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Ներածություն
Մարտունի համայնքի 2022 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: Հիմքում ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման
ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված
ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու
ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել
համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն
առավել արդյունավետ լուծելու գործում:
ՏԱՊ – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային
համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների
միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 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 Համայնքի տնտեսական զարգացմանը նպաստող միջոցառումներ (Աղյուսակ
3), աղետներին և ռիսկերին ուղղված ծրագրեր (Աղյուսակ 4) և ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝
ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների որոնք ապահովված են համապատասխան
ֆինանսական միջոցներով (Աղյուսակ 5):
ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի
կառավարման 2022 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:

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները
Համայնքի տեսլականը՝
Համայնքապետարանն ակնկալում է ունենալ առավել անվտանգ, բարեկարգ, կանաչապատ,
էկոլոգիապես մաքուր, բարելավված ենթակառուցվածքներով, տնտեսապես զարգացած,
հոգևոր, մշակութային, մարզական տուրիստական ակտիվ կյանքով ապրող համայնք, որտեղ
ամեն ոք կցանկանա ապրել, աշխատել և ներդրումներ կատարել։
Ակնկալվող և արդեն նախագծված ծրագրերի միջոցով, որոնք կիրականացվեն պետական և
համայնքային բյուջեների միջոցների, տեղեկան դոնոր կազմակերպությունների，միջազգային
կառույցների և բարերարների ներդրումներով, համայնքը կունենա էլ ավելի համակարգված
աղբահանություն և կոմունալ ծառայություններ, նախադպրոցական և արտադպրոցական
կրթության ոլորտում ընդգրկված առավել շատ երեխաներ ， համայնքային կյանքում
երիտասարդների ակտիվ մասնակցություն և այլն:
Համայնքի զարգացման հիմնական գրավականը պետք է լինի տնտեսության զարգացումը,
այսինքն՝ արտադրության զարգացումը և աշխատատեղերի ստեղծումը՝ հատկապես տեղի
հումքի վրա կազմակերպված գյուղմթերքների մշակման ողջ արժեշղթան, փոքր և միջին
բիզնեսը, տուրիզմը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
գյուղատնտեսության և
զբոսաշրջության զարգացումը և այլն:
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Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները
Ցուցանիշ
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր
եկամուտների մեջ (%)
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)
Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ)
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը
(հատ)

Ելակետային
արժեք
23,4

Թիրախային արժեք
24

89207
4740000,0
545/3500

892090
4840000.0
560/3530

Համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին
բնագավառների (ոլորտների):
Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները

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

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
Նպաստել երկրի պաշտպանունակության
մակարդակի բարձրացմանը:

Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից
բնակչության պաշտպանություն և
քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում
Նպաստել համայնքում ածխաթթու գազի
արտանետման ծավալների կրճատմանը,
սելաֆներից և համայնքի գետերի
գարնանային վարարումներից, համայնքի և
բնակչության խոցելիության նվազմանը։
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ
տնտեսություն
Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի
արդյունավետ կառավարումը և արտաքին
լուսավորության և ջրամատակարարման
ցանցերի պահպանումը:

Վերջնական արդյունքի՝
Ելակետային
Ցուցանիշ
արժեք
ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող
համայնքային ծառայությունների
հասանելիությունը համայնքի
բնակիչներին (հարցումների հիման վրա),
%
Սեփական եկամուտների տեսակարար
կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր
մուտքերի կազմում,%
ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ
համայնքի բնակիչների իրազեկվածության
մակարդակը(հարցումների հիման վրա), %
Համայնքում բնակվող զինապարտ
քաղաքացիների գրանցամատյանի
վարումը, այո/ոչ
Զորակոչիկների բավարավածությունը
մատուցված
ծառայություններից(հարցումների հիման
վրա), %

Թիրախային
արժեք

60

70

35

36

40
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այո

այո

60

70

Բնակչության բավարարվածության
աստիճնի բարձրացում %

30

40

Ածխաթթու գազի նվազում %

0

1

Նորոգված տանիքներ ունեցող
բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի մեջ, %
Նորոգված մուտքեր ունեցող
բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի մեջ, %
Գիշերային լուսավորված փողոցների
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, %
Համայնքում էներգախնայող լամպերի

25
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թիվը ընդհանուրի մեջ, %
Համայնքի բնակիչների
բավարավածությունը մատուցված
ջրամատակարման
ծառայություններից(հարցումների հիման
վրա), %
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում
2022 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների
և մայթերի անցանելիության մակարդակը և
ապահովել բնակիչների անվտանգ
տեղաշարժը:

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ
2022 թվականին բարձրացնել առևտրի և
սպասարկման ծառայությունների որկը,
բարելավել սնննդի անվտագությունը,
անվտանգության նորմերը
համապատասխանեցնել պետական
սահմանված նորմերին:
Ոլորտ 8. Կրթություն
Ապահովել համայնքի բնակչությանը
նախադպրոցական կրթության և
արտադպրոցական դաստիարակության
որակյալ ծառայությունների մատուցումը:

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ
տարվող աշխատանքներ
Կազմակերպել համայնքի մշակութային
կյանքը և ապահովել որակյալ
ծառայությունների մատուցումը:

-

Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային
ճանապարհների և փողոցների
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում,
%
Համայնքային ենթակայության
ճանապարհներին և փողոցներում
տեղադրված ճանապարհային նշանների
թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ
ճանապարհային նշանների մեջ, %

Բնակչության բավարարվածության
աստիճանը %, Հավաքագրված
ֆինանսական միջոցների տոկոս
սեփական եկամությների մեջ

Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով
ապահովված մանկապարտեզների
տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, %
Տարվա ընթացքում մատուցված
նախադպրոցական կրթության
ծառայության արժեքը մեկ երեխայի
հաշվով, հազ.դրամ
Մատուցված արտադպրոցական
դաստիարակության ծառայության
հասանելիությունը համայնքի
բնակիչներին, %
Բնակիչների բավարարվածությունը
մատուցվող արտադպրոցական
դաստիարակության
ծառայություններից(հարցումների հիման
վրա), %
Անհարժեշտ շենքային պայմաններով
ապահովված արտադպրոցական
դաստիարակության խմբակների
տեսակար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի
մեջ,%

Համայնքային գրադարանի առկայություն,
այո/ոչ
Տարվա ընթացքում գրադարանի
ծառայություններից օգտված բնակիչների
թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների
ընդհանուր թվի մեջ, %
Տարվա ընթացքում թանգարան այցելած
բնակիչների տեսակարար կշիռը բնակիչների
ընդհանուր թվի մեջ, %
Մատուցված մշակութային
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ծառայությունների հասանելիությունը
համայնքի բնակիչներին, %
Ոլորտ 10. Առողջապահություն
2022 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր
և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ
պատճառով ոլորտային նպատակ չի
սահմանվել:
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Ապահովել համայնքում մարզական կայանքի
կազմակերպումը և ֆիզիկական կուլտուրայի և
աառողջ ապրելակերպի խրախուսումը

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն
Բարելավել սոցիալապես անապահով
ընտանիքների սոցիալական վիճակը:
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն
Ստեղծել բարենպաստ պայմաններ
գյուղատնտեսության զարգացման համար:

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և
բուսասանիտարիա
2022 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 մաքրությունը:

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն
Խթանել համայնքում զբոսաշրջության
զարգացումը:

Տարվա ընթացքում սպորտային
խմբակների թվի և խմբակներ հաճախող
երեխաների թվի ավելացում
Երեխաների և ծնողների
բավարարվածության ստիճանի
բարձրացում ,%
Սոցիալական ծրագրերից շահառուների
բավարարվածությունը (հարցումների
հիման վրա) ավելի շատ լավ, քան վատ
Բարելավված դաշտամիջյան
ճանապարհների երկարությունը
ընդհանուրի մեջ, %
Բնակչության բավարարվածության
աստիճանը նոր մշակաբույսերի մշակման
աջակցությունից, հարցումների հիման
վրա
Պետական գյուղատնտեսական
աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ
տեղեկատվական հանդիպումների
կազմակերպում, հանդիպումների թիվը,

-

Սանիտարական մաքրման ենթարկված
տարածքների մակերեսի տեսակարար
կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա
տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,%
Համայնքի բնակիչների
բավարարվածությունը մատուցված
աղբահանության և անիտարական
մաքրման
ծառայություններից(հարցումների հիման
վրա), %
Համայնքում հավաքված և աղբավայր
տեղափոխված աղբի քանակի
տեսակարար կշիռը համայնքում
առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի
մեջ,%
Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների
բավարարվածության աստիճանը
մատուցված համայնքային
ծառայություններից (հարցումների հիման
վրա), %
Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը
նախորդ տարվա համեմատ, %
Տուրիստական վայրերի վերաբերյալ

-

-

170

200

50

55

միջին՝ոչ
լավ, ոչվատ

Ավելի շատ
լավ, քան
վատ

50

60

լավ

Ավելի լավ

3

5

-

-

30

45

30

45

60

70

80

100

10

20

0

1

6

տեսահոլովակի թողարկում, առկայությունը
Ցուցանակների պատրաստում և
տեղադրում, ցուցանակների թիվ
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը
բնակիչների մասնակցություն
Նպաստել բնակչության մասնակցությունը
տեղական ինքնակառավարման գործում։

ՏԻՄ գործընթացներին մասնակցաց
բնակիչների թվի աճ նախորդ տարվա
համեմատ%

0

10

-

-

10

30

2. Համայնքի 2022 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

Աղյուսակ 4,1 Համայնքի տնեսության զարգացմանը նպաստող միջոցառումներ
Մոնիտորինգի ցուցանիշներ/
Կարճաժամկետ արդյունքների
ցուցիչներ և թիրախներ

Գլխավոր
նպատակներ

Գործողություններ
Նախագծերի
գաղափարներ

Ներգրավ
ված
Գործընկերն
եր

1. Փոքր և միջին
ձեռնարկությունների
զարգացման համար
բարենպաստ
պայմանների և
աջակցման
մեխանիզմների
ստեղծում

1.1 Ստեղծել համայնքի
հողատեսքերի,ձեռնար
կությունների, ազատ
տարածքների
շտեմարան:

Համայնքապ
ետարան

1.2 Ներդրողներ
ներգրավելու
նպատակով տեղական
ներդրումային
համաժողով՝
թիրախավորելով
արտերկրում բնակվող
գործարար
համաքաղաքացիների
ն
1.3 «Մեկ պատուհանի»
սպասարկման
անցնելու
ուսումնասիրություն և
իրագործում։

Համայնքապ
ետարան,
մասնավոր
հատված

Համայնքապ
ետարան,
կառավարու
թյուն

3000000.դ

1.

2.1 Համայնքի
տնտեսության
զարգացման նոր
սերնդի պլանի
մշակում:

Համայնք ,
Եվրոմիությ
ուն

300 000 դ

1.

2.Նպաստել
համայնքում
տուրիզմի
զարգացմանը և
ենթակառույցների
ստեղծմանը

Գնահատ
ված
Ծախսեր

563000դ

1.
2.

Շտեմարանի առկայություն
Համայնքի 80% տարածքների և
ձեռնարկությունների մասին
տեղեկատվություն

1.

Իրականացված ներդրումային
համաժողով
համաժողովին առնվազն 20
մասնակից
Առնվազն 1կնքված հուշագիր
հնարավոր ներդրումային
ծրագրերի վարաբերյալ

500000դ
2.
3.

Իրագործման պլան և
նույնականաց
ված ֆինանսավոր
ման աղբյուր
2. Ներդրված «մեկ պատուհանի»
սպասրակման համակարգ

2.

Ռազմավարական պլանի
առկայություն։
Հաստատված գործողություների
ծրագիր և ֆինանսավորման
աղբյուրներ
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3.Գյուղատնտեսությ
ան արտադրանքի
աճ՝ բարելավելով
գյուղատնտեսական
ենթակառուցվածքնե
րը

2.2 Մարտունի
համայնքում հանրային
լողափի
ենթակառուցվածքի
ստեղծում։

Համայնք,
Սևան
ազգային
պարկ,
դոնոր
կազմակերպ
ություններ

40000000 դ

2.3 Համայնքի
տուրիստական
վայրերի
նույնականացում,
համայնքի մասին
լուսաբանող բուկլետի
և տեսահոլովակների
ստեղծում

Համայնք,
դոնոր
կազմակերպ
ություններ

5000000 դ

3.1 Ինքնահոս
ոռոգման ցանցի
ընդլայնում։

Համայնքապ
ետարան,
Դոնոր
կազմակերպ
ություն, ՀՀ
կառավարու
թյուն

3.2 Համայնքի
խոտհարքեր և
արոտավայրեր տանող
գրունտային
ճանապարհների
հարթեցման
աշխատանքների
իրականացում։
3.3
Գյուղատնտեսության
աջակցման պետական
ծրագրերի մասին
սեմինարների շարքի
կազմակերպում և
աջակցություն
տնտեսություններին
հայտերի
պատրաստման և
ներկայացման
հարցերում

1.
2.

1.

2.

Համայնքապ
ետարան

Համայնքապ
ետարան,
մասնավոր
հատված

1.
280 000000դ
2.

