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Արտաշատ համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը /ՏԱՊ/ ենթադրում է 

համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային աշխատանքային և 

սոցիալական ռեսուրսների կամ կապիտալների ընդգրկում մեկ կարևոր փաստաթղթի 

մեջ, որն էլ ուղղորդելու են 2018թ. ընթացքում տնտեսական, սոցիալական, մարդկային, 

բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի առանձին ոլորտների 

զարգացմանը: 

ՏԱՊ-ի հիմքում ընկած է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը: Որպես համայնքի 

տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և 

արտաքին ներդողների հնարավորությունները, համայնքում առաջացած խնդիրներին 

արդյունավետ լուծում տալու համար: 

Արտաշատռ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական ուղղություններով՝  

 Համակարգել 2018 թվականի անելիքները  

 Որոշել համայնքի զարգացման ծրագրերի առաջնահերթությունները  

 Գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները  

 Ժամանակին բացահայտել ենթադրվող պակասորդները /դեֆիցիտները/ 

 Համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրազեկման շրջանակներում 

համախմբել ընթացիկ տարվա համար համայնքի հնգամյա զարգաց,ման ծրագրով 

սահմանված բոլոր ծրագրերն ու միջոցառումները: 

 Կոնկրետացնել ծրագրերի և միջոցառումների ֆինանսական աղբյուրները և 

միջոցները: 

 

Արտաշատ համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է հինգ 

հիմնական բաժիններից. 

Առաջին բաժնում սահմանվում են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները:  

Երկրորդ բաժնում ներկայացվում են համայնքի 2018թ. ծրագրերի ցանկը և 

տրամաբանական հենքերը /ըստ ոլորտների/:  

Երրորդ բաժնում ներկայացվում են համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. 

ծրագիրը: 

Չորրորդ բաժնում ներկայացվում են համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսական պլանը: 

Հինգերորդ բաժնում ներկայացվում են համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման 

պլանը: 
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Արտաշատ քաղաքը համարվում է Արարատի մարզի մարզկենտրոնը: Գտնվում է Երևան 

քաղաքից 30կմ հեռավորության վրա: Ունի զարգացած գյուղատնտեսություն, որը 

մերձքաղաքային տնտեսության ուղղվածություն ունի: Այն գյուղատնտեսական մթերքներ 

է մատակարարում մայրաքաղաք Երևանին: Համայնքն ունի 1474հա գյուղատնտեսական 

նշանակության հողեր, այդ թվում 872 հա վարելահող, 277,3 հա պտղատու և խաղողի 

այգիներ: Զարգացած է նաև արդյունաբերությունը, հատկապես գյուղատնտեսական 

ապրանքների վերամշակման, շինարարական ապրանքների արտադրության 

ուղղությամբ: 

Քաղաքի կենտրոնը, համեմատած ծայրամասերի, բարեկարգ է, մաքուր, հագեցված է 

հանգստի գոտիներով, կանաչապատ է: Նորմալ գործում են համայնքի 

ազգաբնակչությանը սպասարկող ենթակառուցվածքները: Զարգացում է ապրում փոքր ու 

միջին ձեռնարկությունները:  

Համայնքի բնակչությանը մատուցվում է անհրաժեշտ հանրային ծառայություններ: Ըստ 

համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի, համայնքի բնակիչները ցանկանում են ունենալ 

էլ ավելի զարգացած, մաքուր և բարեկարգված, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

տանիքներն ու նկուղները, մուտքերի դռներն ու մուտքերի աստիճանավանդակները 

վերանորոգված, փողոցներն ու բակերը բարեկարգված և ասֆալտապատված քաղաք: Այդ 

նպատակով ենթադրվում է ավելացնել համայնքի բյուջեն սեփական միջոցների հաշվին: 

Ավելացնել հողի հարկի և գույքահարկի ծավալները ընթացիկ հարկերի և ապառքների 

հաշվին: Ճշտորեն կազմակերպել աղբահանության պայմանագրերի կնքման և վճարների 

գանձման և աղբահանության գործառույթները: Իրականացնել բվազմաբնակարան 

բնակելի շենքերի սպասարկման համար նախատեսված միջոցների, այն է՝ սպասարկման 

համար բնակչության հետ պայմանագրերի կնքումը և սպասարկման գործառույթների 

իրականացումը:  

Համայնքի տեսլականն է նաև նոր աշխատատեղերի ստեղծումը , գյուղատնտեսական 

զարգացումը, ինչպես նաև ջերմոցային նոր տնտեսությունների կառուցումը: 
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Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցվող հանրային 

