայրերը՝  Վարդենիս, Այրք 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. Փաստ. Շեղումը Մեկնաբանություն 
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արժեքը արժեքը 

Մուտքային 

Նախագծա-
նախահաշվային  
փաստաթղթերի 
քանակը 

2 
 

   

Աշխատակազմի 
աշխատակիցներ 

8 
   

Ելքային 
(քանակական) 

Փողոցների 
արտաքին 
լուսավորության 
համակարգի 
երկարությունը, կմ 

3.5 

   

Նոր տեղադրված 
գիշերային 
լուսավորության 
հենասյուների թիվը 

50 

   

Նոր տեղադրված 
էներգախնայող 
լուսատուների թիվը 

50 
   

Ելքային (որակական) 

Գիշերային 
լուսավորված 
փողոցների 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ, % 

80 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Գիշերային 
լուսավորությանտևող
ությունը ամռանը, 
ժամ 

4 

   

Գիշերային 
լուսավորությանտևող
ությունը ձմռանը, ժամ 

6 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից 

լավ 
 

   

Գիշերային 
լուսավորված 
փողոցների 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ, % 

80 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

5200,0 
   

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 2.Վարդենիս քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում  

Բնակավայրը՝ Վարդենիս 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Նախագծա-
նախահաշվային  
փաստաթղթերի 
քանակը 

2 

   

Համայնքապետարան
իաշխատակազմիաշխ
ատակիցներ 

2 
   

Ելքային 
(քանակական) 

Վարդենիս քաղաքի 
վերանորոգված 

2 
   



 
բազմաբնակարան  
շենքերի տանիքների 
թիվը 

Ելքային (որակական) 

Վարդենիս քաղաքի 
վերանորոգված 
տանիքներ ունեցող 
բազմաբնակարան 
շենքերի 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի մեջ, % 

26 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
բնակարանային 
շինարարության 
ոլորտում մատուցված 
ծառայություններից 

միջին՝ ոչ 
լավ, ոչ 
վատ     

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

12000.0    

 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ծրագիր 1.Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Նախագծա-
նախահաշվային  
փաստաթղթերի 
քանակը 

8 
 

   

Համայնքապետարան
իաշխատակազմիաշխ
ատակիցներ 

8 
   

Ելքային 
(քանակական) 

 

Վերանորոգված 
ճանապարհների 
երկարությունը, կմ 

2.4 
   

Տրանսպորտային 
միջոցների 
շահագործման 
ծախսերի (վառելիքի 
և ամորտիզացիոն 
ծախսերի) 
խնայողությունը, % 

3 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
վերանորոգված 
ներհամայնքային 
ճանապարհների 
անցանելիության 
վիճակից 

լավ 
 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, ամիս 

6 
   

Բնակավայրերից 
համայնքի կենտրոն 
հասնելու ժամանակի 
կրճատում, րոպե 

10 
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Վերջնական 
արդյունքի 

Ներհամայնքային 
ճանապարհները  
դարձել են  անցանելի 
և անվտանգ 
հետիոտների և 
տրանսպորտային 
միջոցների 
երթևեկության համար 

առկա է 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

20000,0 
   

 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության  ծառայության մատուցում 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
աշխատակազմերի 
աշխատակիցներ 

35 
 

   

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
շենքեր և գույք 

ըստ 
գույքագրման 

ցուցակի 

   

Ելքային 
(քանակական) 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ 
հաճախող 
երեխաների թիվը 

210 
   

Մեկ երեխայի հաշվով 
ամսական ծախսը, 
դրամ 

2750 
   

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
դաստիարակների 
թիվը 

16    

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
խմբերի թիվը 

7    

Ելքային (որակական) 

Մատուցված 
ծառայության 
համապատասխանու
թյունը օրենսդրական 
պահանջներին, 
սահմանված 
նորմատիվներին, 
կարգերին և 
չափորոշիչներին 

ամբողջությամբ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Նախադպրոցական 
կրթության 
ծառայության 
մատուցման օրերի 
թիվը տարվա 
ընթացքում 

229 

   

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների 
տարեկան ջեռուցման 
օրերի թիվը 

155 
   

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
Ապահովվել է 
համայնքի 

Բավականին 
լավ 

   



 

արդյունքի բնակչությանը 
մատուցված 
նախադպրոցական 
կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը և 
հասանելիությունը 

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

49830,5 
   

 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Վարդենիսի 
երաժշտական դպրոց  
ՀՈԱԿ-ների    
աշխատակազմեր 

35    

Վարդենիսի 
երաժշտական դպրոց  
ՀՈԱԿ-ների շենքեր և 
գույք 

ըստ 
գույքագրման 

ցուցակի 
   

Ելքային 
(քանակական) 

3. Երաժշտական 
դպրոցներ հաճախող 
երեխաների թիվը 

365 
   

 ՀՈԱԿ-ների խմբերի 
թիվը 

21 
   

Ելքային (որակական) 

Ծնողների 
բավարարվածությունը 
ՀՈԱԿ-
ներիգործունեությունի
ց(հարցումների հիման 
վրա) 

Բավականին 
լավ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Արտադպրոցական 
կրթության 
ծառայության 
մատուցման օրերի 
թիվը տարվա 
ընթացքում 

229 

   

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է 
համայնքի 
բնակչությանը 
արտադպրոցական 
դաստիարակության 
ծառայության 
մատուցումը և 
հասանելիությունը 
(հարցումների հիման 
վրա) 

Ավելի շատ 
լավ, քան 

վատ    

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

61546.0 
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Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ծրագիր 3.Այրք բնակավայրի մանկապարտեզի  բացում 
Բնակավայրը՝ Այրք 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի 
աշխատակազմ 

6 
   

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք և 
գույք 

ըստ 
գույքագրման 

ցուցակի 

   

Նախագծա-
նախահաշվային  
փաստաթղթերի 
քանակը 

1 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Վերանորոգված և 

վերաբացված ՆՈՒՀ 

ՀՈԱԿ 

1 

  4.  