1.
10000000դ

100000դ

Նոր հանրային լողափի
առկայություն։
լողափում ծառայություններ
մատուցող 6 բիզնեսներ

Մշակված և տպագրված բուկլետ՝
համայնքում
գործող
զբոսաշրջային
և
տեսարժան
վայրերի մասին տեղեկատվութ
յամբ
Պատրաստ
ված և հեռարձակ
ված տեսահոլո
վակ

կմ նոր կառուցված կամ
հիմնանորոգ
ված ոռոգման ցանց
Ոռոգելի դարձած 40 հա
հողատարածք

Տարեկան 200 կմ բարեկարգված
գրունտային ճանապարհներ

1. Առնվազն 3 կազմակերպված
սեմինարներ
2.Սեմինարների մասնակիցների
քանակ
3.Դիմորդների քանակ
տնտեսություննեւն հայտերի
պատրաստման և ներկայացման
հարցերում
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Աղյուսակ 4,2 Աղետների և ռիսկերի կառավարմանն ուղղված ծրագրեր , որոնք ապահովված չեն
ֆինանսական միջոցներով
Գլխավոր նպատակ

Նպաստել
համայնքում
ածխաթթու
գազի
արտանետման
ծավալների
կրճատմանը,
սելաֆներից
և
Մարտունի
գետի
գարնանային
վարարումներից
համայնքի
բնակչության
խոցելիության
նվազմանը։

Գործողություններ,
գաղափարներ

1
Անտառների
հիմնում
համայնքի
հարավային մասում 3
հա մակերեսով։

գործընկերներ

Համայնք, Պետություն,
դոնոր
կազմակերպություններ

Գնահատված
ծախսեր

Արդյունքներ/
Վերջնարդյունքի
ցուցիչներ
թիրախներ

և

100 000 000 դրամ

Առնվազն
30000
տնկված ծառեր

2 Համայնքի վերին
գերեզմանատան
ցանկապատի
երկարությամբ
սելաֆատարի
կառուցում

3 000 000 դրամ

120 մետր կառուցված
սելավատար

3,Մարտունի
գետի
ափերի
ամրացում
գաբիոնների միջոցով։

20 000 000 դրամ
300 մետր ամրացրած
ափեր

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

Արդյունքային
ցուցանիշներ

Տեղեկատվության
աղբյուրներ

Պատասխանա
տու

Ժամկետ

Ռիսկեր

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.
Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից 1.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի
համայնքի բնակչությանը
բնակիչներին (հարցումների հիման վրա) - 80%
համայնքային որակյալ և
2.Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում - 39%
մատչելի ծառայությունների 3,ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը
մատուցումը:
(հարցումների հիման վրա) - 50 %
Ծրագիր 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում
Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ.
Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
Ապահովել ՏԻՄ-երի,
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
հունվար– մարդկային,
աշխատակազմի
ցուցանիշ.
համակարգ
աշխատակազմ
2022թ.
նյութական
և
արդյունավետ
1. ՏԻՄ-երը,
ՄԳ կիսամյակային և ի քարտուղար, դեկտեմբեր ֆինանսական
գործունեությունը,
աշխատակազմը,
տարեկան
բաժնի պետեր
ռեսուրսների
թափանցիկ կառավարումը
բնականոն գործել են,
հաշվետվություններ
անբավարարությու
և բնակչությանը
բարելավվել է
ն
ծառայությունների
բնակչությանը
մատուցումը:
մատուցված հանրային
ծառայությունների
մատչելիությունը և
որակը (հարցումների
հիման վրա) –
բավականին լավ
2.Համայնքի բյուջեի
սեփական եկամուտների
տեսակարար կշիռը
համայնքի բյուջեի
ընդհանուր մուտքերի
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կազմում 39 %
Միջանկյալ արդյունքներ.
Ապահովվել է ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի բնականոն և
արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ
կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների
մատուցումը,աճել է համայնքի բյուջեի սեփական
եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի
ընդհանուր մուտքերի կազմում: Աճել է Բնակչության
մասնակցությունը որոշումներ կայացնելու գործին:

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ,
որակ,ժամկետ)
1, Համայնքապետարանի
աշխատակազմի աշխատողների թիվը 85
2. 1. ՏԻՄ-երի գործունեության
վերաբերյալ բնակիչների
իրազեկվածության մակարդակը – լավ

Տեղեկատվական աղբյուրներ
Աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային, տարեկան
հաշվետվություններ,
Քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպություններ և խմբեր,
բնակիչներ

3,Համայնքապետարանի
աշխատակազմում բարձրագույն
կրթություն ունեցող աշխատողների թվի
տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ,
85%
4,Համայնքապետարանի
աշխատակազմի աշխատանքային
օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 252 օր
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1,Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր
894640,1հազ. դրամ
2.Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
3.Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի
արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության
ապահովում
2. Աշխատակազմի կողմից տեղական
ինքնակառավարման մարմինների համար օրենքով և
իրավական այլ ակտերով սահմանված
լիազորությունների և քաղաքացիական
իրավահարաբերությունների իրականացում
Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում

Բնակավայրերը՝ Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն
Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Աշխատակազմ
2022թ. Համապատասխան
Ապահովել համայնքային
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ի քարտուղար,
հունվար մարդկային,
ծառայությունների
ցուցանիշ.
համակարգ
ՔԿԱԳ բաժնի
– 2022թ.նյութական
և
արդյունավետ, թափանցիկ
Ապահովվել է
ՄԳ կիսամյակային և
պետ,
դեկտեմբֆինանսական
կառավարումը,
համայնքային
տարեկան
ֆինանսական
եր
ռեսուրսների
ենթակառուցվածքների
ծառայությունների
հաշվետվություններ,
բաժնի պետ
անբավարարություն
գործունեության
արդյունավետ,
համայնքապետարանի
պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի
թափանցիկ
աշխատակազմ
արդյունավետ
կառավարումը,
աշխատանքը:
ենթակառուցվածքների
գործունեության
պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի
արդյունավետ
աշխատանքը
(հարցումների հիման
վրա) – բավականին լավ
Միջանկյալ արդյունքներ .
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
1.Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային
ժամկետ)
Աշխատակազմ, ՄԳ
ծառայությունների որակը և մատչելիությունը:
1,Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից
կիսամյակային, տարեկան
2.Արագացել է ՔԿԱԳ-ի կողմից քաղաքացիական
սպասարկված հաճախորդների թիվը,
հաշվետվություններ,
կացության ակտեր գրանցելու, կրկնակի վկայականներ
3211 մարդ
քաղաքացիական
տալու, փոփոխություններ և լրացոմներ կատարելու և
2, ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ հասարակության
վկայականներ տրամադրելու գործընթացը:
բնակիչների բողոք-դիմումների
կազմակերպություններ և խմբեր,
նվազում, 10 %
բնակիչներ
3, ՔԿԱԳ-իաշխատանքային օրերի թիվը
տարվա ընթացքում, 252 օր
4,Համայնքում կիրառվող
համակարգչային ծրագրերի
թարմացման հաճախականությունը, 6
ամիսը մեկ անգամ
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1
տարի

10

Միջոցառումներ (գործողություններ) 1,Քաղաքացիական
կացության ակտերի պետական գրանցումներ
2.Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝7540.2 հազ. դրամ
2. Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված
համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն, առկա է
3, Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք, առկա է
4, Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը -4
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ
Ծրագիր 3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում
Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ.
Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Աշխատակազմի
2022թ.
Համապատասխան
Ունենալ համայնքի
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
քարտուղար,
հունվար– մարդկային,
սեփականություն
ցուցանիշ.
համակարգ
քաղաքաշինությա 2022թ.
նյութական
և
հանդիսացող գույքի
Համայնքի գույքի
ՄԳ կիսամյակային և ն և
դեկտեմբե ֆինանսական
կառավարման և
կառավարման և
տարեկան
հողօգտագործման ր
ռեսուրսների
տեղեկատվական
տեղեկատվական
հաշվետվություններ, բաժնի պետ,
անբավարարություն
ծառայությունների
ծառայությունների
համայնքապետարանիֆինանսական
մատուցման համակարգ:
մատուցման համակարգի աշխատակազմ, ՏԶՎԿ բաժնի պետ
առկայությունը – առկա է
ՀԿ
Միջանկյալ արդյունքներ.
1.Արագացել է համայնքային գույքի գնահատման և
գրանցման գործընթացը:
2.Բարելավվել է քաղաքացիների և տնտեսավարողների
սպասարկման որակն ու արագությունը:

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1,Համայնքային գույքի գնահատման, պետական
գրանցման, վկայականների ձեռք բերման
աշխատանքներ:
2.Տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերում:
3 Համայնքային գույքի քարտեզագրում և կառավարման
պլանի մշակում:

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
ժամկետ)
Աշխատակազմ, ՏԶՎՀԿ ՀԿ, ՀՀ
1, Անշարժ գույքի գրանցումների
ԿԱ ԱԳԿ
քանակը - 70
2,Համայնքի սեփականություն
համարվող անշարժ գույքի
կառավարման, չափագրման, պետական
գրանցման աշխատանաքների
թափանցիկության և
հրապարակայնության մակարդակի
բարձրացումը (հարցումների հիման
վրա) - 50 % - ով
3, Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում
առկա անճշտությունների նվազեցում80 %
4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1
տարի
5.Համայնքապետարանի հետ
համագործակցող
կազմակերպությունների քանակը - 3
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 3250.0 հազ. դրամ
2.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական,
հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է
3. Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր – առկա է
4.Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող աշխատակիցներ - 2
5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք – առկա է
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում
Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ.
Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
Համայնքի
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
հունվար– մարդկային,
աշխատակազմին
ցուցանիշ.
համակարգ
ֆինանսական
2022թ.
նյութական
և
ապահովել արդի
Աշխատակազմը
ՄԳ կիսամյակային և բաժնի պետ
դեկտեմբե ֆինանսական
պահանջներին
ապահովվել է
տարեկան
ր
ռեսուրսների
համապատասխան
անհրաժեշտ
հաշվետվություններ
անբավարարություն
սարքավորումներով:
սարքավորումներով –
առկա է
Միջանկյալ արդյունքներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
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Աշխատակազմն ապահովվել է անհրաժեշտ
սարքվորումներով և տրանսպորտային միջոցներով:

Միջոցառումներ(գործողություններ) 1,Տրանսպորտային
սարքավորումների ձեռք բերում
2. Համակարգչային տեխնիկայի և վարչական
սարքավորումների ձեռք բերում

ժամկետ)
Աշխատակազմ, ՄԳ
1.Ձեռք
բերված
համակարգիչների կիսամյակային, տարեկան
քանակը – 40, ձեռք բերված տպիչների հաշվետվություններ
քանակը 30
2. Ծառայողական մեքենաների համար
ձեռք բերված անվադողերի քանակը – 8
3. Աշխատակազմի աշխատողների
կարծիքը սարքավորումներով
ապահովվածության մասին – լավ
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1տարի
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 20000.0 հազ. դրամ
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ - 4
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ծրագիր 5 Մարտունու համայնքապետարանի շենքի վերանորոգում
Ծրագրի նպատակ
Համայնքապետարանի
շենքի վերանորոգում::

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ.
Աշխատակազմը
ապահովվել է անհրաժեշտ
պայմաններով

Միջանկյալ արդյունքներ
Աշխատակազմի և ավագանիների համար ապահովվել է
անհրրաժեշտ շենքային պայմաններ:

Միջոցառումներ(գործողություններ)
2. Շինարարական աշխատանքների իրականացում

Ծրագրի գնահատման
համակարգ
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,
ֆինանսական
բաժնի պետ

2022թ.
հունվար–
2022թ.
դեկտեմբեր

Համապատաս
խան
մարդկային,
նյութական և
ֆինանսական
ռեսուրսների
անբավարարու
թյուն
Տեղեկատվական աղբյուրներ
Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան հաշվետվություններ

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ,
որակ, ժամկետ)
1.վերանորոգված
է
համայնքապետարանի 850 քմ
մակերեսը
2. վերանորոգված սենյակների
թիվը 25
3. Աշխատակազմի
աշխատողների կարծիքը
սարքավորումներով
ապահովվածության մասին –
լավ
4. Ծրագրի իրականացման
ժամկետը - 1տարի
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 22000.0 հազ. դրամ
2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ - 4
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Նպաստել երկրի
1.Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը - այո
պաշտպանունակության
2.Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) մակարդակի
100 %
բարձրացմանը:
Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն
Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն,
Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Աշխատակազմ
2020թ.
Համապատասխան
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Նպաստել երկրի
պաշտպանունակության
մակարդակի
բարձրացմանը:

(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ
Զորակոչիկների
ծնողների
բավարարվածությունը
համայնքի կողմից
իրականացված
աջակցության
միջոցառումներից
(հարցումների հիման
վրա) - շատ լավ

Միջանկյալ արդյունքներ
Աջակցություն ստացած ընտանիքներ: Իրականացված
միջոցառումներ: Համապատասխան ցուցակի
առկայություն:

Միջոցառումներ (գործողություններ) 1 Աջակցել
զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների,
հաշմանդամ
զինծառայողների
սոցիալական
խնդիրների լուծմանը.
2) Աջակցում է բնակչության, հատկապես
երիտասարդության
ռազմահայրենասիրական
դաստիարակության
միջոցառումների
իրականացմանը:
3) ապահովում է համայնքի աշխարհազորային
պայմանական բրիգադի և (կամ) գումարտակի
համալրումն
աշխարհազորայիններով`
համապատասխան
համայնքում
հաշվառված
քաղաքացիներից:
Ոլորտ 3 Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության
պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության
կազմակերպում։
Ոլորտային նպատակ
Կազմակերպել համայնքի քաղաքացիական
պաշտպանության միջոցառումների պլանավորումը և

գնահատման
համակարգ
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

ի քարտուղար,
ֆինանսական
բաժնի պետ

հունվար– մարդկային,
2020թ.
նյութական
և
Դեկտեմբե ֆինանսական
ր
ռեսուրսների
անբավարարություն

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
ժամկետ)
Աշխատակազմ, ՄԳ
1.Նվերներ ստացած զորակոչիկների
կիսամյակային, տարեկան
թիվը, 120 մարդ
հաշվետվություններ,
2, Աջակցություն ստացած զոհվածների
զինկոմիսարիատ,
ընտանիքների և հաշմանդամ
զորակոչիկներ, ծնողներ
զինծառայողների ընտանիքների թիվ ,
50 ընտանիք
3.Զորակոչիկների
բավարարվածությունը մատուցված
ծառայություններից- շատ լավ
4 Ռազմահայրենասիրական
միջոցառումների թիվ 1
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը –
1տարի
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 240.0 հազար դրամ
2. Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների
թիվը – 2
3. ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

Բնակչության բավարարվածության աստիճնի բարձրացում %

իրականացումը.