ծատայությունից /%/: 

Համայնքի բնակիչների 

մասնակցությամբ համայնքի 

ղեկավարի և ավագանու 

կողմից ընդունված 

որոշումների 

նախապատրաստման 

գործընթացի մեջ /%/: 

Արտաշատ համայնքի հնգամյա 

զարգացման ծրագրում 

պաշտպանության կազմակերպման 

ոլորտում ներդրումային ծրագրեր չեն 

Համայնքապետարանի 

աշխատակազմի 

միջոցառումների պլաններով 

նախատեսված է էլ ավելի 
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նախատեսվել:  ամրապնդել կապը համայնքի 

տարածքում գործող 

զինվորական զորամասերի 

հետ, կազմակերպել 

փոխադարձ այցելություններ, 

հանդիպումներ տոնական 

օրերի և տարելիցների  հետ 

կապված: Այդ բոլոր 

նպատակաուղղել երիտասարդ 

սերնդի 

ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակության 

բարելավմանը: 

Մշտապես մասնակցել 

կազմակերպված 

միջոցառումներին, 

սեմինարներին, 

հայտարարված ուսուցողական 

տագնապներին և 

զորավարժություններին  

2018 թվականին հողօգտագործման 

ոլորտում կապիտալ ներդրումներ չեն 

նախատեսվում: Ունենք 2,15հա, որից 

0,15 հա բնակավայրերի, 10հա 

գյուղ.նշանակության 

հողատարածքների կառավարման 

ծրագիր: 

Հողատարածքների 

կառավարման ծրագրով 

համալրել համայնքային 

ֆինանսական միջոցներ 

/ֆոնդային բյուջեն/    /մլն. 

դրամ/: 
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Ներհամայնքային նշանակության 

փողոցների ու ճանապարհների 

բարեկարգում, նրան շահագործման 

և պահպանման ծառայությունների 

որակի բարելավում: 

-Ճանապարհային անվտանգ 

երթևեկության նշանների 

տեղակայում: Այն իրականացնել ՀՀ 

օրենքների պահանջներին 

համապատասխան, ելնելով 

անվտանգ երթևեկության 

ապահովման շահերից: 

Բարեկարգ և ասֆալտապատ 

փողոցների, շենքերի բակերի 

մակերեսների տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի մեջ /%/: 
% 

Բակեր՝     60% 

%

%

ՀՀ ԶԾ-ում 2018 թվականի համար 

առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 

կապիտալ ներդրումային ծրագրեր չեն 

նախատեսվում և այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: 

Աշխատանքները 

նպատակաուղղել համայնքի 

տարածքում առևտրի 

կանոնների պահպանմանը ՀՀ 

գործող օրենքներին 

համապատասխան առևտրի 

կանոնների պահպանման 

ուղղությամբ: 
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ՀՀԶԾ-ում 2018 թվականի համար 

առողջապահության ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, 

այդ պատճառով ոլորտային նպատակ 

չի սահմանվել: 

Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր 

և զոհված ազատամարտիկների 

ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց 

սոցիալական վիճակը: Աջակցություն 

համայնքի սոցիալապես անապահով 

բնակիչներին: 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից  %

ՀՀԶԾ-ում 2018 թվականի համար 

գյուղատնտեսության ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:
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ՀՀԶԾ-ում 2018 թվականի համար 

անասնաբուժության և 

բուսասանիտարիայի ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով 

ոլորտային նպատակ չի սահմանվել:

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը համայնքի 

տարածքում աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

իրականացման ուղղությամբ: 

Աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների 

մատուցումից բնակչության 

բավարարվածության 

բարձրացում %

% %

Այդ ոլորտը չի նեռառվել ՀՀԶԾ-ում: 

Համայնքի բնակիչների 

մասնակցությունը տեղական 

ինքնակառավարմանը արտահայտվում 

է՝  

1. համայնքի տարածքում 

սանիտարական մաքրման, 

աղբահանության կազմակերպմամբ 

2.  բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

պահպանման մասնակցությամբ: 

Համայնքի բնակիչների 

տեղական 

ինքնակառավարման 

մասնակցության տեսակարար 

կշռի ավելացումը ըստ նշված 

բնագավառների:

1. % 

 

 

 

2. 50% 

% 

 

 

 

 65%
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․

 

 

 

 

