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Ներածություն 

Նորատուս համայնքի 2020 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) 

մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված 

համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի, 

ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: ՏԱՊ-ը ուղղված է 

հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և 

միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: 

Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել 

համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային 

խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում: 

ՏԱՊ – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային 

համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների 

ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված 

«Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը: 

ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 բաժիններից, 

 1-ին բաժնում ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման 

ցուցանիշները (Աղյուսակ 1), ոլորտային նպատակները (Աղյուսակ 2): 

ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում բերված են համայնքի 2020 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 2020 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 (Աղյուսակ 8) ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում 

ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների 

մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:  
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1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

 

Համայնքի տեսլականը՝ 

Նորատուսը բարեկարգ, մաքուր և գեղատեսիլ համայնք է՝ համայնքում կան բազմաթիվ 

պատմամշակութային հնագույն արժեքներ,որոնք մեծ ուշադրության են արժանացել 

բազմահազար զբոսաշրջիկների կողմից:Բնակչության գերակշիռ մասը ունի զբաղվածություն 

և  բավարար կենսապայմաններ:Բնակչությունը  գոհ է ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների որակից։ 

 

Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային 

արժեք 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

եկամուտների մեջ (%) 

32% 34% 

Համայնքում տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) ,     ,       , 

  

6144 

 

6200 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)   

 

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները 

Ոլորտային նպատակ 

Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային 

արժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր    
 

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 

բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը: 

 
 

  

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

(հարցումների հիման 

վրա) ՏԻՄ-երի 

գործունեությունից, 

մատուցվող հանրային 

ծառայություններից, % 

82 85 

Համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտների 

տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի 

ընդհանուր մուտքերի 

կազմում, (հազար դրամ)  

54662,1 54662,1 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում    
2020 թվականին պաշտպանության 

կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել 

- - - 

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից 

բնակչության պաշտպանություն և 

քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

   

2020 թվականի ընթացքում կազմակերպել 

համայնքի բնակչության պաշտպանություն 

բնական աղետներից: 

   

Բնակչության 

պաշտպանվածություն

ը  բնական աղետներից 

75 85 
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% 

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, % 

  

80 80 

Բնակչիչների 

բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից 

(հարցումների հիման 

վրա) 

80 80 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում    
2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ    
 

 

 

Բարելավել համայնքային ենթակայության 

ճանապարհների սպասարկման, շահագործման 

և պահպանման ծառայությունների որակը: 

Բարեկարգ 

ներհամայնքային 

ճանապարհների 

մակերեսի տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի 

կազմում, % 

85 90 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ    
2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել 

 

              - - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն    
 

 

 

 

 

 

 

 

Բարձրացնել համայնքում կրթության 

որակը և ապահովել կրթական 

ծառայությունների արդյունավետ 

մատուցումը: 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցվող 

նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայությունից, % 

100 100 

Մատուցվող 

նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 

հասանելիությունը 

համայնքի բնակիչներին, 

% 

100 
100 

Արտադպրոցական 

դաստիարակության 

խմբակներում 

ընդգրկված երեխաների 

թվի տեսակարար կշիռը 

դպրոցական տարիքի 

երեխաների ընդհանուր 

թվի մեջ, % 

 

 

 

80 85 

Ոլորտ9.Մշակույթ և երիտասարդության 

հետ տարվող աշխատանքներ 
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Կազմակերպել համայնքի մշակութային 

կյանքը, աջակցել մշակութային 

նախաձեռնությունների իրականացմանը, 

խթանել միջոցառումներին բնակիչների 

ակտիվ մասնակցությունը   

Համայնքի մշակութային 

նախաձեռնություններին  

բնակիչների ակտիվ 

մասնակցություն, % 

60 65 

Գրադարանից 

օգտվողների թվի 

տարեկան աճը, % 
87 90 

Համայնքում 

մշակութային հիմնարկ 

հաճախող երեխաների 

տեսակարար կշիռն 

դպրոցահասակ 

երեխաների ընդհանուր 

թվի մեջ, % 

30 33 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն    
2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել: 

- - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ    

 - - - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն    
Օգնել համայնքի կարիքավոր, ընտանիքներին՝ 

բարելավելու նրանց  սոցիալական վիճակը 
Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից, 