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Իրականացնել համայնքի
2.Նորոգված մուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 50 %
բնակֆոնդի արդյունավետ
4, Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ -40%
կառավարումը և արտաքին
5, Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը
լուսավորության և
լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 80 %
ջրամատակարարման
6,Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ջրամատակարարման
ցանցերի պահպանումը:
ծառայություններից(հարցումների հիման վրա) - 40 %
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Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում
Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ.
Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
Ապահովել համայնքի
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավարի
հունվար– մարդկային,
արտաքին
ցուցանիշ
համակարգ
տեղակալ,
2022թ.
նյութական
և
լուսավորության
Բնակիչների
ՄԳ կիսամյակային և
դեկտեմբե ֆինանսական
համակարգի
բավարարվածությունը
տարեկան
Քաղաքային
ր
ռեսուրսների
պահպանումը,
համայնքում գիշերային
հաշվետվություններ
տնտեսության
անբավարարություն
սպասարկում և
լուսավորվածությունից բաժնի պետ
բարելավումը:
լավ
ֆինանսական
բաժնի պետ,
Միջանկյալ արդյունքներ.
Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
Մարտունի համայնք լուսավորության ցանցը նորմալ
ժամկետ)
Աշխատակազմ, ՄԳ
վիճակում է:
1,Գիշերային լուսավորության
կիսամյակային, տարեկան
հենասյուների թիվը, 700 սյուն
հաշվետվություններ,
2,Գիշերային լուսավորորված
քաղաքացիականհասարակությ
փողոցների տեսակարարկշիռը
ան կազմակերպություններ և
ընդհանուրիմեջ. 40 %
խմբեր, բնակիչներ
3,Գիշերայինլուսավորվածության
ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, 6 ժամ
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1
տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 81225.0 հազ.դրամ,
2.Համայնքային տեխնիկա և գույք
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
Ծրագիր 2 Համայնքում լուսավորության ցանցի կառուցում
Բնակավայրերը՝ Մարտունի,
Ծրագրի նպատակ
Կառուցել համայնքի նոր
արտաքին
լուսավորության
համակարգ:

Ծովինար, Զոլաքար, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն,Ձորագյուղ Ծակքար :
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավարի
հունվար– մարդկային,
ցուցանիշ
համակարգ
տեղակալ,
2022թ.
նյութական
և
Բնակիչների
ՄԳ կիսամյակային և
դեկտեմբե ֆինանսական
բավարարվածությունը
տարեկան
Քաղաքային
ր
ռեսուրսների
համայնքում գիշերային
հաշվետվություններ
տնտեսության
անբավարարություն
լուսավորվածությունից բաժնի պետ
լավ
ֆինանսական
բաժնի պետ,
Միջանկյալ արդյունքներ.
Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
Մարտունի համայնք լուսավորության ցանցը նորմալ
ժամկետ)
Աշխատակազմ, ՄԳ
վիճակում է:
1,Գիշերային լուսավորության
կիսամյակային, տարեկան
հենասյուների թիվը, 1250սյուն
հաշվետվություններ,
2,Գիշերային լուսավորորված
քաղաքացիականհասարակությ
փողոցների տեսակարարկշիռը
ան կազմակերպություններ և
ընդհանուրիմեջ. 40 %
խմբեր, բնակիչներ
3,Գիշերայինլուսավորվածության
ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, 6 ժամ
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1
տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 110737,753 հազ.դրամ,
2.Համայնքային տեխնիկա և գույք
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
Ծրագիր 3 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում
Բնակավայրերը՝ Ծովինար, Զոլաքար, Աստղաձոր,Վաղաշեն, Լիճք, Ձորագյուղ, Երանոս :
Ծրագրի նպատակը
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
Կառուցել և նորոգել
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավարի

2022թ.
Համապատասխան
հունվար– մարդկային,
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համայնքի նոր խմելու
ջրագծեր:

ցուցանիշ
Բնակիչների
բավարարվածությունը
համայնքում խմելու ջրի
մատակարարումից և
դրա որոկից

Միջանկյալ արդյունքներ.
Մարտունի համայնք լխմելու ջրագծերի ցանցը
բավարար վիճակում է:

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1.խմելու ջրագծերի կառուցում

համակարգ
ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան
հաշվետվություններ

տեղակալ,

2022թ.
նյութական
և
դեկտեմբե ֆինանսական
ր
ռեսուրսների
անբավարարություն

Քաղաքային
տնտեսության
բաժնի պետ
ֆինանսական
բաժնի պետ,
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
ժամկետ)
Աշխատակազմ, ՄԳ
1,Կառուցված 34,3 կմ խմելու ջրագիծ
կիսամյակային, տարեկան
2, Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70
հաշվետվություններ,
տոկոսով
քաղաքացիականհասարակությ
3,300 տնտեսություններ կունենան
ան կազմակերպություններ և
մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ
խմբեր, բնակիչներ
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1
տարի
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 122000.0 հազ.դրամ,
2.Համայնքային տեխնիկա և գույք
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ծրագիր 4 Համայնքում Գազի գծերի կառուցում
Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Գեղհովիտ, Ն. Գետաշեն , Ձորագյուղ :
Ծրագրի նպատակը
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
Կառուցել նոր Գազի գծեր: (վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավարի
հունվար– մարդկային,
ցուցանիշ
համակարգ
տեղակալ,
2022թ.
նյութական
և
Բնակիչների
ՄԳ կիսամյակային և
դեկտեմբե ֆինանսական
բավարարվածությունը
տարեկան
Քաղաքային
ր
ռեսուրսների
գազի
հաշվետվություններ
տնտեսության
անբավարարություն
մատակարարումից:
բաժնի պետ
ֆինանսական
բաժնի պետ,
Միջանկյալ արդյունքներ.
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
Մարտունի համայնքու գազի գծերը կառուցված են:
ժամկետ)
Աշխատակազմ, ՄԳ
1,Կառուցված 9,8 կմ գազի գիծ
կիսամյակային, տարեկան
3,300 տնտեսություններ կունենան գազ:
հաշվետվություններ,
ժամ
քաղաքացիականհասարակությ
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 ան կազմակերպություններ և
տարի
խմբեր, բնակիչներ
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. Գազի գծերի կառուցում:
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 40000.0 հազ.դրամ,
2.Համայնքային տեխնիկա և գույք
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
Ծրագիր 5. Մարտունի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում:
Բնակավայրերը՝ Մարտունի քաղաք :
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Բարեկարգել
(վերջնական արդյունքի)
բազմաբնակարան
ցուցանիշ
շենքերի բակային
Բարեկարգված բակային
տարածքները և
հատվածների մակերեսը
շքամուտքերի հարակից
տարածքները
սալարկմամբ:
Միջանկյալ արդյունքներ.
Բարեկարգված բակային հատվածներ:

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավարի
տեղակալ,
ֆինանսական
բաժնի պետ,
Քաղաքային
տնտեսության
բաժնի պետ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)

2022թ.
Համապատասխան
հունվար– մարդկային,
2022թ.
նյութական
և
դեկտեմբե ֆինանսական
ր
ռեսուրսների
անբավարարություն

Տեղեկատվական աղբյուրներ
Աշխատակազմ, ՄԳ
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Միջոցառումներ (գործողություններ)
1,
Բարեկարգել
Մարտունի
համայնքի
բազմաբնակարան շենքերի բակային հատվածները
2 Բակերում տեղադրել զրուցարաններ:

Սալարկված 8400 քառ մետր
կիսամյակային, տարեկան
բակային հատված։
հաշվետվություններ,

Տեղադրված եզրաքարեր 2900
քաղաքացիականհասարակությ
գծամետր։
ան կազմակերպություններ և

տեղադրված 9 զրուցարան։
խմբեր, բնակիչներ

Կունենանք բարեկարգ բակեր։
Բնապահպանական խնդիրների
լուծում/փոշու նվազում,
Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1
տարի
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 20000,0 հազ. դրամ,
3,Համայնքային տեխնիկա
4. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝2
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ

Ոլորտ 5. Տրանսպորտ
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Բարելավել
1.Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի
ներհամայնքային
կազմում - 80 %
ճանապարհների
2.Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային
անցանելիության
նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ - 85%
մակարդակը և ապահովել
բնակիչների անվտանգ
տեղաշարժը:
Ծրագիր 1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում
Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն,
Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
Բարձրացնել Մարտունի
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
հունվար– մարդկային,
համայնք հանդամիջյան
ցուցանիշ
համակարգ
ֆինանսական
2022թ.
նյութական
և
ճանապարհների
Ապահովվել է Մարտունի
ՄԳ կիսամյակային,
բաժնի պետ,
դեկտեմբե ֆինանսական
անցանելիությունը
համայնքի բնակչությանը
տարեկան
Քաղաքային
ր
ռեսուրսների
անցանելի փողոցներով և
հաշվետվություններ
տնտեսության
անբավարարություն
ճանապարհներով
բաժնի պետ
երթևեկելու ծառայության
մատուցումը - 100 %-ով
Միջանկյալ արդյունքներ
Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
Քարտեզագրված հանդամիջյան ճանապարհների
ժամկետ)
Ծրագրի գնահատման
երկարություն
1.Նորոգված հանդամիջյան
համակարգ,
ճանապարհներիերկարությունը -150 կմ
աշխատակազմ, ՄԳ
2.Ընթացիկ նորոգված հանդամիջյան
կիսամյակային, տարեկան
ճանապարհների տեսակարար կշիռը
հաշվետվություններ,
ընդհանուրի մեջ - 60 %
քաղաքացիականհասարակությ
3. Բնակիչների բավարարվածությունը
ուն, բնակիչներ
վերանորոգված հանդամիջյան
ճանապարհների անցանելիության
վիճակից - բավականինլավ
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1
տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
1, Կազմել փողոցների և հանդամիջյան ճանապարհների
վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերը:
2.Վերահսկել փողոցների և ճանապարհների նորոգման
աշխատանքները:
3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը
կազմել, քննարկել և հաստատել:
Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համանքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր - 33000,0
հազ.դրամ
2.Համայնքային տեխնիկա և գույք
3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի
աշխատակիցներ – 7
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ
նախագծերի պատվիրում
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Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն,
Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
Բարեկարգել Մարտունի
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
հունվար– մարդկային,
համայնքի փողոցները և
ցուցանիշ
համակարգ
ֆինանսական
2022թ.
նյութական
և
մայթերը, դրանք դարձնել
Մարտունի համայնքի
ՄԳ կիսամյակային,
բաժնի պետ
դեկտեմբե ֆինանսական
անցանելի ու հարմարավետ փողոցներն անցանելի ու
տարեկան
ր
ռեսուրսների
հետիոտների և
հարմարավետ են
հաշվետվություններ
անբավարարություն
տրանսպորտային
հետիոտների և
միջոցների երթևեկության
տրանսպորտային
համար:
միջոցների երթևեկության
համար - 50 %
Միջանկյալ արդյունքներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
1. Մարտունի համայքի փողոցները դարձել էն բարեկարգ ժամկետ)
Ծրագրի գնահատման
և հարմարավետ հետիոտնի և տրանսպորտային
1.Ճանապարհային երթևեկության
համակարգ,
միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր
նշաններով նշագծված փողոցների թիվը
աշխատակազմ, ՄԳ
եղանակներին:
10
կիսամյակային, տարեկան
2. Ճանապարհատրանսպորտային
հաշվետվություններ,
պատահարների թվի նվազեցում 30 %
քաղաքացիականհասարակությ
4. Վերանորոգված միջհամայնքային
ուն, բնակիչներ
ճանապարհների և փողոցների
մակերեսը 10000 քառ մ
5. Բարեկարգ և անցանելի
ներբնակավայրային փողոցների
մակերեսի տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի կազմում – 100 %
6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը –
4ամիս
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Աշխատանքների իրականացման նախագծա1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 15638.6 հազ. դրամ
նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում:
2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր –առկա են
2, Մարտունի համայնքի փողոցների և մայթերի
3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի
կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների
աշխատակիցներ - 5
իրականացում:
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, սուբվենցի
3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը
պետության կողմից, անհատ, քաղաքացիներ:
կազմում, քննարկում և հաստատում:
Ծրագիր 3. Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում
Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն,
Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
Ասֆալտապատել համայնքի (վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
փողոցները:
ցուցանիշ
համակարգ
Հայաստանի
Ասֆալտապատված
ՄԳ կիսամյակային,
տարածքային
փողոցներ- այո
տարեկան
զարգացման
հաշվետվություններ
հիմնադրամի
ներկայացուցիչ
ներ
Միջանկյալ արդյունքներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են
ժամկետ)
ասֆալտապատ փողոցներով:
1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես
100000 քմ:
2. Ծակքար համայնքում առկա կամուրջ
3, Իրականացման
ժամանակահատվածը 2 տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
1Նախագծերի պատվիրում
Շինարարական աշխատանքների իրականացում