Արտաշատ համայնքի բազմաբնակարան բնակելի 

շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, տանիքների 

ընթացիկ նորոգում, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

սպասարկման ծառայության իրականացման 

ապահովում

 Փողոցների լուսավորության ապահովում 15200.0

 

Արտաշատ համայնքի բազմաբնակարան բնակելի 

շենքերի բակերի խաղահրապարակների կապիտալ 

վերանորոգում

2600.0

 
Արտաշատ համայնքի արտադպրոցական 

կազմակերպությունների հիմնանորոգում 
5300.0 
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Արտաշատ համայնքի ճանապարհային տնտեսության 

պահպանություն/ընթացիկ և կապիտալ նորոգում/
19500.0

 

Արտաշատ համայնքի թվով 7 մանկապարտեզների 

արտադպրոցական կենտրոնի, երաժշտական դպրոցի, 

գեղարվեստի դպրոցի կողմից մատուցվող ծառայությունների 

ընթացիկ մակարդակի ապահովում

326811.1

326811.1  

 Մշակութային և հոգևոր կյանքի բարելավում 27121.0

 

Արտաշատ համայնքի մանկապատանեկան համալիր 

մարզադպրոց և Ռ. Գոլեցյանի անվան ՕՀ ըմբշամարտի 

մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցվող 

ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի ապահովում

71950.0

 
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով 

բնակչությանը
2500.0
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Արտաշատ համայնքի տարածքում աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման աշխատանքների, շրջակա 

միջավայրի պաշտպանության գծով տարվող այլ 

աշխատանքների իրականացում

62900.0

 

․

 

 

 

″ ″ՀՈԱԿ-ի 2-րդ 

մասնաշենքի տանիքի հիմնավոր նորոգում, ներքին 

հարդարման աշխատանքների կատարում 

 

″Արտաշատի քաղաքային արտադպրոցական կենտրոն″ 

ՀՈԱԿ-ի հիմնական մասնաշենքի և հանդիսությունների 

դահլիճի հիմնավոր նորոգում: 

 

Այվազովսկու փողոցի շարունակության, Օգոստոսի 23 

փողոցից դեպի ներքև /հարավային հատված/ գոյություն 

ունեցող բաց դրենաժների մաքրում, փակ դրենաժի 

կառուցում: 

 
″Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն″ ՀՈԱԿ-ի 

շենքի տանիքի հիմնավոր նորոգում: 

 
Արտաշատ համայնքի ″Իսակով″ պայմանական նոր 

թաղամասի խմելու ջրագծի կառուցում: 
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5.  ՏԱՊ-ՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ` ԸՍՏ 

                                       ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ. 

 

Ամփոփ 

նկարագիր 

Արդյունքային 

ցուցանիշներ 

Տեղեկատվութ

յան 

աղբյուրներ 

Պատասխանատու Ժամկետ Ռիսկեր 

     Ոլորտ  1.    Ընդհանուր 

Ոլորտային նպատակ 

 

   Ապահովել տեղական ինքնակառավարումն 

Արտաշատ համայնքում: Ձգտել ունենալու 

համայնքային ծառայությունների մատուցման  

արդյունավետ, մասնագիտացված, 

նպատակային, թափանցիկ և հասանելի 

համակարգ 

Ոլորտի ազդեցության /վերջնական արդյունք/ ցուցանիշ 

- Համայնքի բնակչության բավարարվածությունը 

/հարցումների  հիման վրա/ համայնքապետարանից և 

մատուցվող հանրային ծառայություններից  90 %, 

- համայնքի բնակիչների մասնակցությունը համայնքի 

ղեկավարի և ավագանու կողմից ընդունված որոշումների 

նախապատրաստման գործընթացի մեջ – 10 %, 

- Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար 

կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում  54,7   

%, 

Ծրագիր  1.   Համայնքային ծառայությունների  արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, 

ենթակառուցվածքների  գործունեության  

                       պահպանում 

Ծրագրի 

նպատակը` 

բարելավել 

բնակչությանը 

մատուցվող 

հանրային 

ծառայություն

ների որակը 

Ծրագրի 

ազդեցության 

/վերջնական 

արդյունք/ 

ցուցանիշ 

բնակչությանը 

մատուցվող 

հանրային 

ծառայություն

ների որակը`   

լավ 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

կիսամյակայի

ն, տարեկան 

հաշվետվությո

ւններ 

Համայնքի ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարուղար 

2018 թվական 

հունվար-դեկտեմբեր  

Համապա

տասխան 

մարդկայ

ին և 

ֆինանսա

կան 

ռեսուրսն

երի 

առկայութ

յուն: 