% 

78 80 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն    
Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության 

զարգացմանը 
Գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի 

մատչելիությունը  

բնակավայրերում % 

90 95 

Մշակվող 

հողատարածքների 

տեսակարար կշիռը 

ընդհանուր 

գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի 

մեջ% 

45 57 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և 

բուսասանիտարիա 

   

Նպաստել համայնքում անասնապահության 

զարգացմանը 

Անասնապահության 

բնագավառում 

զբաղվածության աճը 

նախորդ տարվա 

համեմատ, % 

24 27 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն    

Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում 

բնակչությանը աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման  որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների մատուցումը և շրջակա 

միջավայրի մաքրությունը:   

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցված  

աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման 

ծառայություններից 

(հարցումների հիման 

վրա) 

75 80 
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Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն    

 2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել 

- - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցություն 
   

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել 

- - - 

 

2. Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ       ոլորտների) 

 

 

 

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

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի արժեքը 

(հազ. դրամ) 

ԲԲՀ-ի 

բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

1.  

Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ 

կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության 

պահպանում 

52,567,0 
Նորատուս 

համայնք 

Ընդամենը 52,567,0 - 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

1.  
2020 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 
- 

Նորատուս 

համայնք 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

  

1.  
2020 թվականի ընթացքում կազմակերպել համայնքի 

բնակչության պաշտպանություն բնական աղետներից: 
500,0 

Նորատուս 

համայնք 

Ընդամենը 500,0 - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  Փողոցների լուսային ցանցի պահպանում  900,0 
Նորատուս 

համայնք 

Ընդամենը 900,0  

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

 
2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

 

Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների 

սպասարկման, շահագործման և պահպանման 

ծառայությունների որակը: 

18134,0 

 

Նորատուս 

համայնք 

Ընդամենը 
18134,0 

 
 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ   

 
2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն   
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1.  
Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության 

կազմակերպում 
88547.0 

Նորատուս 

համայնք 

2.  Աջակցություն դպրոցներին 2012.475 
Նորատուս 

համայնք 

Ընդամենը 90559.475 - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 

աշխատանքներ 
  

1.  

Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել 

մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, 

խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ 

մասնակցությունը   

2000,0 
Նորատուս 

համայնք 

Ընդամենը 2000,0  

Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

 
2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

 
2020 թվականին Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

ոլորտներում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- 

Նորատուս 

համայնք 

Ընդամենը   

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն   

1.  
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով 

բնակիչներին 
5500.0 

Նորատուս 

համայնք 

Ընդամենը 5500.0  

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

 
2020թ. –ի ընթացքում գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր 

չեն նախատեսվում 
- 

Նորատուս 

համայնք 

Ընդամենը -  

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

1.  Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը 2344.0 
Նորատուս 

համայնք 

Ընդամենը 2344.0  

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  
Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման աշխատանքների իրականացում 
5950.0 

Նորատուս 

համայնք 

Ընդամենը 5950,0  

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

1. 
2020թ. –ի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր չեն 

նախատեսվում 
- 

Նորատուս 

համայնք 

Ընդամենը -  

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1.  

2020 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների 

մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում 

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

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի արժեքը 

(հազ. դրամ) 

ԲԲՀ-ի 

բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

1.  Համայնքապետարանի շենքի կառուցում 
31846.980 

 

Գյուղ Նորատուս 

  

      

Ընդամենը 31846.980 - 

Ընդհանուրը 31846.980 - 
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Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 
Պատասխանատու Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

Ոլորտային նպատակ 

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և 

մատչելի ծառայությունների մատուցումը: 

 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման 

վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային 

ծառայություններից, 82 % 

 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, հազար դրամ 

54662,1 

Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում 

Ծրագրի նպատակ 

Բարելավել 

բնակչությանը մատուցվող  

հանրային 

ծառայությունների որակը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ 

Բնակչությանը մատուցվող հանրային 

ծառայությունների   որակը՝ լավ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

աշխատակազմի 

քարտուղար 

2020թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն  

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ապահովվել է 

աշխատակազմի 

բնականոն 

գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների 

թիվը, 20 

1. Աշխատակիցների գործունեության 

արդյունավետության բարձրացում,5% 

2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային 

օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 251 օր 

3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային 

կայքի առկայությունը` այո 

4. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության 

վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող 

դիմում-բողոքների թվի նվազում, 10% 

5. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության համակարգերի 

օգտագործման մակարդակը, 90% 

6. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը, 1 օր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար 

2020թ. 