Վ. Գետաշեն, Լիճք, Ծակքար ,
2022թ.
Համապատասխան
հունվար– մարդկային,
2022թ.
նյութական
և
դեկտեմբե ֆինանսական
ր
ռեսուրսների
անբավարարություն

Տեղեկատվական աղբյուրներ
Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ,
աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային, տարեկան
հաշվետվություններ
քաղաքացիական
հասարակություն, բնակիչներ
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի
աշխատողներ - 5
2.Համայնքային տեխնիկա և գույք
3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում
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4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ – 865412.0 հազ.դրամ
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն

Ծրագիր 4. Մարտունի քաղաքի տարբեր փողոցների մայթերի սալարկում
Բնակավայրերը՝ Մարտունի քաղաք
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Մարտունի քաղաքի
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
մայթերի սալարկում :
ցուցանիշ
համակարգ
Սալարկված մայթեր- այո ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Միջանկյալ արդյունքներ
Բնակիչները քայլում են սալարկված բարեկարգ
մայթերով:

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1Նախագծերի պատվիրում
Շինարարական աշխատանքների իրականացում

Համայնքի
ղեկավար,
Հայաստանի
տարածքային
զարգացման
հիմնադրամի
ներկայացուցիչ
ներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
1. Սալարկված փողոցների մակերես
7695 քմ:
2. Ընդհանուր երկարությունը 3700 մ
3, Իրականացման
ժամանակահատվածը 2 տարի

2022թ.
Համապատասխան
հունվար– մարդկային,
2022թ.
նյութական
և
դեկտեմբե ֆինանսական
ր
ռեսուրսների
անբավարարություն

Տեղեկատվական աղբյուրներ
Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ,
աշխատակազմ, ՄԳ
կիսամյակային, տարեկան
հաշվետվություններ
քաղաքացիական
հասարակություն, բնակիչներ
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի
աշխատողներ - 5
2.Համայնքային տեխնիկա և գույք
3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում
4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ – 136229.500 հազ.դրամ
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն

Ոլորտ 8.Կրթություն
Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն,
Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Ապահովել համայնքի
1.Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը
բնակչությանը
ընդհանուրի մեջ - 60%
նախադպրոցական
2. Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի
կրթության և
հաշվով - 304 հազ.դրամ
դաստիարակության
3,Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի
որակյալ ծառայությունների
բնակիչներին - 70 %
մատուցումը:
4,Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության
ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 60%
5.Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության
խմբակների տեսակարար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ - 60%
Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում
Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն,
Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
Ապահովել համայնքի
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
հունվար– մարդկային,
բնակչությանը
ցուցանիշ
համակարգ
աշխատակազմ, 2022թ.
նյութական
և
նախադպրոցական
Ապահովվել է համայնքի
ՄԳ կիսամյակային,
համայնքի
դեկտեմբե ֆինանսական
կրթության որակյալ
բնակչությանը
տարեկան
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿր
ռեսուրսների
ծառայությունների
նախադպրոցական
հաշվետվություններ
ների
անբավարարություն
մատուցումը:
կրթության
տնօրեններ
ծառայությունների
մատուցումը և
հասանելիությունը բավականինլավ
Միջանկյալ արդյունքներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
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Ապահովվել է Մարտունի համայնքի 12
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն
ՀՈԱԿ-ների բնականոն գործունեությունը:

ժամկետ)
Աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ
1. ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը -38 խումբ
ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր
2. ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների
կիսամյակային, տարեկան
թիվը - 1034 երեխա
հաշվետվություններ,
3.Ջեռուցման համակարգի ունեցող
քաղաքացիականհասարակությ
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը – 4
ուն,
բնակիչներ
(ծնողներ),
4.Նախադպրոցական կրթության
կրթության բաժին
ծառայության մատուցման օրերի թիվը
տարվա ընթացքում - 4 ՆՈՒՀ-երում 256
օր
5. Մատուցված ծառայության
համապատասխանությունը
օրենսդրական պահանջներին,
սահմանված նորմատիվներին,
կարգերին և չափորոշիչներին ամբողջությամբ
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1,,,Մարտունու թիվ 1 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող
1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք
ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ2.,,Մարտունու թիվ 2 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող
ների պահպանման ծախսեր
ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի
3. ,, Մարտունու թիվ 3 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող
միջոցներ 412216.0
ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
4. ,,Մարտունու թիվ 4 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող
ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
5.«Վարդաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ
6.«Ձորագյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ
7.«Լիճքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ
8.«Ներքին Գետաշենի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ
9.«Վերին Գետաշենի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ
10.«Գեղհովիտի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ
11.«Ծակքարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ
12.«Վարդենիկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

Ծրագիր 2.Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում
Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն,
Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակ
Ապահովել համայնքի
բնակչությանը
արտադպրոցական
դաստիարակության
ծառայության
մատուցումը և
հասանելիությունը:

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ
,,Մարտունու մանկական
արվեստի դպրոց,,,
,,Մարտունու Սմբատ
Մհերյանի անվան
մարզադպրոց,,,
,,Մարտունու երաժշտական
դպրոց,,, ,,Մարտունու
Գ.Նժդեհի անվան
մանկապատանեկան
կենտրոն,,
Վարդենիկի երաժշտական
դպրոց ՀՈԱԿ-ների
գործունեությամբ
ապահովվել է համայնքի
բնակչությանը մատուցվող
արտադպրոցական

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմ,
համայնքի
արտադպրոցակ
ան
կազմակերպութ
յունների
տնօրեններ,
վարչական
ղեկավարներ

2022թ.
Համապատասխան
հունվար– մարդկային,
2022թ.
նյութական
և
դեկտեմբե ֆինանսական
ր
ռեսուրսների
անբավարարություն

19

Միջանկյալ արդյունքներ
Ապահովվել է
,,Մարտունու մանկական
արվեստի դպրոց,,,
,,Մարտունու Սմբատ
Մհերյանի անվան
մարզադպրոց,,,
,,Մարտունու
երաժշտական դպրոց,,,
,,Մարտունու Գ.Նժդեհի
անվան
մանկապատանեկան
կենտրոն, և
Վարդենիկի
երաժշտական դպրոցի
բնականոն
գործունեությունը:

դաստիարակությանծառայո
ւթյունների մատուցումը և
հասանելիությունը բավարար
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)
1. ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,, ՀՈԱԿ-ի կողմից
ծառայության մատուցման ամիսների թիվը տարվա ընթացքում, 9 ամիս
2. ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,, ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների
թիվը, 172 երեխա
3.Համայնքում երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թվի
տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ, 10%
4. ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ
հաճախող մարզիկների թիվը, 170 երեխա,
5, ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ
երեխաների հաճախումների թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
6. ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ
հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ
երեխաների թվի մեջ, 10%
7.,,ՄարտունուԳ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,, ՀՈԱԿ
հաճախողերեխաներիթիվը, 69 երեխա
8. Վարդենիկի երաժշտական դպրոցի սաների թիվը 30

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1, ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,, ՀՈԱԿ-ի
կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ
մակարդակի պահպանում
2. ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան
մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող
ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
3. ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,,ՀՈԱԿ-ի կողմից
մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի
պահպանում
4.,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան
կենտրոն,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող
ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
5 Վարդենիկի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-Ի կողմից
մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի
պահպանում:

Տեղեկատվական աղբյուրներ
Աշխատակազմ, համայնքի
արտադպրոցական
կազմակերպությունների
աշխատակազմեր, ՄԳ
կիսամյակային և տարեկան
հաշվետվություններ, բնակիչներ
(ծնողներ)

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1. ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,,, ,,Մարտունու Սմբատ
Մհերյանի անվան մարզադպրոց,,, ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,
,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,,,
Վարդենիկի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի
աշխատողներ - 70
2. ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,,, ,,Մարտունու Սմբատ
Մհերյանի անվան մարզադպրոց,,, ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,,,
,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,,,
Վարդենիկի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք
3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ,,Մարտունու մանկական արվեստի
դպրոց,,, ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,,,
,,Մարտունու երաժշտական դպրոց, Վարդենիկի երաժշտական դպրոց,
,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,, ,
Վարդենիկի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր
59983.0 հազ. դրամ

Ծրագիր 3.Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում
Բնակավայրը՝ Ծովինար, Զոլաքար
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
Համայնքային
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
ենթակայության
ցուցանիշ
համակարգ
աշխատակազմ,
մանկապարտեզներում
Համայնքային
ՄԳ կիսամյակային,
համայնքի
հարմարավետ
ենթակայության
տարեկան
ՆՈՒՀ
ՀՈԱԿպայմանների ստեղծում:
մանկապարտեզները
հաշվետվություններ
ների
ապահովված են
տնօրեններ,
անհրաժեշտ գույքով –
առկա է
Միջանկյալ արդյունքներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Բարելավվել է Զոլաքար և Ծովինար բնակավայրերի
ժամկետ)
նախադպրոցական կրթության ծառայությունների
1.Գույք ստացած ՀՈԱԿ-ների քանակը մատուցման պայմանները
2
2.ՀՈԱԿ-ների գույքով
ապահովվածությունը - լավ
3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1

2022թ.
Համապատասխան
հունվար– մարդկային,
2022թ.
նյութական
և
դեկտեմբե ֆինանսական
ր
ռեսուրսների
անբավարարություն

Տեղեկատվական աղբյուրներ
Աշխատակազմ, համայնքի
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների
աշխատակազմեր, ՄԳ
կիսամյակային և տարեկան
հաշվետվություններ,
բնակիչներ (ծնողներ)

տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
1.Համայնքային ենթակայության 2 մանկապարտեզների

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը, հազ. դրամ
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համար գույքի ձեռք բերում

2.Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող
մասնագետներ 3.ՀՈԱԿ-ներիթիվը - 2
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 20000.0 համայնքի բյուջեի միջոցներ,
սուբվենցիոն հատկացումներ

Ծրագիր 4.Համայնքային ենթակայությա արտադպրոցական դաստիարակության հիմնարկների համար գույքի ձեռքբերում
Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն,
Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
Համայնքային
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
հունվար– մարդկային,
ենթակայության
ցուցանիշ
համակարգ
աշխատակազմ, 2022թ.
նյութական
և
արտադպրոցական
Համայնքային
ՄԳ կիսամյակային,
համայնքի
դեկտեմբե ֆինանսական
հիմնարկներում
արտադպրոցական
տարեկան
արտադպրոցակ ր
ռեսուրսների
հարմարավետ
հիմնարկները
հաշվետվություններ
ան
անբավարարություն
պայմանների ստեղծում
ապահովված են
կազմակերպութ
անհրաժեշտ գույքով –
յունների
առկա է
տնօրեններ,
վարչական
ղեկավարներ
Միջանկյալ արդյունքներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
Բարելավվել են արտադպրոցական
ժամկետ)
Աշխատակազմ, համայնքի
դաստիարակաության կազամակերպությունների
1.Գույք ստացած արտադպրոցական
արտադպրոցական
արտադպրոցական դաստիարակության
դաստիարակության
կազմակերպությունների
ծառայությունների մատուցման պայմանները
կազմակերպությունների թիվը - 2
աշխատակազմեր, ՄԳ
2. Արտադպրոցական
կիսամյակային և տարեկան
դաստիարակության ՀՈԱԿ-ների
հաշվետվություններ,
գույքով ապահովվածությունը - լավ
բնակիչներ (ծնողներ)
3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1
տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական
1.Արտադպրոցական կազմակերպությունների քանակը, 4
հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում
2. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 1500.0- հազ. դրամ
3.Աշխատակազմում ծրագրիիրականացման հարցերով զբաղվող
մասնագետներ ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
Ծրագիր 5.Դպրոցներում բնապահպանական և բարձր տեխնոլոգիաների գիտելիքների տարածում
Բնակավայրը՝ Մարտունի
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2020թ.
Համապատասխան
Խրախուսել համայնքի
(վերջնականարդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
հունվար– մարդկային,
դպրոցներում շրջակա
ցուցանիշ
համակարգ
Հայաստանի
2020թ.
նյութական
և
միջավայրի պահպանման և
Համայնքի դպրոցներում
ՄԳ կիսամյակային,
տարածքային
դեկտեմբե ֆինանսական
բարձր տեխնոլոգիաների
հիմնվել են ինժեներական տարեկան
զարգացման
ր
ռեսուրսների
ներդրման գիտելիքներ
լաբորատորիաներ
հաշվետվություններ
հիմնադրամի
անբավարարություն
իտարածմանը:
- այո
ներկայացուցիչ
ներ
Միջանկյալ արդյունքներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
Դպրոցներում ապահովվել են ժամանակակից
ժամկետ)
Հայաստանի տարածքային
տեխնոլոգիաներին և ուսուցման ժամանակակից
1.Կազմակերպված միջոցառումների
զարգացման հիմնադրամի
պահանջներին համապատասխան պայմաններ
թիվը - 3
ներկայացուցիչներ,
Երեխաները ծանոթ են ԱՏՀ-ին ,, Աշխարհագրական
2.Մասնակիցների թիվը - 50 երեխա
աշխատակազմ, ՄԳ
տեղեկատվական համակարգեր,,
3.Շահառու բնակավայրերի թիվը – 3
կիսամյակային, տարեկան
համայնք
հաշվետվություններ
4.Լաբորատորիաներով վերազինված
քաղաքացիական
դպրոցների թիվը - 1
հասարակություն,
5.Ծնողների բավարարվածության
բնակիչներ(ծնողներ)
աստիճանը մատուցված
ծառայությունների որակից - շատլավ
6.Ծրագրի իրականացման ժամկետը
1տարի
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Միջոցառումներ (գործողություններ)
2.