Միջանկյալ 

արդյունք 1 

Ապահովել 

աշխատակազ

մի բնականոն 

գործունեությո

ւնը 

Ելքային 

ցուցանիշներ 

/քանակ, 

որակ,ժամկետ

/ 

1.Համայնքի 

աշխատակազ

մի 

աշխատողներ

ի թիվը`  71 

Աշխատակազ

մ, 

կիսամյակայի

ն, տարեկան 

հաշվետվոությ

ուններ ՀԿ-ներ 

և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համայնքի ղեկավար 

աշխատակազմի 

քարտուղար 

2018 թվական 

հունվար-դեկտեմբեր 

Համապա

տասխան  

մարդկայ

ին և 

ֆինանսա

կան 

ռեսուրսն

երի 

առկայութ

յուն 
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2.Աշխատակի

ցների 

գործունեությ

ան 

արդյունավետ

ության 

բարձրացում, 

5 % 

3.Համայնքաի 

աշխատակազ

մի 

աշխատանքայ

ին օրերի թիվը 

տարվա 

ընթացքում, 

273 օր 

4. Համայնքի 

պաշտոնակա

ն կայքի 

առկայություն

ը` այո 

5.Համայնքապ

ետարանի 

աշխատակազ

մի 

գործունեությ

ան 

վերաբերյալ  

բնակիչներ 

կողմից 

ստացվող 

դիմում-

բողոքների 

թվի նվազում, 

15 %: 

6. 

Աշխատակազ

մում առկա 

տեղեկատվակ

ան և 

հեռահաղորդ

ակցության 

համակարգեր

ի 

օգտագործմա

ն 
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մակարդակը` 

100  %: 

7.Աշխատակա

զմում 

ստացված  

մեկ  դիմումին 

պատասխանե

լու միջին  

ժամկետը` 5 

օր 

Միջոցառումներ 

1.Աշխատակազմի բնականոն գործունեության 

ապահովում 

2.Քաղաքացիական կացության ակտերի  

գրանցումներ 

3.Համակարգչային  ծառայությունների 

ձեռքբերում 

4.Վերապատրաստում և մասնագիտական  

հմտությունների ձեռքբերում 

Մուտքային ցուցանիշներ /ներդրված ռեսուրսներ / 

1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված 

պահպանման ծախսեր`   135,031,1   դրամ. 

2.Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը` 71 

3.Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման 

ավտոմատացված  համակարգեր` 1 

4.Համայնքապետարանի  վարչական շենք և գույք: 
5.Աշխատակազմում առկա համակարգչային  սարքերի և 

սարքավորումների թիվ`    37 

6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք:www 

artashat .am 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

 

ՀՀԶՁ-ում  2018 թվականին  պաշտպանության կազմակերպման ծրագրեր  չեն նախատեսվում 

 

Միջոցառումներ 

Համայնքապետարանի աշխատակազմի  

միջոցառումների պլանով նախատեսված է էլ 

ավելի ամրապնդել  կապը համայնքի 

տարածքում գործող զինվորական զորամասերի 

հետ: Տոնական օրերին,  տարելիցներին 

կազմակերպել այցելություններ, շեֆական  

համերգներ և այլն: 

Այդ բոլորը նպատակաուղղել երիտասարդ 

սերնդի ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակության ամրապնդմանն ու 

բարելավմանը: 

Մուտքային ցուցանիշներ 

1.Բարձր դարանի դպրոցականների մասնակցությունը 

կազմակերպված միջոցառումներին 

2.փորձի փոխանակում, նորակոչիկ երիտասարդներին 

նախապատրաստելու համար 

Ոլորտ 3.  Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության  պաշտպանություն և քաղաքացիական  պաշտպանության 

կազմակերպում: 

 

ՀՀԶՁ-ում  2018 թվականին Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 

պաշտպանության ոլորտում հիմնավոր ծրագրեր չեն նախատեսվում: Նախատեսված են ստորև ներկայացված 

միջոցառումները: 

 

Միջոցառումներ 

Մշտապես մասնակցել նշված ոլորտային 

Մուտքային ցուցանիշներ /ներառված ռեսուրսներ/ 

Աշխատանքները նպատակաուղղել համայնքի բնակչության 
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նպատակով կազմակերպված 

միջոցառումներին, սեմինարներին, 

հայտարարված ուսուցողական  տագնապների և 

զորավարժություններին: 

իրազեկմանը: 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և  կոմունալ 

տնտեսություն 

 