հունվար– 

դեկտեմբ

եր 

Համապատասխ

ան մարդկային և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների         

առկայություն 
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Միջոցառումներ   

1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 

2. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում 

3. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 

1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 

52,567,0հազ. դրամ  

Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 20  

2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված 

համակարգեր՝ 1 

3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք  

http://www.noratus.am/   

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

2020 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում 

Ոլորտային նպատակ 

2020 թվականի ընթացքում կազմակերպել համայնքի բնակչության 

պաշտպանություն բնական աղետներից: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

Բնակչության պաշտպանվածությունը  բնական աղետներից 75% 

Ծրագիր 1. Կազմակերպել համայնքի բնակչության պաշտպանություն բնական աղետներից: 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել համայնքի 

բնակիչների 

անվտանգությունը  

Բարձրացնել  

բնակիչների 

ապահովվածությունը 

Ծրագրի 

ազդեցության 

(վերջնական 

արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Բնակչությ

ան 

պաշտպան

վածություն

ը  բնական 

աղետներից 

75% 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 
Համայնքի ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար 

2020թ. հունվար- 

դեկտեմբեր 

 

Համապատասխան 

մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

http://www.noratus.am/
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Միջանկյալ 

արդյունք 1 

Համայնքը դարձնել 

էլ ավելի  

պաշտպանված  

բնական 

աղետներից  

Ելքային ցուցանիշներ 

(քանակ, որակ, 

ժամկետ)  

 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, տարեկան 

հաշվետվություններ, 

 

 

2020թ. հունվար- 

դեկտեմբեր 

 

Համապատասխան 

մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ  

Կազմակերպել համայնքի բնակչության պաշտպանություն բնական 

աղետներից: 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 500,0  հազ.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) ցուցանիշներ 

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և 

կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 80% 

Ծրագիր 1. Նորատուս համայնքի փողոցների լուսավորման ցանցի պահպնում 

 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել համայնքի 

արտաքին 

լուսավորության 

համակարգի 

պահպանումը,  

սպասարկում և 

բարելավումը: 

Բարձրացնել համայնքի 

գրավչությունը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Բնակիչների բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից - լավ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար 

2020թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  

և ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Մեծացել է համայնքի 

գրավչությունը, փողոցնեը 

դարձել են լուսավոր, 

գեղեցիկ և անվտանգ: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

1.Գիշերային լուսավորորված փողոցների 

տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ. 80 % 

2.Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը 

օրվա կտրվածքով, 5 ժամ 

 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

 

2020թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 
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Միջոցառումներ  

1.Նորատուս համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 900,0 հազ.դրամ,  

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ոլորտային նպատակ 

Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, 

շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

 Բարեկարգ ներբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 85% 

 2.Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և 

փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի 

տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ 

- 85% 

 

Ծրագիր 1. Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը: 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել համայնքային 

ենթակայության 

ճանապարհների և 

ինժեներական 

կառույցների 

սպասարկման, 

տեղադրման, 

շահագործման և 

պահպանման 

ծառայությունների 

մատուցումը  

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ 

1.Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային 

ճանապարհների և փողոցների տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի կազմում - 85 % 

2.Համայնքային ենթակայության 

ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված 

ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար 

կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների 

մեջ - 85% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

 

 

 

 

 

2020թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  

և ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 
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Միջանկյալ արդյունք 1 

Ապահովել է համայնքային 

ենթակայության 

ճանապարհների և 

ինժեներական 

կառույցների 

սպասարկման, 

տեղադրման, 

շահագործման և 

պահպանման 

ծառայությունների 

մատուցումը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 

12 ամիս 

 Բարեկարգ միջբնակավայրային 

ճանապարհների մակերեսի տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի կազմում, 85 % 

 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ   

1. Ներհամայնքային ճանապարհի  պահպանություն 

2. Ներհամայնքային փողոցների հիմնանորոգում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 18134,0 հազար դրամ 

 Համայնքապետարանից ներբնակավայրերի ճանապարհների 

բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող 

աշխատակիցների թիվը 2 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ոլորտային նպատակ 

Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և ապահովել կրթական 

ծառայությունների արդյունավետ  մատուցումը: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

 Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության 

հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին,100 % 

 Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում 

ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական 

տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ,80 % 

Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում 

Ծրագիր 2. Աջակցություն համայնքի դպրոցների 

Ծրագրի նպատակ 

Բարձրացնել 

նախադպրոցական 

կրթության և 

արտադպրոցական 

դաստիարակության  

ոլորտում մատուցվող 

ծառայությունների որակը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Ծնողների կարծիքը մատուցվող 

նախադպրոցական կրթության 

ծառայության վերաբերյալ՝ լավ 

 Ծնողների կարծիքը մատուցվող 

արտադպրոցական դաստիարակության  

ծառայության վերաբերյալ, գերազանց 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար 

 

 

 

 

2020թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  

և ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 
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Միջանկյալ արդյունք 1 

Ժամանակի 

մարտահրավերներին 

պատրաստ, կիրթ և 

բազմակողմանի զարգացած 

երեխաներ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների 

ընդհանուր թիվը 172 

 Մանկապարտեզի խմբերի թիվը 6 

 ՆՈՒՀ-ներում աշխատող 

աշխատակիցների թիվը 35 

 Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում 

սննդի տրամադրման թիվը 3 

 Նախադպրոցական կրթության 

ծառայության մատուցման ժամաքանակը 

օրվա ընթացքում, 8 ժամ 

 Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների 

թիվը 291 

Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող 

արտադպրոցական դաստիարակության 

ծառայությունից, 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատակազմ,  

ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե

ր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ   

 Նորատուս համայնքի «Ս.Հակոբյանի» անվան և ՙՙթիվ 2 ՚՚ մանկապարտեզ 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից 

մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի  պահպանում 

 Նորատուս համայնքի արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 88547.0 հազար դրամ 

 Աջակցություն համայնքում գործող դպրոցներին 2012,475 դրամ 

 Նորատուս համայնքի «Ս.Հակոբյանի» անվան մանկապարտեզ 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք 1 

 Նորատուս համայնքի ՙՙթիվ 2 ՚՚  մանկապարտեզի  շենք 1 

 Նորատուս համայնքի արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի  շենք և գույք 

 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ոլորտային նպատակ 

Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել 

մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել 

միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը   

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

 Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին  

բնակիչների ակտիվ մասնակցություն,60 % 

 Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը,87 % 

 Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների 

տեսակարար կշիռը  դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի 

մեջ, 33% 
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Ծրագիր 1. Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը 

Ծրագրի նպատակ 

Ակտիվացնել համայնքի 

մշակութային կյանքը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Համայնքի բնակիչներն ապահովված են 

մշակութային ծառայություններից 

մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, 

ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի 

տոնական և հիշատակի օրերին 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 
 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար 

 

 

 

 

2020թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  

և ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ակտիվացել է համայնքի 

մշակութային կյանքը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Տարվա ընթացքում կազմակերպված 

մշակութային միջոցառումների թիվը 9 

 Գրքային ֆոնդի ծավալը, 22994կտոր գիրք 

 Գրադարանից օգտվողների թիվը 1213 

 Բնակիչների բավարարվածությունը 

մատուցվող մշակութային 

ծառայություններից, 52% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

 Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 2000.0 հազար դրամ 

 Գրքային ֆոնդի ծավալը, 22994 կտոր գիրք 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ոլորտային նպատակ 

Օգնել համայնքի կարիքավոր, ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց  

սոցիալական վիճակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

 Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից,78 % 

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 

Ծրագրի նպատակ 

Բարձրացնել սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական աջակցության 

հասցեականության վերաբերյալ 

բնակիչների կարծիքը, լավ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար 

 

 

 

 

 

2020թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  

և ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 
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Միջանկյալ արդյունք 1 

Բարձրացել է սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 

տարի 

 Սոցիալական ծրագրի շահառուների 

բավարարվածությունը իրականացվող 

ծրագրից, 78% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

եր 

 Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

  Միջոցառումներ 

 

 Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 5500.0 

հազ. դրամ 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

Ոլորտային նպատակ 

Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

 Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ 

տարվա համեմատ, 24% 

Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 

Ստեղծել 

անասնապահության 

զարգացման համար 

նպաստավոր պայմաններ 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Մթերվող մսի որակի 

