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Ներածություն 
 

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական 

ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր 

հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ 

ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա 

համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։  Գեղանիստ 

համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝ համակարգել ՏԻՄ-

երի տվյալ տարվա անելիքները, սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել 

համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները 

և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը), համախմբել համայնքում տվյալ տարվա 

համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ 

համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ, շաղկապել 

նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների 

հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը», որոշակիացնել 

նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական 

աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ 

տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։  

Հայրավանք համայնքի 2020թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 

բաժիններից. 

 1-ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։  

2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2020 թվականի ծրագրերի ցանկը և 

տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների): 

 3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2020 թվականի 

ծրագիրը։  

4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։  

5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

 

էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող, 

հացահատիկային մշակաբույսեր մշակող համայնք է, որտեղ բնակչության զբաղվածության 

մակարդակը այնքան էլ բարձր ցուցանիշի չի հասնում:

․
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․

Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող 

հանրային ծառայությունների որակը

Համայնքի 

բնակիչների 

բավարարվածություն

ը (հարցումների 

հիման վրա) ՏԻՄ-երի 

գործունեությունից, 

մատուցվող հանրային 

ծառայություններից, %

Համայնքի 

բնակիչների 

մասնակցությամբ 

ՏԻՄ- երի (համայնքի 

ղեկավարի, համայնքի 

ավագանու) կողմից 

կայացված 

որոշումների թվի 

տեսակարար կշիռը 

կայացված 

որոշումների 
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ընդհանուր թվի մեջ, % 

Համայնքի բյուջեի 

սեփական 

եկամուտների 

տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի 

ընդհանուր մուտքերի 

կազմում, % 

ՏԻՄ-երի կողմից 

մատուցվող 

համայնքային 

(հանրային, ոչ 

վարչական բնույթի) 

ծառայությունների 

հասանելիությունը 

համայնքի 

բնակիչներին, % 

 Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության 

ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների 

մատուցումը

Համայնքի 

բնակիչների 

բավարարվածություն

ը քաղաքաշինության 

և կոմունալ 

տնտեսության 

ոլորտում մատուցվող 

ծառայություններից, % 

Բնակիչների 

բավարարվածություն

ը համայնքում 

գիշերային 

լուսավորվածությունի

ց, % 

Հետիոտների և 

վարորդների 

բավարարվածության 

աստիճանը 

ներհամայնքային 

ճանապարհների 

վիճակից, % 
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Ոլորտ 3. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

Համայնքում սպորտի զարգացման համար 

ստեղծել նախադրյալներ

Համայնքի 

ապահովվածությունը 

մարզադաշտերով և 

մարզադպրոցներով, % 

Բնակիչների 

բավարարվածություն

ը մատուցվող 

ծառայություններից, % 

Ոլորտ 4. Սոցիալական պաշտպանություն

Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով 

ընտանիքների հոգսերը

Սոցիալական ծրագրի 

առկայությունը, 

այո/ոչ 

 Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածություն

ը իրականացվող 

ծրագրից, % 

Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն

Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման 

համար նպաստավոր պայմաններ

Անասնապահության 

բնագավառում 

զբաղվածության աճը 

նախորդ տարվա 

համեմատ, %

 Հողագործության 

բնագավառում 

զբաղվածության աճը 

նախորդ տարվա 

համեմատ, % 

Ոլորտ 6. Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ Աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման որակյալ 

ծառայությունների 

մատուցումից 

բնակչության 

բավարարվածության 
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աստիճանի 

բարձրացումը 

(հարցումների հիման 

վրա), % 

 Համայնքում 

հավաքված և 

աղբավայր 

տեղափոխված աղբի 

քանակի տեսակարար 

կշիռը համայնքում 

առաջացող ամբողջ 

աղբի քանակի մեջ, % 

Ոլորտ 7. Զբոսաշրջություն

 Զբոսաշրջիկների թվի 

տարեկան աճ 

նախորդ տարվա 

նկատմամբ, % 
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