 

Ոլորտային նպատակ 

Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության 

ոլորտում ապահովել որակյալ 

ծառայությունների մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության /վերջնական արդյունքի/ ցուցանիշներ 

Համայնքի բնակիչների  բավարարվածությունը 

քաղաքաշինության և կումնալ տնտեսության ոլորտում 

մատուցվող ծառայություններից  80 % 

Ծրագիր 1.  Համայնքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների հիմնովին նորոգում 

 

Ծրագրի 

նպատակը` 

Ունենալ 

հիմնավոր 

վերանորոգվա

ծ տանիք, որն 

հնարավորութ

յուն կտա 

բնակելի 

շենքերի 5-րդ 

հարկում 

ապրող  

բնակիչներին 

բավարար 

պայմաններու

մ  և 

բարեկեցիկ 

կյանքով 

ապրելու 

համար: 

Ծրագրի  

ազդեցության 

/վերջնական 

արդյունքի/  

ցուցանիշներ 

Տանիքների 

վերանորոգմա

ն  կարիք 

ունեցող 

բազմաբնակա

րան բնակելի 

շենքերի  

տեսակարար 

կշիռը 

տանիքները 

վերանորոգվա

ծ շենքերի մեջ 

կկազմի 40 %-

ը: 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ 

Կիսամյակայի

ն, տարեկան 

հաշվետվությո

ւններ 

Համայնքի ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար 

2018 թվական 

հունվար-

դեկտեմբեր 

Համապատ

ասխան 

մարդկային , 

տեխնիկակ

ան և 

ֆինանսակա

ն 

ռեսուրսների 

առկայությու

ն 

Միջանկյալ 

արդյունք 1 

 

5-րդ հարկում 

ապրող 

բնակիչների 

ապրելակերպ

ում դրական 

փոփոխությու

ններ 

կկատարվի 

Ելքային 

ցուցանիշներ 

/քանակ, 

որակ,ժամկետ

/ 

- 

բազմաբնակա

րան բնակելի 

շենքերի թիվը, 

որոնց 

տանիքները 

արդեն 

հիմնովին 

Աշխատակազ

մ 

կիսամյակայն

ին, տարեկան  

հաշվետվությո

ւններ, ՀԿ-ներ, 

խմբեր, 

բնակիչներ 

 2018 թվական 

սեպտեմբեր-

հոկտեմբեր 

համապատ

ասխան 

մարդկային, 

տեխնիկակ

ան  

ռեսուրսներն 

առկա են 

ֆինանսակա

ն միջոցները 

անհրաժեշտ 

է ձեռք բերել 
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վերանորոգվել 

են -19 

նորոգված  

շենքերում 

բնակվող 

բնակիչների 

բավարարված

ությունը  95 % 

- 

շինարարակա

ն 

աշխատանքնե

րի  

իրականացմա

ն ժամկետը`  

60 օր 

Միջոցառումներ 

 

Արտաշատ համայնքում  բազմաբնակարան 

բնակելի շենքերի տանիքների հիմնավոր 

նորոգում 

Մուտքային ցուցանիշներ /ներդրված ցուցանիշներ/ 

 

- համայնքի բյուջեի միջոցներ 17.000.0 հազար դրամ 

- վերանորոգման աշխատանքներում ընդգրկված  

    աշխատողների թիվը`  30 

 

Ծրագիր  2.  Արտաշատ համայնքի բազմաբնակարան բնակելի  շենքերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

ներքին ցանցերի հիմնովին  

                       նորոգում 

Ծրագրի նպատակը 

բարելավել  

բազմաբնակարան 

բնակկելի շենքերի 

ջրամատակարարմա

ն և  ջրահեռացման  

ներքին ցանցի 

վիճակը 

Ծրագրի ազդեցությունը 

/վերջնական արդյունքի/ 

ցուցանիշ 

Ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման ներքին 

ցանցի վիճակը միջին 

բավաարար 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

համայնքի 

ղեկավար

ի 

տեղակալ

ներ 

2018 

թվակ

ան 

2-րդ 

կիսամ

յակ 

Առկա են 

համապ

ատասխ

ան 

մարդկայ

ին 

տեխնիկ

ական և 

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ներ 

Միջանկյալ արդյունք 

Բարելավել է  

Արտաշատ 

համայնքի 

բնակչությանը 

մատուցվող 

ջրամատակարարմա

ն և ջրահեռացման 

ցանցի 

Ելքային ցուցանիշներ 

/քանակ, որակ,ժամկետ/ 

 