համապատասխանությունը սահմանված 

նորմերին՝  այո 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 
 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

 

 

 

 

2020թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  

և ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Անասնապահության 

զարգացման համար առկա 

են բավարար պայմաններ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Խորհրդատվություն ստացած ֆերմերների 

թիվը 120 

 Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի 

տեսակարար կշիռը համայնքի 

բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 45% 

 Գյուղատնտեսության բնագավառում 

զբաղվածության աճը նախորդ տարվա 

համեմատ, 3% 

 Գյուղատնտեսության ոլորտում 

կազմակերպված սեմինարների թիվը 1 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ   

 Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 2344.0 հազ. 

դրամ 
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Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ոլորտային նպատակ 

Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա 

աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել 

բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված  

աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից 

(հարցումների հիման վրա) 72% 

Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում 

Ծրագրի նպատակ 

Համայնքը դարձնել մաքուր 

և հրապուրիչ 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ 

Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ 

բավարար պայմանների առկայություն, այո 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար 

 

 

 

 

 

2020թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  

և ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Մաքուր բնակավայրեր, 

սանիտարահիգիենիկ 

բավարար պայմանների 

առկայություն 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Աղբահանություն և սանիտարական 

մաքրում իրականացնող աշխատակիցների 

թիվը 1 

 Աղբահանության ծառայության 

մատուցման հաճախականությունը 

(շաբաթվա կտրվածքով), 7 օր 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 

տարի 

 Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը աղբահանություն և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունից, 75% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 
Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների 

մատուցում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 5950,0 

հազ. դրամ 

 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող 

աշխատակիցների թիվը 1 

 Աղբատար մեքենաների թիվը 1 

 Աղբամանների թիվը 30 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
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Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

2020թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ 
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  Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը 

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման  2020թ. ծրագիրը 

Հ/հ Գույքի անվանումը 

Հ
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ա
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ր
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ռ
ո

ւյ
թ

ը
 

Ա
յլ

 

բն
ո

ւթ
ա

գ
ր

ի
չն

ե
ր

 

1 
Նորատուս համայնքի  փողոցային 

լուսավորվածության համակարգ 

Սևանի փողոց -70 սյուն 

Սարալանջի փողոց -19 սյուն 

Հ.Թումանյան փողոց-20 սյուն 

Վ.Մամիկոնյան փ. -25 սյուն 

Գր.Լուսավորիչ փ. -10 սյուն 

Գր.Դադիկյան փ. -16 սյուն 

Գր.Նարեկացի փ.-22 սյուն 

Գեղամ Կարապետյան փ. -6 սյուն 

Հովհաննես Շիրազ փ.-14 սյուն 

Սևանի 5 նրբ. -6 սյուն 

Սևանի 30 նրբ. -11 սյուն 

Սևանի 24 նրբ. -14 սյուն 

 Սևանի 26 նրբ. -16 սյուն 

 Սևանի 28 նրբ. -15 սյուն 

 Սևանի 18 նրբ. -12 սյուն 

 Սևանի 20 նրբ. -13 սյուն 

 Սևանի 22 նրբ. -13 սյուն  

 Սևանի 16 նրբ. -12 սյուն 

Սևանի 14 նրբ. -11 սյուն 

 Սևանի 12 նրբ. -10 սյուն 

Սևանի 10 նրբ. -9 սյուն  

Սևանի 8 նրբ. -9 սյուն  

Սևանի 6 նրբ. -10 սյուն  

Սևանի 7 նրբ. -5 սյուն  

Սևանի 13 նրբ. -3 սյուն 

Դ.Դեմիրճյան -14 սյուն 

Վ.Տերյան -26 սյուն 

Գործարանային փ.-15 սյուն 

2-րդ փողոց փ.-15 սյուն 

618 սյուն լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 

Հաշվեկշռային 

արժեք -77386,8 մլն 

ՀՀ դրամ 
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Պ.Սևակ փ.-26 սյուն 

Խ.Աբովյան փ.-31 սյուն 

Գր.Լուսավորիչ 6 ,8,10,12,14,16,18,20նրբ. 