Մեկ երեխայի հաշվով 
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի 
պահպանման 
փաստացի ծախսերի 
գումարը տարեկան, 
դրամ 

27500 

   

ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ 
հաճախող 
երեխաների թիվը 

68 
   

Ելքային (որակական) 

Մատուցված 
ծառայության 
համապատասխանու
թյունը օրենսդրական 
պահանջներին, 
սահմանված 
նորմատիվներին, 
կարգերին և 
չափորոշիչներին 

ամբողջությամբ 
 

   

Ծնողների կարծիքը 
մատուցված 
ծառայության 
վերաբերյալ 

լավ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է 
Դեբեդավան 
բնակավայրի 
բնակչությանը 
նախադպրոցական 
կրթության 
ծառայությունների 
մատուցումը  

առկա է 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

8300.0 
   

 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր 1.Համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպում 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 



 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Վարդենիսի 
մշակույթի կենտրոն 
ՀՈԱԿ-ի 
աշխատակազմ 

7 

   

Վարդնեիսի 
մշակույթի կենտրոն 
ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք 

ըստ 
գույքագրման 

ցուցակի 

   

Համայնքի 
բնակավայրերի 
հանդիսությունների 
սրահների շենքեր և 
շինություններ 

ըստ 
գույքագրման 

ցուցակի 

   

Միջոցառումների 
կազմակերպման 
համար անհրաժեշտ 
տեխնիկական 
սարքավորումներ 

առկա է 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
մշակութային 
միջոցառումների 
թիվը 

9 
 

   

Տարվա ընթացքում 
տոնական և 
հիշատակի 
օրերիննվիրված 
կազմակերպված 
միջոցառումների 
թիվը 

7 
 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցված  
մշակութային 
ծառայություններից(հ
արցումների հիման 
վրա) 

Ավելիշատ 
լավ, քան 

վատ 
 

   

Մատուցված 
մշակութային 
ծառայությունների 
հասանելիությունը 
համայնքի կենտրոն 
չհանդիսացող 
բնակավայրերի 
բնակիչներին 
(հարցումների հիման 
վրա) 

Ավելի շատ 
վատ, քան 

լավ 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է 
համայնքի 
բնակչությանը 
մշակութային բնույթի 
ծառայությունների 
մատուցումը, 
երիտասարդության 
ազատ ժամանցի 
նպատակային 

Ավելիշատ 
լավ, քան 

վատ    

   



39 
 

կազմակերպումը 

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

8000.0 
   

 

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր 1.Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Սոցիալական 

աջակցության 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցներ 

1 

   

Սոցիալական 

ծրագրի 

առկայությունը 

այո 

   

Ելքային 
(քանակական) 

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստացած 
սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը  

300 

   

Սոցիալական 
աջակցություն 
ստանալու 
դիմումների քանակը  

330 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
ծրագրից 
(հարցումների հիման 
վրա) 

բավականի
նլավ      

   

Բնակչության 
կարծիքը 
սոցիալական 
աջակցության 
ծառայության 
մատուցման 
հասցեականության 
մասին 

Ավելիշատ 
լավ, քան 

վատ 
 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բարելավվել է 
սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 
և ծառայության 
մատչելիությունը 
(հարցումների հիման 
վրա) 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 

6000.0 
   



 
բյուջեի միջոցներ 

 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների 
մատուցում 
Բնակավայրերը՝ Վարդենիս,Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա 

Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը 

Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Աղբահանություն և 
սանիտարական 
մաքրման հարցերով  
զբաղվող 
աշխատակիցների 
թիվը 

14    

Աղբահանություն և 
սանիտարական 
մաքրում 
իրականացնելու 
համար կնքված 
պայմանագրերի թիվը 

107    

Ելքային 
(քանակական) 

Համայնքում 
իրականացված 
աղբահանության 
ծավալը` տարեկան 
կտրվածքով, տոննա 

657 

   

Վարդենիս քաղաքում 
աղբահանության 
համար գանձվող 
ամսական վճարի 
չափը , դրամ 

200 

   

Գյուղական  
բնակավայրերում 
աղբահանության 
համար գանձվող 
ամսական վճարի 
չափը, դրամ 

150 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
կարծիքը 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
վերաբերյալ 

 
լավ 

 
 
 

   

Աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայության 
համապատասխանու
թյունը օրենսդրական 
պահանջներին, 
սահմանված 
նորմատիվներին, 
կարգերին և 
չափորոշիչներին 

մասնակի 

   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 
ծառայության 
մատուցման 
հաճախականությունը 
- (շաբաթական 
կտրվածքով)- 
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Վարդենիս 
քաղաքում,  
 գյուղերում -2անգամ 

Ամեն օր 
2 անգամ 

Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը, տարի 

1 
   

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովվել է 
համայնքի 
բնակչությանը 
աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման 
ծառայությունների 
մատուցումը 
համայնքի բոլոր 
բնակավայրերում 

ամբողջությ
ամբ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 
ֆինանսավորման 
աղբյուրը՝ համայնքի 
բյուջեի միջոցներ 

34420.0 
   

 