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Համայնքային տեխնիկա և գույք
2.Համայնքային ֆինանսական միջոցներ:

համայնքի անցկացնել բնապահպանական
միջոցառումներ
3. Համակարգճային դասընթացների
կազմակերպում
4. Տեղեկատվական համակարգերի օգտագործում
բնապահպանական ոլորտում երեխաների
գիտելիքների բարձրացում բնապահպանական
ոլորտում:
Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Կազմակերպել համայնքի
1.Համայնքային գրադարանի առկայություն - այո
մշակութային կյանքը և
2.Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների
ապահովել որակյալ
ընդհանուր թվի մեջ - 40 %
ծառայությունների
3.Տարվա ընթացքում թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի
մատուցումը:
մեջ - 40 %
4.Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 50 %
Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում
Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն,
Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակ
Ապահովել համայնքի
բնակչությանը
մշակութային բնույթի
ծառայությունների
մատուցումը,
երիտասարդության ազատ
ժամանցի նպատակային
կազմակերպումը:

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ
Համայնքի բնակիչներն
ապահովված են
մշակութային
ծառայություններից
մշտապես օգտվելու
հնարավորությամբ,
ակտիվ մասնակցություն
ունեն համայնքի
տոնական և հիշատակի
օրերին նվիրված
միջոցառումներին - այո

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմ,
համայնքի
մշակութային
կազմակերպութ
յունների
տնօրեններ

2022թ.
Համապատասխան
հունվար– մարդկային,
2022թ.
նյութական
և
դեկտեմբե ֆինանսական
ր
ռեսուրսների
անբավարարություն

Միջանկյալ արդյունքներ
1.Ապահովվել է համայնքային ենթակայության
գրադարանի, մշակույթի պալատի և այլ մշակութային
կազմակերպությունների բնականոն գործունեությունը
2.Իրականացվել են տոնական միջոցառումների
պատշաճ կազմակերպում

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
2.Մատուցված մշակութային
ծառայությունների
համապատասխանությունը
օրենսդրական պահանջներին,
սահմանված նորմերին, կարգերին և
չափորոշիչներին - մասնակի
4.Բնակիչների կարծիքը
կազմակերպվող միջոցառումների
վերաբերյալ - դրական

Տեղեկատվական աղբյուրներ
Աշխատակազմ, համայնքի
մշակութային ՀՈԱԿ-ների
աշխատակազմեր, ՄԳ
կիսամյակային, տարեկան
հաշվետվություններ բնակիչներ

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1Մարտունի համայնքի կենտրոնական գրադարան,,
ՀՈԱԿ-ի պահպանում
2.Մարտունու համայնքի մշակույթի տների, ՀՈԱԿ-ների
պահպանում
3.,,Մարտունու մշակույթի տուն,, ՀՈԱԿ-ում գործող
Երկրագիտական թանգարանի պահպանում
4.Համայնքում մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1,,,Մարտունու կենտրոնական գրադարան,, ՀՈԱԿ-ի
2.,,Մարտունի հմայնքի մշակույթի տներ ,, ՀՈԱԿ-ի
շենքեր և գույքեր
3.Մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցները
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 29800.0 հազ դրամ միջոցներ

Ծրագիր 2. Մարտունի Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն,
Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
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Ծրագրի նպատակ
Ապահովել համայնքի
բնակչության և
երիտասարդության ազատ
ժամանցի նպատակով
միջոցառումների
կազմակերպում:

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ
Համայնքի բնակիչներն
ապահովված են
մշակութային
ծառայություններից
մշտապես օգտվելու
հնարավորությամբ,
ակտիվ մասնակցություն
ունեն համայնքի
տոնական և հիշատակի
օրերին նվիրված
միջոցառումներին - այո

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմ,
համայնքի
մշակութային
կազմակերպութ
յունների
տնօրեններ

2022թ.
Համապատասխան
հունվար– մարդկային,
2022թ.
նյութական
և
դեկտեմբե ֆինանսական
ր
ռեսուրսների
անբավարարություն

Միջանկյալ արդյունքներ
1.Կազմակերպվել են տարբեր միջոցառումներ
2.Իրականացվել են տոնական և հիշատակի օրերի
վերաբերյալ միջոցառումների պատշաճ կազմակերպում:

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
1.Տարվա ընթացքում կազմակերպված
գրողների, հանրաճանաչ մարդկանց
հետ հանդիպումների թիվը - 5
3.Տարվա ընթացքում կազմակերպված
մշակութային միջոցառումների թիվը 30
4.Բնակիչների կարծիքը
կազմակերպվող միջոցառումների
վերաբերյալ - դրական

Միջոցառումներ (գործողություններ)

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1,,,Մարտունու կենտրոնական գրադարան,, ՀՈԱԿ-ի
2.,,Մարտունի հմայնքի մշակույթի տներ ,, ՀՈԱԿ-ի
շենքեր և գույքեր
3.Մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցները
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի 4630.0 հազ դրամ միջոցներ

.Համայնքում մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում

Տեղեկատվական աղբյուրներ
Աշխատակազմ, համայնքի
մշակութային ՀՈԱԿ-ների
աշխատակազմեր, ՄԳ
կիսամյակային, տարեկան
հաշվետվություններ բնակիչներ

Ծրագիր 3 Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում
Բնակավայրերը՝ Ծովինար, Ծակքար:
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
Համայնքի ենթակայության
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
հունվար– մարդկային,
մշակութային
ցուցանիշ
համակարգ
ֆինանսական
2022թ.
նյութական
և
կազմակերպություններում
ՄԳ կիսամյակային,
բաժնի պետ,
դեկտեմբե ֆինանսական
հարմարավետ
Վերանորոգվել են
տարեկան
քաղաքաշինութ ր
ռեսուրսների
պայմանների ստեղծում
Ծակքարի և Ծովինարի
հաշվետվություններ
յան և
անբավարարություն
մշակույթի տները
հողօգտագործմ
ան բաժնի պետ,
ղեկավար
Միջանկյալ արդյունքներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
Ապահովվել են մշակութային կազմակերպությունների
ժամկետ)
Աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-ներիի
աշխատակիցների աշխատանքի և զբոսաշրջիկների
1,Վերանորոգման մակերես 1010 քմ
աշխատակազմ,
ժամանցի կազմակերպման համար պատշաճ
2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1
ղեկավարություն, բնակիչներ
պայմաններ
տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1Մշակույթի շենքերի կապիտալ վերանորոգում
2 Մշակույթի շենքերի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված
ծախսեր, 55000.0 հազ. դրամ
3.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը - 2
4.Աշխատակազմի աշխատակիցներ - 4
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ
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Ծրագիր 4 Մարտունու գեղարվեստի դպրոցի վերանորոգում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Համայնքի ենթակայության
(վերջնական արդյունքի)
մշակութային
ցուցանիշ
կազմակերպություններում
հարմարավետ
Վերանորոգվել է
պայմանների ստեղծում
գեղարվեստի դպրոցը

Միջանկյալ արդյունքներ
Ապահովվել են գեղարվեստի դպրոցի աշխատակիցների
և սանների համար պատշաճ պայմաններ

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1Գեղարվեստի դպրոցի վերանորոգում

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
ղեկավար,
հունվար– մարդկային,
ֆինանսական
2022թ.
նյութական
և
բաժնի պետ,
դեկտեմբե ֆինանսական
քաղաքաշինութ ր
ռեսուրսների
յան և
անբավարարություն
հողօգտագործմ
ան բաժնի պետ,
ղեկավար
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
ժամկետ)
Աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-ներիի
1 վերանորոգման մակերես 800 քմ
աշխատակազմ,
3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1
ղեկավարություն, բնակիչներ
տարի
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
2 Մշակույթի շենքերի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված
ծախսեր, 30000.0 հազ. դրամ
3.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը - 2
4.Աշխատակազմի աշխատակիցներ - 4
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ, սուբվենցիոն
միջոցներ

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Բարելավել սոցիալապես
Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) – ավելի
անապահով ընտանիքների
շատ լավ, քան վատ
սոցիալական վիճակը
Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն
Բնակավայրերը՝Մարտունի համայնք
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
Հայտնաբերել և աջակցել
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
հունվար– մարդկային,
ցուցանիշ
համակարգ
աշխատակազմ
2022թ.
նյութական
և
Մարտունի համայնքի
Բարելավվելէ
ՄԳ
կիսամյակային,
ի
քարտուղար,
դեկտեմբե
ֆինանսական
սոցիալական ծանր
սոցիալապես
տարեկան
ֆինանսական
ր
ռեսուրսների
պայմաններում և կյանքի
անապահով
հաշվետվություններ
բաժնի պետ,
անբավարարություն
դժվարին իրավիճակում
ընտանիքներին
Սոցիալական
հայտնված ընտանիքներին:
տրամադրվող
բաժին
սոցիալական
աջակցության
հասցեականությունը
(հարցումների հիման
վրա)- լավ
Միջանկյալ արդյունքներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
ժամկետ)
Համայնքի ղեկավար,
տրամադրվող սոցիալական աջակցության
1. Սոցիալական աջակցություն ստացած վարչական ղեկավարներ,
հասցեականությունը:
կյանքի դժվար իրավիճակներում
աշխատակազմի սոցիալական
հայտնված ընտանիքների թիվ- 200
հարցերով զբաղվող մասնագետ,
2. Սոցիալական աջակցություն ստացած Սոցիալական բաժին,ՄԳ
սոցիալապես խոցելի ընտանիքների
կիսամյակային, տարեկան
թիվը-600
հաշվետվություններ,
3. Սոցիալական աջակցություն ստացած շահառուներ
վետերանների թիվը - 5
4.Սոցիալական ծրագրերի
շահառուների բավարարվածությունը
ծրագրից (հարցումների հիման վրա) –
բավականին լավ
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1
տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
Հայտնաբերել և աջակցել Մարտունի համայնքի
1.Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ - 3
2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո
սոցիալական ծանր պայմաններում և կյանքի դժվարին
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իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին, այն է՝


3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության
տրամադրման ծախսեր՝ 6300.0 հազ. դրամ
ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամություն
ունեցող և (կամ )հաշմանդամ երեխա ունեցող
անապահով ընտանիք



վարձով կամ ոչ հիմնական շինությունում կամ
3-րդ կամ 4-րդ կարգի վթարային ճանաչված
շենքում բնակվող ընտանիք



արտակարգ իրավիճակից տուժած ընտանիք



հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ
զոհված (անհետ կորած) կամ
հաշմանդամություն ստացած անձի ընտանիք



միայնակ չաշխատող թոշակառու



հայտնաբերման օրվան նախորդող երեք ամսվա
ընթացքում ընտանիքի անդամի մահվան դեպք
ունեցող ընտանիք



ծնողազուրկ երեխա ունեցող ընտանիք



միայնակ մայր



ամուսնալուծված ծնողի խնամքին գտնվող
երեխա



նպաստառու ընտանիք



հղի կին ունեցող ընտանիք



բազմազավակ (չորս և ավելի երեխա ունեցող)
ընտանիք



պարտադիր ժամկետային զինծառայող ունեցող
ընտանիք



այլ անբարենպաստ պայմաններ

2.Ցուցաբերել սոցիալական աջակցություն՝ 44-օրյա
պատերազմից տուժած արցախցի ընտանիքներին
3.,,Միասին,, ծրագրի շրջանակում ,,Հետպատերազմյան
սինդրոմ,, հոգեբանական տրավմաների վերհանում և
լուծում՝ հոգեբանների,հոգեթերապևտների և միջոցով
4. Համագործակցություն Վորլդ Վիժն Հայաստանի և
Մանկական