-67սյուն 

Պ.Սևակի 2,4,6 նրբ.-17սյուն 

Տերյան փ.-10 սյուն 

Խ.Աբովյան  փ. -3 սյուն 

Սարալանջի 3,5 նրբ-15 սյուն 

Գործարանային փ.-8 սյուն 

2 Կամուրջ  Գյուղ Նորատուս  5 հատ լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 

Հաշվեկշռային 

արժեք-150.0 

հազար ՀՀ դրամ  

3 Ճանապարհ Գյուղ Նորատուս 35 կմ լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 

Հաշվեկշռային 

արժեք-3293,3 

հազար ՀՀդրամ 

4 Գլխավոր հատակագիծ  Գյուղ Նորատուս 1 հատ լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 

Հաշվեկշռային 

արժեք-6998,5 

հազար ՀՀ դրամ 

5 Քարտեզ Գյուղ Նորատուս 1 հատ լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 

Հաշվեկշռային 

արժեք-50,0 հազար 

ՀՀ դրամ 

6 Հուշարձան զոհվածների Գյուղ Նորատուս 1 հատ լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 

Հաշվեկշռային 

արժեք-2869,4 

հազար ՀՀ դրամ 

7 Խաչքար եղեռնի  100 (ամյակ)  Գյուղ Նորատուս 1 հատ լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 

Հաշվեկշռային 

արժեք-5328,6 

հազար ՀՀ դրամ 

8 Տաղավար Գյուղ Նորատուս 1 հատ լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 

Հաշվեկշռային 

արժեք-2869,4 

հազար ՀՀ դրամ 

9 Մշակույթի տան շենք Գյուղ Նորատուս 1 հատ լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 

Հաշվեկշռային 

արժեք-40290,5 

հազար ՀՀ դրամ 

10 
Ս.Հակոբյանի անվան  

մանկապարտեզի շենք 
Գյուղ Նորատուս 1 հատ լավ 

Համայնքի 

սեփականություն 
 

11 Թիվ 2 մանկապարտեզի շենք Գյուղ Նորատուս 1 հատ լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 
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12 Արվեստի դպրոցի շենք  Գյուղ Նորատուս 1  հատ  Լավ  
Համայնքի 

սեփականություն 
 

13 Աղբամաններ Գյուղ Նորատուս 33 հատ լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 

Հաշվեկշռային 

արժեք-998,2 

հազար ՀՀ դրամ 

14 Աղբատար մեքենա Գյուղ Նորատուս 1 հատ Լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 

Հաշվեկշռային 

արժեք-9000.0 

հազար ՀՀ դրամ 

15 Գերեզմանոց  Գյուղ Նորատուս 2  հատ լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 
 

16 Խորքային հոր Գյուղ Նորատուս 1 հատ լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 
 

17 Կանգառներ  Գյուղ Նորատուս 2  հատ բավարար 
Համայնքի 

սեփականություն 
 

18 վարելահող Գյուղ Նորատուս 2286.63  
Համայնքի 

սեփականություն 
 

19 արոտ Գյուղ Նորատուս 365.90  
Համայնքի 

սեփականություն 
 

20 Այլ հողատեսքեր Գյուղ Նորատուս 875.62  
Համայնքի 

սեփականություն 
 

21 Ասֆալտապատ Ճանապարհ Գյուղ Նորատուս  210.392,6 լավ  

Հաշվեկշռային 

արժեք-

210.392,6հազար ՀՀ 

դրամ 

22 Խաղահրապարակ Գյուղ Նորատուս 9400,0 լավ 
Համայնքի 

սեփականություն 
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4.Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 

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

լիազորությունների ոլորտների 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 

արժեքը 

(հազ. 

դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորմանաղբյուրները 

Հ
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ղ
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ո
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ն

ե
ր

 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1.  

Համայնքային ծառայությունների 

արդյունավետ, թափանցիկ 

կառավարում, 

ենթակառուցվածքների 

գործունեության պահպանում 

52,567,0 52,567,0 
- - - - 

Ընդամենը 
52,567,0 52,567,0 

- - - - 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

 

2020 թվականին 

պաշտպանության 

կազմակերպման ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում 

- 
- - - - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

 

2020 թվականի ընթացքում 

կազմակերպել համայնքի 

բնակչության պաշտպանություն 

բնական աղետներից: 

500,0 500,0 - - - - 

  
      

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1.  
Փողոցների լուսային ցանցի 

պահպանում  
900,0 900,0 - - - - 

     
- -- - 

     

Ընդամենը 900,0 900,0 - - - - 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

 

2020 թվականին 

հողօգտագործման ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում 

- 
- - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1.  

Բարելավել համայնքային 

ենթակայության ճանապարհների 

սպասարկման, շահագործման և 

պահպանման ծառայությունների 

որակը: 

 

18134,0 18134,0 

 
- - - - 
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Ընդամենը 
18134,0 

 

18134,0 
-  - - 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

 

2020 թվականին առևտրի և 

ծառայությունների ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1.  

Նախադպրոցական և 

արտադպրոցական կրթության 

կազմակերպում 

88547,0 88547,0 - - - - 

2.  Աջակցություն դպրոցներին 2012,475 2012,475     

Ընդամենը 90559,475 90559,475 - - - - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  

Կազմակերպել համայնքի 

մշակութային կյանքը, աջակցել 

մշակութային 

նախաձեռնությունների 

իրականացմանը, խթանել 

միջոցառումներին բնակիչների 

ակտիվ մասնակցությունը   

2000,0 2000,0 - - - - 

Ընդամենը 2000,0 2000,0 - - - - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

 

2020 թվականին 

առողջապահության ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

 - - - - - - - 

Ընդամենը - - - - - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1.  

Աջակցություն համայնքի 

սոցիալապես  անապահով 

բնակիչներին 

5500,0 5500,0 - - - - 

Ընդամենը 5500,0 5500,0 - - - - 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

 
- 

 
- - - - - - 

Ընդամենը - - - - - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա     
63165.0 

 

Նպաստել համայնքում 

անասնապահության 

զարգացմանը 

2344,0 2344,0 - - - - 

Ընդամենը 2344,0 2344,0 - - - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1.  

Համայնքի տարածքում 

աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

աշխատանքների իրականացում 

5950,0 5950,0 - - - - 

Ընդամենը 5950,0 5950,0 - - - - 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 - - - - - - - 

Ընդամենը - - - - - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 
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2020 թվականին տեղական 

ինքնակառավարմանը 

բնակիչների մասնակցության 

ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

- - - - - - 

 

 

5.Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 
 

Աղյուսակ 8․Համայնքի 2020թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային 

ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ 

տեղեկատվության ներկայացումը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների 

գործունեության պահպանում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքի 

աշխատակազմի 

աշխատակիցների 

թիվը 

20 

   

Ելքային (քանակական) 

Աշխատակիցների 

գործունեության 

արդյունավետության 

բարձրացում, % 

5 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի 

պաշտոնական 

համացանցային կայքի 

առկայությունը այո 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին 

ժամանակը,  օր 

1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

(հարցումների հիման 

վրա) ՏԻՄ-երի 

գործունեությունից, 

մատուցվող հանրային 

ծառայություններից, % 

82 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 52567,0 52567,0    

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպում 

Ծրագիր 1. 2020 թվականի ընթացքում կազմակերպել համայնքի բնակչության պաշտպանություն բնական 

աղետներից: 

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

Թիրախ

․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը 

Մեկնաբան

ություն 

Մուտքային 

 

Բնակչության 

պաշտպանվածությ

ունը  բնական 

աղետներից  

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ելքային (քանակական) 

 

Բնակիչների 

բավարարվածություն

ը համայնքում 

աղետների ռիսկերից  

 

 

լավ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ելքային (որակական) 
 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Ելքային (ժամկետայնության) 

 

Ժամկետայնությունը  

 

 

 

1 տարի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վերջնական արդյունքի 
 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Ծախսեր, հազ. դրամ 500,0 500,0    

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 1 Համայնքի փողոցների լուսավորման ցանցի պահպնում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

քաղաքաշինության և 

կոմունալ տնտեսության 

ոլորտում մատուցվող 

ծառայություններից, % 

80 

   

Ելքային (քանակական) 

Գիշերային 

լուսավորորված 

փողոցների տեսակարար 

կշիռը ընդհանուրի մեջ. % 

80 

   

Ելքային (որակական) 

Գիշերային 

լուսավորվածության 

ժամերի թիվը օրվա 

կտրվածքով,  ժամ 

5 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Նորատուս համայնքում 

լուսավորության ցանցի 

սպասարկում  օր 

365 

   

Վերջնական արդյունքի 

Լուսավոր և փողոցների 

տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ, %  

80 

   