զարգացման

իրականացվող,

ԱՄՆ

գործակալության

USAID

ֆինանսավորվող

հիմնադրամի

միջազգային
Armenia-ի

«Հասանելի

կողմից

զարգացման
կողմից

համայնքային

ծառայություններ» (CLASS) ծրագրին, որի նպատակն է
համատեղ

ջանքերով ապահովել առավել խոցելի

ընտանիքների

բարեկեցությունը՝սովորեցնելով

մասնագիտություն

և

տրամադրել

աշխատանքային

գործիքներ
5.Պետպատվերի
աջակցություն

շրջանակներում
համայնքի

սոցիալապես

տրամադրել
անապահով

ընտանիքներին
6.Համայնքում պատրոնաժային ծառայության ստեղծում

Ոլորտ 13 Գյուղատնտեսություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
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Նպաստել
Բարելավված ենթակառուցվածքների տոկոսը ընդհանուրի մեջ, իրականացված ծրագրերի թիվը,
գյուղատնտեսության
ավելացած հողատարածքների թիվը:
զարգացմանը և
ենթակառուցվածքների
բարելավմանը
Ծրագիր 1. Ոռոգման համակարգերի կառուցում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
Բարձրացնել մշակվող
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
հունվար– մարդկային,
հողատարածքների քանակը ցուցանիշ
համակարգ
աշխատակազմ
2022թ.
նյութական
և
և կրճատել ջրի
Մշակվող
ՄԳ կիսամյակային,
ի քարտուղար,
դեկտեմբե ֆինանսական
կորուստները
հողատարածքների աճ
տարեկան
ֆինանսական
ր
ռեսուրսների
տոկոսով, ջրի
հաշվետվություններ
բաժնի պետ,
անբավարարություն
կորուստների կրճատում
10 տոկոս
Գյուղատնտեսությամբ
զբաղվող
տնտեսությունների աճ,
տոկոսը
(հարցումների հիման
վրա)- լավ
Միջանկյալ արդյունքներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը
ժամկետ)
Համայնքի ղեկավար,
ոռոգման ջրի հասանելիությունից:
1. Ջրի կորուստների նվազում 80
վարչական ղեկավարներ,
տոկոս
Ծրագրերի և
2. Բերքատվության բարձրացում
ռաղաքաշինության բաժնի
20 տոկոս
աշխատակիցներ, Սոցիալական
3. Գյուղատնտեսությամբ
բաժին,ՄԳ կիսամյակային,
զբաղվող տնտեսությունների
տարեկան հաշվետվություններ,
թվի աճ 10 տոկոսով 3000
շահառուներ
տնտեսություն 1500 հա
մակերես
4. կառուցված19800 մ
երկարությամբ ոռոգման
համակարգ
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1
տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման
1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը՝ - 3
համակարգի կառուցում
2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը - այո
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության
տրամադրման ծախսեր՝ 280 000.0 հազ. դրամ
ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն
հատկացումներ
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Մատուցել որակյալ
Մատուցված անասնաբուժական ծառայությունների վերաբերյալ շահառուների բավարարվածությունը
անասնաբուժական
(հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ
ծառայություններ:
Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում Մարտունի համայնքում և բոլոր բնակավայրերում։
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
Անասնաբուժական
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
հունվար– մարդկային,
ծառայությունների
ցուցանիշ
համակարգ
աշխատակազմ
2022թ.
նյութական
և
մատուցում։
Ծառայությունից օգտված
ՄԳ կիսամյակային,
ի քարտուղար,
դեկտեմբե ֆինանսական
տնտեսությունների թիվը
տարեկան
ֆինանսական
ր
ռեսուրսների
10 000
հաշվետվություններ
բաժնի պետ,
անբավարարություն
անասնաբուժեր
Միջանկյալ արդյունքներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
Բարելավված անասնաբուժական ծառայություններ
ժամկետ)
Համայնքի ղեկավար,
1.Աջակցություն ստացած կենդանիների
վարչական ղեկավարներ,
թիվը 20000
աշխատակազմի սոցիալական
2 Իրականացված Միջոցառումների
հարցերով զբաղվող մասնագետ,
քանակ 17
Սոցիալական բաժին,ՄԳ
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Միջոցառումներ (գործողություններ)
1.Անասնաբուժական ծառայության գործունեության
կազմակերպում` համայնքն սպասարկող համայնքային
անասնաբույժերի միջոցով:
2 Աջակցում է անասնահակահամաճարակային
տարեկան միջոցառումների պետական ծրագրի

կիսամյակային, տարեկան
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 հաշվետվություններ,
տարի
շահառուներ
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Անասնաբույժերի թիվը՝ - 17
2. Անասնաբուժական և բուսասանիտարիայի ոլորտին վերաբերող ծրագրի
առկայություն - այո
ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ

իրականացման աշխատանքներին.
3.Աջակցում է համայնքի տարածքում
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասակար
օրգանիզմների դեմ պայքարի աշխատանքներին.

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Ապահովել համայնքի
1. Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը
բնակչությանը
սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 45 %
աղբահանության և
2.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական
սանիտարական մաքրման
մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 45 %
որակյալ և մատչելի
3.Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում
ծառայությունների
առաջացող աղբի ընդհանուր քանակի մեջ - 70 %
մատուցումը և շրջակա
միջավայրի մաքրությունը:
Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում
Բնակավայրերը՝ ՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ.
Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
Ապահովել համայնքի
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
հունվար– մարդկային,
բնակչությանը մատուցվող
ցուցանիշ
համակարգ
«Մարտունի
2022թ.
նյութական
և
կոմունալ
Ապահովվել է համայնքի
ՄԳ կիսամյակային, համայնքի
դեկտեմբե ֆինանսական
ծառայությունների
բնակչությանը
տարեկան
կոմունալ
ր
ռեսուրսների
մատուցման որակի
աղբահանության և
հաշվետվություններ սպասարկում և
անբավարարություն
բարձրացումը:
սանիտարական
բարեկարգում»
մաքրման
ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,
ծառայությունների
քաղաքային
մատուցումը համայնքի
տնտեսության
բոլոր բնակավայրերումբաժնի պետ
ամբողջությամբ
Միջանկյալ արդյունքներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
1.Կազմակերպվել է համայնքի բնակչությանը
ժամկետ)
Աշխատակազմ, ,,Մարտունի
աղբահանության սանիտարական մաքրման
1. Աղբատար մեքենաների թիվը, 5
համայնքի կոմունալ
ծառայությունների մատուցումը;
մեքենա
սպասարկում և բարեկարգում,,
2.Ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը
2.Աղբահանության ծառայության
ՀՈԱԿ- ի տնօրեն, ՄԳ
մատուցման հաճախականությունը
կիսամյակային և տարեկան
շաբաթվա կտրվածքով, 6 անգամ
հաշվետվություններ,
3. Բնակիչների կարծիքը
քաղաքացիականհասարակությ
աղբահանության և սանիտարական
ուն, բնակիչներ
մաքրման վերաբերյալ- լավ
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1
տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.Մարտունի համայնքում աղբահանության և
1.«Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի
սանիտարական մաքրման աշխատանքների
աշխատակիցներ - 27
կազմակերպում
2. «Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի
2.Մարտունի համայնքի աղբահանության և
գույք և տեխնիկա
սանիտարական մաքրման, բնակավայրերում
3.«Մարտունիհամայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի
աղբահանության աշխատանքների կազմակերպում
պահպանության համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր 126850.0
հազ.դրամ
ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
Ծրագիր 2. Մարտունի համայնքի կոմունալ ծառայությունների բարելավում
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Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն,
Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:
Ծրագրի նպատակը
Բարելավել համայնքի
կոմունալ ծառայությունների
որակը և մատչելիությունը
բազմաֆունկցիոնալ
տեխնիկաներ ձեռք բերելու
միջոցով:

Ծրագրի ազդեցության
(վերջնական արդյունքի)
ցուցանիշ
Տեխնիկաների
առկայությունը
ապահովված է- այո

Միջանկյալ արդյունքներ
«Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և
բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ն ապահովված է
ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ
բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկաներով

Միջոցառումներ (գործողություններ)
1.Ծրագրի ներկայացում Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
2.Մարտունի համայնքի աղբահանության և
սանիտարական մաքրման, բնակավայրերում
աղբահանության աշխատանքների կազմակերպում

Ծրագրի
գնահատման
համակարգ
ՄԳ կիսամյակային,
տարեկան
հաշվետվություններ

Համայնքի
ղեկավար,
աշխատակազմ,
ՀՏԶՀներկայացուցիչն
եր,<<Մարտունի
համայնքի
կոմունալ
սպասարկում և
բարեկարգում>>
ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
ժամկետ)
1. Ձեռք բերված բազմաֆունկցիոնալ
տեխնիկաների թիվը - 11
5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1
տարի

2022թ.
Համապատասխան
հունվար– մարդկային,
2022թ.
նյութական
և
դեկտեմբե ֆինանսական
ր
ռեսուրսների
անբավարարություն

Տեղեկատվական աղբյուրներ
Աշխատակազմ, ՀՏԶՀներկայացուցիչներ,
<<Մարտունի համայնքի
կոմունալ սպասարկում և
բարեկարգում>> ՀՈԱԿ- ի
տնօրեն, ՄԳ կիսամյակային և
տարեկան հաշվետվություններ,
բնակիչներ
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
1.«Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի
աշխատակիցներ - 31
2. «Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի
գույք և տեխնիկա
ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 27 100.0
ՀՏԶՀ միջոցներ 415000.0

Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն
Ոլորտային նպատակ
Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
Մարտունիհամայնքում
1. Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված համայնքային
զբոսաշրջության
ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 100 %
զարգացումը:
2.Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ - 20 %
Ծրագիր 1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում
Ծրագրի նպատակ
Ծրագրի ազդեցության
Ծրագրի
Համայնքի
2022թ.
Համապատասխան
Համայնքում զարգացնել
(վերջնական արդյունքի)
գնահատման
ղեկավար,
հունվար– մարդկային,
զբոսաշրջությունը
ցուցանիշ
համակարգ
աշխատակազմ, 2022թ.
նյութական
և
Համայնքում
ՄԳ կիսամյակային և
դեկտեմբե ֆինանսական
զբոսաշրջային ծրագրերի
տարեկան
ր
ռեսուրսների
առկայությունը- առկա է
հաշվետվություններ
անբավարարություն
Միջանկյալ արդյունքներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,
Տեղեկատվական աղբյուրներ
Համայնք այցելող զբոսաշրջիկները գոհ են համայնքային
ժամկետ)
Աշխատակազմ,
ծառայությունների մատուցման որակից:
ՄԳ կիսամյակային և տարեկան
1.Տարվա ընթացքում կազմակերպված
հաշվետվություններ,
միջոցառումների քանակը – 3
զբոսաշրջիկներ, բնակիչներ
2. Զբոսաշրջիկների կարծիքը
մատուցված ծառայությունների մասին
(հարցումների հիման վրա) – լավ
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1
տարի
Միջոցառումներ (գործողություններ)
Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
2.Տեսարժան վայրերի վերաբերյալ բուկլետների կազմում 1.Համայնքին պատկանող գույք և սարքավորումներ
և թողարկում, հայերեն , ռուսերեն , անգլերեն
2 Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի
լեզուներով:
աշխատակիցներ՝- 3
3.Տեսարժան վայրերի նույնականացում և
ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ համայնքի բյուջեիմ իջոցներ
տեսահոլովակի թողարկում
« Նոր Հայաստան» Հեռուստաընկերություն 300.0
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3. Համայնքային գույքի կառավարման 2022թ. ծրագիրը

1

Հողեր

103440 հա

2
3

Հողեր
Հողեր

18112 հա
16588 հա

4

Հողեր

517 հա

5

Հողեր

11693 հա

6

Հողեր

26 հա

7

Հողեր

59930 հա

8

Հողեր

230 հա

9

Հողեր

10

Հողեր

148 հա

11

Հողեր

176 հա

12
13

Հողեր
Հողեր

164 հա
0,57 հա

14

Հողեր

102 հա

15

Հողեր

28 հա

16

Հողեր

13 հա

17

Հողեր

4407 հա

18
19
20
21
22
23

Հողեր
Հողեր
Հողեր
Հողեր
Հողեր
Հողեր

21 հա
894 հա
283 հա
314 հա
14,1 հա
109 հա

24

Հողեր

25,5 հա

25

Վարչական շենք 5 հարկանի

Վարդենիկ, Վաղաշեն

ք.Մարտունի Շահումյան 2

Այլ բնութագրիչներ

Համայնքային
օգտագործման
Անհատույց օգտ.
Վարելահող
Վարձակալությամբ
տարամադրված
վարելահող
խոտհարք
Խոտհարք
Վարձակալությամ
տրամադրված
Արոտավայրեր

19,37 հա

2638,7 ք.մ.

Գույքի կառավարման
գործառույթը

Վիճակի գնահատումը

Գույքի անվանումը

Զբաղեցրած տարածքը/
մակերեսը

Հ/հ

Հասցեն կամ ծածկագիրը

Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2022թ. ծրագիրը

բավ.

Արոտավայրեր
Վարձակալությամբ
տրամադրված
Բազմամյա
տնկարկներ
Արդյունաբերական
Ընդերքօգտա
գործման
էներգետիկայի
կապի
Տրանսպորտ ային
նշանակության
կոմունալ
Պահես
տարանների
Ազգային
նշանակության
հանգստի
պատմական
անտառներ
գետեր
լճեր
ջրանցքներ
Հիդրո
տեխնիկական
Համայնքային
օգտագործման

26

Համայնքին պատկանող մշակույթի
տներ

29

27
28
29

30

31

32

33

Համայնքապետարանին պատկանող
բնակավայրերի վարչական շենքր

ք.Մարտունի Շահումյան 2

լավ

Համայնքային
օգտագործման

Համայնքին պատկանող
մանկապարտեզներ
Համայնքային ենթակայության
տարբեր շենքեր
Ավտոկամուրջներ

ք.Մարտունի

լավ

Համայնքային

2 հատ
Ներհամայնքային նշանակության

օգտագործման
բավ.

Համայնքային

ճանապարհներ

օգտագործման

Բազմաբնակարան բնակելի շենք

ք. Մարտունի Զ. Անդրանիկի
թաղամաս

Փողոցային լուսավորության ցանց

ք. Մարտունի

2 հատ
կիսակառո
ւյց
սյուն

բավ.

Համայնքային
օգտագործման

բավ.

Համայնքային
օգտագործման

4.

Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը
Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան
ֆինանսական միջոցներով:
Աղյուսակ 7

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի
արժեքը (հազ.
դրամ)

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
1.
Համայնքի աշխատակազմի պահպանում

894640,1

2.

154201,0

4.

Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցման
բարելավում
Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և
տեղակատվական ծառայությունների մատուցում
Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում

5
6

Մարտունու համայնքապետարանի շենքի վերանորոգում
ՔԱԿԳ ծառայությունների մատուցում

22000,0
7540.0

3.

Ընդամենը
Ոլորտ 2.Պաշտպանության կազմակերպում
1.
Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն
Ընդամենը
Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
1.
Համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում
2.

Փողոցային լուսավորութան կառուցում

3

Խմելու ջրագծերի կառուցում

3250,0
20000,0

0

81225.0
110737,753

Գազի գծերի կառուցում
40000.0

5

Մարտունի համայքի բազմաբնակարան շենքերի բակային հատվածների

Համայնքի բոլոր
բնակավայրեր
Համայնքի բոլոր
բնակավայրեր
Համայնքի բոլոր
բնակավայրեր
Համայնքի բոլոր
բնակավայրեր
Մարտունի
Համայնքի բոլոր
բնակավայրեր

1299631.1

122000.0
4

Բնակավայր(եր)ը

20000.0

Համայնքի բոլոր
բնակավայրեր
Համայնքի բոլոր
բնակավայրեր
Համայնքի
տարբեր
բնակավայրեր
Համայնքի
տարբեր
բնակավայրեր
Մարտունի

30

սալարկում
Ընդամենը

քաղաք
415260,7

5.
Ոլորտ 5. Տրանսպորտ
1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում

33000,0

2.

692900.0

Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի
պատվիրում
Ընդամենը

Ոլորտ 6.Կրթություն
1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում
2.

Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում

3.

Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում

4.

Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում

725900,0

421216,0
59983,0
20000,0
1500,0

5

Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների վերանորոգում
148471,462

6
7
8

Երաժշտական կրթություն
Հանրակրթություն
Մարտունի համայնքի կենտրոնի 4 մանկապարտեզների, Վարդենիկ բնակավայրի
Բանավան թաղամասի թիվ 1 մանկապարտեզի հիմնանորոգում, Արծվանիստ
բնակավայրի մանկապարտեզի վերանորոգում, Երանոս բնակավայրի 3-րդ մսուր
մանկապարտեզի հիմնանորոգում և ցանկապատի կառուցում, ինչպես նաև
Ծովինար բնակավարի մանկապարտեզի խաղահրապարակի և կոյուղագծի
կառուցում։
Ընդամենը
Ոլորտ 7.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների
մատուցում
2. Համայնքում այլ մշակութային միջոցառոըւմների կազմակերպում
3

Կենտրոնական զբոսայգու վերանորոգում

4

Ծովինարի և Ծակքարի մշակույթի տների վերանորոգում

5

Համայնքի գեղարվեստի դպրոցի վերանորոգում

Ընդամենը
Ոլորտ 8 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
1
Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում
Ընդամենը
Ոլորտ 8.Սոցիալական պաշտպանություն
1. Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, կազմակերպություններին
աջակցություն
Ընդամենը
Ոլորտ 9 Գյուղատնտեսություն
1
Ոռոգման համակարգի կառուցում

Ընդամենը
Ոլորտ 10 Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա
1
Համայնքի 17 բնակավայրերում անասնաբուժության կազմակերպում

33668
650

Համայնքի բոլոր
բնակավայրեր
Մարտունի
Համայնքի բոլոր
բնակավայրեր
Համայնքի բոլոր
բնակավայրեր
Համայնքի բոլոր
բնակավայրեր
Ծովինար,
Զոլաքար
Վարդենիկ
երաժշտական
դպրոց
Մարտունի
,
Վարդենիկ
,
Երանոս,
Ծովինար,
Արծվանիստ
Մարտունի
Մարտունի

146000.0

163436.3
29800.4
4630
5000

Մարտունի
Մարտունի
Մարտունի

55000.0
30000.0
39430.4
20000.0
20000.0
6300.0

Մարտունի

6300.0
280000.0

Համայնքի
տարբեր
բնակավայրերում

280000.0
32233.0
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Ոլորտ 11.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
3. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կանաչապատում, կեղտաջրերի
հեռացում
Ընդամենը
Ոլորտ 12 Զբոսաշրջություն
1. Տաեսահոլովակի պատրաստում
2
Տուրիստական վայրերի նույնականացում
Ընդամենը

126856.0

Բոլոր
բնակավայրերը

126856.0
300.0

300.0

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։
Աղյուսակ 8.
Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր. 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը
Համայնքապետարանի
վարչական շենք և գույք

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Վարչական ղեկավարների
նստավայրերի շենքեր և գույք
Համայնքապետարանի
աշխատակազմի
աշխատողների թիվը
Համայնքի աշխատակազմում
բարձրագույն կրթություն
ունեցող աշխատողների թվի
տեսակարար կշիռը
ընդհանուրի մեջ, %
Համայնքապետարանի
աշխատակազմի
աշխատանքային օրերի թիվը
տարվա ընթացքում
ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը,
բնականոն գործել են,
բարելավվել է
բնակչությանը մատուցված
հանրային ծառայությունների
մատչելիությունը և որակը
(հարցումների հիման վրա)
Համայնքի բյուջեի սեփական
եկամուտների տեսակարար
կշիռը համայնքի բյուջեի
ընդհանուր մուտքերի կազմում,
%
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

Թիրախ.
արժեքը
Ըստ
գույքագրման
ցուցակի
Ըստ
գույքագրման
ցուցակի

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

85

85

252

Բավականին
լավ

24

894640,1

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում
Արդյունքային ցուցանիշները

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
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Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Գույքային հարկերի հաշվառման
ծրագրային ավտոմատացված
համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի
առկայություն
Համայնքի պաշտոնական
համացանցային կայք
Համայնքի աշխատակազմում
օգտագործվող համակարգիչների
թիվը
Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի
կողմից սպասարկված
հաճախորդների թիվը
ՔԿԱԳ-ի գործունեության
վերաբերյալ բնակիչների բողոքդիմումների նվազում,%
ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի
թիվը տարվա ընթացքում
Համայնքում կիրառվող
համակարգչային ծրագրերի
թարմացման
հաճախականությունը
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Ապահովվել է համայնքային
ծառայությունների
արդյունավետ, թափանցիկ
կառավարումը,
ենթակառուցվածքների
գործունեության պահպանումը և
ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ
աշխատանքը (հարցումների
հիման վրա)
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

Թիրախ.
արժեքը

Փաստ.
արժեքը

Շեղումը

Մեկնաբանություն

առկա է

առկա է
60

3211

10
249
6 ամիսը
մեկ անգամ
1

Բավականին
լավ

154201․0

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Անվանումը
Աշխատակազմի վարչական,
ֆինանսական, տեղեկատվական,
հեռահաղորդակցության և այլ
համակարգեր առկա է
Աշխատակազմի կառավարման
համակարգեր
Աշխատակազմում չափագրում
իրականացնող աշխատակիցներ
Համայնքի պաշտոնական
համացանցային կայք
Անշարժ գույքի գրանցումների
քանակը
Հողի հարկի և գույքահարկի
բազայում առկա
անճշտությունների նվազեցում,
%
Համայնքապետարանի հետ
համագործակցող
կազմակերպությունների

Թիրախ.
արժեքը

2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

առկա է

առկա է
2
առկա է
70 հատ

80

3
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Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

քանակը
Համայնքի սեփականություն
համարվող անշարժ գույքի
կառավարման, չափագրման,
պետական գրանցման
աշխատանաքների
թափանցիկության և
հրապարակայնության
մակարդակի բարձրացումը
(հարցումների հիման վրա), % ով
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Համայնքի գույքի կառավարման
և տեղեկատվական
ծառայությունների մատուցման
համակարգի առկայությունը
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

50

1

առկա է

3250,0

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

Ծրագրի իրականացման
հարցերով զբաղվող
աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Ձեռք բերված տպիչների քանակը
Ծառայողական մեքենաների
համար ձեռք բերված
համակարգիչների քանակը
Աշխատակազմի աշխատողների
կարծիքը սարքավորումներով
ապահովվածության մասին
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Աշխատակազմը ապահովվել է
անհրաժեշտ սարքավորումներով
առկա է
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

Թիրախ.
արժեքը

2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

3
30
40

լավ
1
առկա է
20000,0

Ոլորտ 1. Ընդհանուր
Ծրագիր 5.Մարտունու համայնքապետարանի շենքի վերանորոգում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)

Անվանումը
Ծրագրի իրականացման
հարցերով զբաղվող
աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Վերանորոգման մակերեսը քմ
Վերանորոգված սենյակների
թիվը
Աշխատակազմի աշխատողների
կարծիքը սարքավորումներով

Թիրախ.
արժեքը

2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

3
850
25
լավ

34

Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

ապահովվածության մասին
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Աշխատակազմը ապահովվել է
անհրաժեշտ պայմաններով
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

1
առկա է
22000,0

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում
Ծրագիր 5.Մարտունու համայնքապետարանի շենքի վերանորոգում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

Ծրագրի իրականացման
հարցերով զբաղվող
աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Ռազմահայրենասիրական
միջոցառումներ
Աջակցություն ստացած
զոհվածների ընտանիքներ թիվ
Բնակիչների
բավարարվածությունը
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Աջակցությու սատացած
ընտանիքներ
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

Թիրախ.
արժեքը

2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

2

1
50
Շատ լավ
1
50

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը
Համայնքային տեխնիկա և գույք

Մուտքային
Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Գիշերային լուսավորության
հենասյուների թիվը
Գիշերային լուսավորորված
փողոցների տեսակարար կշիռը
ընդհանուրի մեջ, %
Գիշերային լուսավորվածության
ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով,
ժամ
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Բնակիչների
բավարարվածությունը
համայնքում
գիշերային
լուսավորվածությունից
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

Թիրախ.
արժեքը
Ըստ
գույքագրման
ցուցակի

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

700
40

6
1

լավ

81225․0

35

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 2. Համայնքում լուսավորության ցանցի կառուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Թիրախ.
արժեքը

Անվանումը

Մուտքային
Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Համայնքապետարանի
աշխատակիցների թիվը
Գիշերային լուսավորության
հենասյուների թիվը
Գիշերային լուսավորորված
փողոցների տեսակարար կշիռը
ընդհանուրի մեջ, %
Գիշերային լուսավորվածության
ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով,
ժամ
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Բնակիչների
բավարարվածությունը
համայնքում
գիշերային
լուսավորվածությունից
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

6
1250
40

6
1

լավ

110737․753

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 3․ Համայնքում խմելու ջրագծի կառուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Թիրախ.
արժեքը

Անվանումը
Համայնքապետարանի
աշխատակիցներ
Համայնքային տեխնիկա

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

7
Ըստ
գույքագրման
ցուցակի

Նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերի քանակը
Կառուցված ջրագծի
երկարություն կմ
Խմելու ջրի կորուստների
նվազում
Ջրի մատակարման որակ

7
34,3
70
լավ

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
300 տնտեսություններ
ապահովված են շուրջօրյա
խմելու ջրով
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

1
առկա է
13492,0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 4․ Գազի գծի կառուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային
Ելքային (քանակական)

Թիրախ.
արժեքը

Անվանումը
Համայնքայինտեխնի
աշխատակազմ մարդ
Կառուցված գազի գծեր կմ

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

5
9,8
52

36

Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

Տնտեսությունների թիվը
Բնակչության գոհունակության
աստիճանը
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Բնակչության
բավարարվածությունը գազի
մատակարարումից
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