     

Ծախսեր, հազ. դրամ 900,0 900,0    

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ծրագիր 1. Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և 

պահպանման ծառայությունների որակը: 
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Արդյունքային ցուցանիշները 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ներբնակավայրային 

ճանապարհների 

բարեկարգման 

աշխատանքներում 

ներգրավված 

տեխնիկայի քանակը  

3 

   

Ելքային (քանակական) 

Համայնքապետարանից 

միջբնակավայրային 

ճանապարհների 

բարեկարգման 

աշխատանքները 

կազմակերպող 

աշխատակիցների թիվը  

2 

   

Ելքային (որակական) 

 Բարեկարգ 

միջբնակավայրային 

ճանապարհների 

մակերեսի 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի կազմում,  

% 

 

80 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

 Աշխատանքների 

իրականացման 

ժամկետը,  ամիս 

 

12 

   

Վերջնական արդյունքի 

Համայնքի 

ենթակայության տակ 

գտնվող ճանապարհների 

և ինժեներական 

կառույցների 

սպասարկման, 

տեղադրման, 

շահագործման և 

պահպանման 

ծառայությունների 

մատուցման որակը՝ շատ 

վատ, վատ, բավարար, 

լավ, գերազանց 

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 18134,0 18134,0    

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

նախադպրոցական 

ուսումնական 

հաստատության շենք 
2 
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Ելքային (քանակական) 

ՆՈՒՀ-եր հաճախող 

երեխաների ընդհանուր 

թիվը 
172 

   

Արվեստի դպրոց 

հաճախող երեխաների 

թիվը 

291 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցվող 

արտադպրոցական 

դաստիարակությանծառ

այությունից % 

100 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 

մատուցման 

ժամաքանակը օրվա 

ընթացքում, ժամ 

8 

   

Վերջնական արդյունքի 

Ծնողների կարծիքը 

մատուցվող 

նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 

վերաբերյալ՝ շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց 
գերազան

ց 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 90559,475 90559,475    

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր 1. Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների 

իրականացմանը 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Գրքային ֆոնդի ծավալը, 

կտոր գիրք 
- 

   

Ելքային (քանակական) 

Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված 

մշակութային 

միջոցառումների թիվը  

 

9 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցվող 

մշակութային 

ծառայություններից, % 

90 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Գրադարանային 

ծառայությունների 

մատուցման օրերի թիվը 

տարվա ընթացքում, օր 

251 
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Վերջնական արդյունքի 

Համայնքի մշակութային 

նախաձեռնություններին 

բնակիչների ակտիվ 

մասնակցություն,% 

68 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 2000,0 2000,0    

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային - - - - - 

Ելքային (քանակական) 

Սոցիալական 

աջակցություն ստացած 

սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը  

70 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից, 

% 

78 

 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականության 

վերաբերյալ բնակիչների 

կարծիքը, շատ վատ , 

վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց     

լավ 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 5500.0 5500.0    

 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Աշխատակազմում 

գյուղատնտեսության 

հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցների թիվը  

2 

   

Ելքային (քանակական) 

Գյուղատնտեսությամբ 

զբաղվածների թվի 

տեսակարար կշիռը 

համայնքի բնակչության 

ընդհանուր թվի մեջ, % 

45 
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Ելքային (որակական) 

Գյուղատնտեսության 

բնագավառում 

զբաղվածության աճը 

նախորդ տարվա 

համեմատ, % 

5 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 
- - - - - 

Վերջնական արդյունքի 

Մթերվող մսի որակի 

համապատասխանությո

ւնը սահմանված 

նորմերին՝  այո, ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 2344,0 2344,0    

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների 

իրականացում 

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

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային Աղբամանների թիվը  30    

Ելքային (քանակական) 

Աղբահանություն և 

սանիտարական մաքրում 

իրականացնող 

աշխատակիցների թիվը  

 

1 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

աղբահանություն և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունից, % 

75 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 

ծառայության մատուցման 

հաճախականությունը 

(շաբաթվա կտրվածքով), 

օր 

7 

   

Վերջնական արդյունքի 

Մաքուր բնակավայրեր, 

սանիտարահիգիենիկ 

բավարար պայմանների 

առկայություն՝ այո,ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 5950,0 5950,0    

 

 

 