300
լավ
1
Բավականին
լավ
40000,0

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն
Ծրագիր 4. Բազմաբնակարան շենքերի բակերի սալարկում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Համայնքայպետարանի
աշխատակազմ
Նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթերի քանակը
Տեղադրված զրուցարանների
թիվը
Սալարկված բակերի մակերեսը
քմ
Տեղադրված եզրաքարեր գմ
Բնակիչների
բավարարվածությունը
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Բարեկարգված են
բազմաբնակարան շենքերի
բակային հատվածները
է
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

Թիրախ.
արժեքը

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

4
1
9
8400
2900
լավ
1
առկա է

20000,0

Ոլորտ5. Տրանսպորտ
Ծրագիր 1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)

Անվանումը
Ծրագրի իրականացման
հարցերով զբաղվող
աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Համայնքային տեխնիկա և գույք

Նորոգված հանդամիջյան
ճանապարհների երկարությունը,
կմ
Ընթացիկ նորոգված
հանդամիջյան ճանապարհների
տեսակարար կշիռը, ընդհանուրի
մեջ. %
Բնակիչների
բավարարվածությունը
վերանորոգված հանդամիջյան

Թիրախ.
արժեքը

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

7
Ըստ
գույքագրման
ցուցակի
150

60

Բավականին
լավ

37

Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

ճանապարհների
անցանելիության վիճակից
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Ապահովվել է հանդամիջյան
ճանապարհներ
անցանելիությունը %
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

1
100
6000,0

Ոլորտ6. Տրանսպորտ
Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Ծրագրի իրականացման
հարցերով զբաղվող
աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Նախագծա-նախահաշվային
փաստաթղթեր
Ճանապարհային երթևեկության
նշաններով նշագծված
փողոցների թիվը
Ճանապարհատրանսպորտային
պատահարների թվի նվազեցում,
%

Թիրախ.
արժեքը

2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

4
առկա է

15

30
0

Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Ծախսեր, հազ. դրամ

Վերանորոգված
միջհամայնքային
ճանապարհների և փողոցների
երկարությունը, քմ
Բարեկարգ և անցանելի
ներբնակավայրային փողոցների
մակերեսի տեսակարար կշիռն
ընդհանուրի կազմում, %
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Մարտունի համայնքի
փողոցները դարձել են
անցանելի ու հարմարավետ
հետիոտների և
տրանսպորտային միջոցների
երթևեկության համար, %
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

100000

60

1

100

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ
Ծրագիր 3. Համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում և մայթերի սալարկում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Անվանումը
Ծրագրի իրականացման
հարցերով զբաղված
աշխատակազմի աշխատողներ
Համայնքային տեխնիկա և գույք

Նախագծանախահաշվային

Թիրախ.
արժեքը

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

10
Ըստ
գույքագրման
ցուցակի
15

38

Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

փաստաթղթեր հատ
Ասֆալտապատման մակերեսը
քմ
Կառուցված մայթերի մակերեսը
Ծակքարում կառուցված
կամուրջ հատ
Ընդհանուր երկարությունը կմ
Շահառուների թիվը
Բնակիչների կարծիքը
իրականացված աշխատանքների
վերաբերյալ
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Ասֆալտապատ և բարեկարգ
փողոցներ
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
ՀՏԶՀ

100000
3700 քմ
1
20
80000

դրական
2
այո
865412,0

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք

Մուտքային
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող
Ելքային (քանակական)

երեխաների թիվը
Ջեռուցման համակարգի ունեցող
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը

Ելքային (որակական)

Մատուցված ծառայության
համապատասխանությունը
օրենսդրական պահանջներին,
սահմանված նորմատիվներին,
կարգերին և չափորոշիչներին
Նախադպրոցական կրթության

Թիրախ.
արժեքը
Ըստ
գույքագրման
ցուցակի
38

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

1034
4

ամբողջությ
ամբ

ծառայության մատուցման օրերի
Ելքային
(ժամկետայնության)

թիվը տարվա ընթացքում, օր
12 ՆՈՒՀ-երում
252

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Ապահովվել է համայնքի
բնակչությանը
նախադպրոցական կրթության
ծառայությունների մատուցումը
և հասանելիությունը
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

Բավականին
լավ

412216․0

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

Անվանումը
ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր
ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք

Թիրախ.
արժեքը
73
Ըստ
գույքագրման

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը
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ցուցակի
Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Արդադպրոցական
հաստատություններ հաճախող
երեխաների ընդհանուր թիվը
Վարդենիկի երաժշտական
դպրոց հաճախող երեխաների
թիվը
<<Մարտունու մարզադպրոց>>
ՀՈԱԿ հաճախող մարզիկների
թիվը
<<Մարտունու երաժշտական
դպրոց>> ՀՈԱԿ հաճախող
երեխաների թվի տեսակարար
կշիռը դպրոցահասակ
երեխաների թվի մեջ, %
<< Մարտունու մարզադպրոց>>
ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների
թվի տեսակարար կշիռը
դպրոցահասակ երեխաների թվի
մեջ, %
<< Մարտունու մանկական
արվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի
կողմից ծառայության
մատուցման ամիսների թիվը
տարվա ընթացքում, ամիս
<< Մարտունու մարզադպրոց>>
ՀՈԱԿ երեխաների
հաճախումների թիվը շաբաթվա
ընթացքում, օր
<< Մարտունու մանկական
արվեստի դպրոց>>, <<
Մարտունու մարզադպրոց>>,
<<Մարտունու երաժշտական
դպրոց>><<Մանկապատանեկան
կենտրոն>>ՀՈԱԿ-ների
գործունեությամբ ապահովվել է
համայնքի բնակչությանը
մատուցվող արտադպրոցական
դաստիարակության
ծառայությունների մատուցումը
և հասանելիությունը
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

520

30

170

172

10

9

6

բավարար

59983,0

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 3.Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

Աշխատակազմում ծրագրի
իրականացման հարցերով
զբաղվող մասնագետներ
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը
Գույք ստացած ՆՈՒՀ ՀՈԱԿների քանակը
ՆՈՒՀ-երի գույքով
ապահովվածությունը
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Համայնքային
ենթակայության

Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի

Թիրախ.
արժեքը

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

3
12
2
լավ
1
առկա է

40

Ծախսեր, հազ. դրամ

մանկապարտեզները
ապահովված են անհրաժեշտ
գույքով
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

20000․0

Ոլորտ 8. Կրթություն
Ծրագիր 4.Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Մուտքային

Ելքային (քանակական)

Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Թիրախ.
արժեքը

Անվանումը
Արտադպրոցական
կազմակերպությունների
քանակը
Աշխատակազմում
ծրագրիիրականացման
հարցերով զբաղվող
մասնագետներ
Գույք ստացած
արտադպրոցական
դաստիարակության
կազմակերպությունների թիվը
Արտադպրոցական
դաստիարակության ՀՈԱԿ-ների
գույքով ապահովվածությունը
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Համայնքային
արտադպրոցական
հիմնարկները ապահովված են
անհրաժեշտ գույքով
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

1

3

1

լավ
1

առկա է

1500․0

Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ
Ծրագիր 1 Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որոկյալ ծառայությունների մատուցում։
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային
Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Թիրախ.
արժեքը

Անվանումը
Աշխատակազմի
աշխատակիցներ
ՀՈԱԿ ների շենքեր գույք
Կազմակերպված
միջոցառումների թիվը։
Բնակիչների
բավարարվածությունը
մատուցված ծառայություններից
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Համայնքում մշակութային
միջոցառումների
կազմակերպում
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

35
21
30
լավ
1
լավ

29800,0

Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ

41

Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային միջոցառումների կազմակերպում։
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Թիրախ.
արժեքը

Անվանումը

Մուտքային
Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Աշխատակազմի
աշխատակիցներ
ՀՈԱԿ ների շենքեր գույք
Կազմակերպված
միջոցառումների թիվը
Բնակիչների
բավարարվածությունը
մատուցված ծառայություններից
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Կազմակերպվել են տարբեր
միջոցառումներ
Իրականացված տոների և
հիշատակի օրերին նվիրված
միջոցառումների թիվը
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

35
21
30
լավ
1
30
5
4630․0

Ծրագիր 3. Համայնքի մշակութային շենքերի կապիտալ վերանորոգում։
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային
Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Աշխատակազմի
աշխատակիցներ
Նախագծերի թիվը
Վերանորոգված մակերեսը
Բնակիչների
բավարարվածությունը
մատուցված աշխատանքներից
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Վերանորոգվել է Ծովինարի
մշակույթի տունը
Վերանորոգվել է Ծակքարի
մշակույթի տունը
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

Թիրախ.
արժեքը

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

4
2
1010 քմ
լավ
1
լավ
լավ
55 000․0

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն
Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

Սոցիալական ծրագրի
առկայությունը
Սոցիալական հարցերով
զբաղվող աշխատակիցների թիվը

Ելքային (քանակական)

Աջակցություն ստացած
ընտանիքների թիվը
Սոցիալական աջակցություն
ստացած զոհվածների
ընտանիքների թիվը

Թիրախ.
արժեքը

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

այո
3

600
24

42

Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Սոցիալական ծրագրերի
շահառուների
բավարարվածությունը ծրագրից
(հարցումների հիման վրա)
Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Բարելավվել է սոցիալապես
անապահով ընտանիքներին
տրամադրվող սոցիալական
աջակցության
հասցեականությունը
(հարցումների հիման վրա)
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

Բավականին
լավ
1

լավ

6300,0

Ոլորտ 13 . Գյուղատնտեսություն
Ծրագիր 1. Ոռոգման համակարգի կառուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի
Ծախսեր, հազ. դրամ

Թիրախ.
արժեքը

Հմայնքապետարանի
աշխատակազմ
Նախագիծ նախահաշիվների
թիվը
Ջրի կորուստների նվազում %
Բնակիչների կարծիքը ոռոգման
ջրի մատակարարման
վերաբերյալ

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Կառուցված ոռոգման
համակարգի երկարությունը մ
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

3
8
80
լավ

1
19800
280000,0

Ոլորտ 14 . Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիյա
Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում համայնքի բոլոր բնակավայրերում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)
Վերջնական արդյունքի

Անվանումը

Թիրախ.
արժեքը

Հմայնքապետարանի
աշխատակազմ

17

Մատուցած ծառայությունների
թիվ
Բնակիչների կարծիքը
անասնաբուժական
ծառայությունների վերաբերյալ

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Իրականացված միջոցառումների
թիվը

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

2000
լավ

1
17

43

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը

Անվանումը

Մուտքային

<<Մարտունի համայնքի
կոմունալ սպասարկում>>
ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ
<<Մարտունի համայնքի
կոմունալ սպասարկում և
լուսավորություն>> ՀՈԱԿ-ի գույք
և տեխնիկա
Աղբատար մեքենաների թիվը
Բնակիչների կարծիքը
աղբահանության և
սանիտարական մաքրման
վերաբերյալ
Աղբահանության ծառայության
մատուցման
հաճախականությունը շաբաթվա
կտրվածքով, անգամ Մարտունի
քաղաքում և տարբեր
բնակավայրերում

Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Ապահովվել է համայնքի
բնակչությանը աղբահանության
և սանիտարական մաքրման
ծառայությունների մատուցումը
համայնքի բոլոր
բնակավայրերում
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

Թիրախ.
արժեքը

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

27
Ըստ
գույքագրման
ցուցակի
17
լավ

6
2
1

ամբողջությ
ամբ

126850,0

Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Ծրագիր 2. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների բարելավում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական)

Ելքային
(ժամկետայնության)

Անվանումը
Համայնքապետարանի
աշխատակիցներ , վարչական
ղեկավարներ
Ներկայացված ծրագրային
առաջարկ
Ձեռք բերված տեխնիկաների
թրվը
Բնակիչների կարծիքը կոմունալ
ծառայությունների
բարելավումից
Աղբահանության ծառայության
մատուցման
հաճախականությունը շաբաթվա
կտրվածքով, անգամ Մարտունի
քաղաքում և տարբեր
բնակավայրերում
Ծրագրի իրականացման

Թիրախ.
արժեքը

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

27
Ծրագրային
առաջարկի
առկայություն
12
լավ

6
1

44

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

ժամկետը, տարի
Ապահովվել է համայնքի
բնակչությանը կոմունալ
ծառայությունների մատուցումը
համայնքի բոլոր
բնակավայրերում
ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

ամբողջությ
ամբ

27000․0

Ոլորտ 15. Զբոսաշրջություն
Ծրագիր 2. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների բարելավում
Արդյունքային ցուցանիշները
Տեսակը
Մուտքային

Ելքային (քանակական)
Ելքային (որակական)
Ելքային
(ժամկետայնության)

Վերջնական արդյունքի

Ծախսեր, հազ. դրամ

Անվանումը
Համայնքապետարանի
աշխատակիցներ
Համայնքին պատկանող գույք և
սարքավորում
Տեսահոլովակների թողարկում
Բնակիչների կարծիքը

Ծրագրի իրականացման
ժամկետը, տարի
Տեսարժան վայրերի
նույնականացում, բուկլետների և
տեսահոլովակների թողարկում

ֆինանսավորման աղբյուրը՝
համայնքի բյուջեի միջոցներ

Թիրախ.
արժեքը

2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան
Փաստ.
Շեղումը
Մեկնաբանություն
արժեքը

3
Ըստ ցուցակի
1
լավ

1
Մեկ
տեսահոլով
ակ
200
տպագրված
բուկլետներ
27000․0
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