- Վթարային վիճակում 

գտնվող ներքին ցանցերի 

հիմնովին վերանորոգում 

/12 բազմաբնակարան/ 

բնակելի շենքում: 

Աշխատանքների 

Աշխատակազմ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

ՀԿ-ներ և խմբեր 

բնակիչներ 

   Առկա 

են 

համապ

ատասխ

ան 

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ներ 
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մատակարարման 

որկը: 

իրականացման ժամկետը` 

2018 թ. հուլիս-նոյեմբեր 

Միջոցառումներ 

- Ջրամատակարարման, ջրահեռացման ներքին ցանցի վերանորոգման 

համար նախագծային, նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում: 

Մուտքային ցուցանիշներ 

/ներառված ռեսուրսներ/ 

 

- Անհրաժեշտ նյութական 

ռեսուրսների ձեռքբերում: 

- ֆինանսական միջոցների 

ապահովում 

Ծրագիր  3.    Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի դռների, աստիճանավանդակների նորոգում: 

 

Ծրագրի նպատակը 

 

Մուտքերն ու 

աստիճանավանդակ

ները դարձնել 

հարմարավետ :  

Ծրագրի  ազդեցության 

/վերջնական արդյունք/ 

ցուցանիշ 

 

- բնակիչների անվտանգ 

մուտք և ելք 

- ցուրտ եղանակներին 

մուտքերում  ջերմային 

ռեժիմի պահպանում: 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

համայնքի 

ղեկավար 

2018 

թվակ

ան 

հունվ

ար-

դեկտե

մբեր 

համապ

ատասխ

ան 

մարդկայ

ին և 

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն 

Միջանկյալ  

արդյունք 1 

Արտաշատ 

համայնքի 

բազմաբնակարան 

բնակելի շենքերի 

դռներն ու 

աստիճանավանդակ

ները դարձել են 

հարմարավետ  

բնակիչների համար: 

Ելքային ցուցանիշները 

/քանակ, որակ, ժամկետ/ 

- վերանորոգման ենթակա 

մուտքերի դռների քանակը 

48 

- վերանորոգման ենթակա 

աստիճանավանդակների 

քանակը  48 

 մարդկայ

ին,տեխն

իկական 

ռեսուրս

ները 

առկա 

են:Ֆինա

նսական 

ռեսուրս

ները 

պետք է 

ձեռք 

բերել: 

Միջոցառումներ 

Բազմաբնակարան բնակելի  շենքերի բնակիչների ապրելակերպի բարելավում 

և նորմալ պայմանների ապահովում: 

Մուտքային ցուցանիշներ 

/ներառված ռեսուրսներ 

 

- համայնքի բյուջեով 

նախատեսված ֆինանսական 

միջոցներ  5.200.0  հազ. դրամ: 

Ծրագիր  4.     ,,Արտաշատ համայնքի թիվ 5 մանկապարտեզ,,  ՀՈԱԿ-ի 2-րդ մասնաշենքի տանիքի հիմնավոր 

նորոգում: 2-րդ մասնաշենքի          

                          ներքին հարդարման աշխատանքների կատարում 

 

Ծրագրի նպատակը Ծրագրի  ազդեցության Ծրագրի գնահատման համայնքի 2018 համապ
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Նախադպրոցական 

երեխաների 

կրթության և 

դաստիարակության 

գործընթացն  

իրականացնել 

հնարավորինս ավելի 

հարմարավետ 

շենքերում և 

շինություններում: 

/վերջնական արդյունքի/ 

ցուցանիշները 

 

Երեխաների 

ընդունելության, 

կրթության և  

դաստիարակության 

համար ստեղծված 

պայմանները`  բավարար 

համակարգ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

ղեկավար թվակ

ան 

հունվ

ար-

դեկտե

մբեր 

ատասխ

ան, 

տեխնիկ

ական և 

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն 

Միջանկյալ արդյունք 

1 

 

նախադպրոցական 

երեխաների 

կրթության և 

դաստիարակության 

համար կոչված 

կազմակերպության 

շենքը դարձել է 

վերանորոգված, 

գեղեցիկ և 

հարմարավետ 

Ելքային ցուցանիշներ 

/քանակ, որակ, ժամկետ/ 

 

- վերանորոգված և 

վերականգնված  շենքի 

ընդհանուր մակերեսը 1500 

քմ 

- նախադպրոցական 

հիմնարկներում 

հաճախողների թիվը   943 

- Շահառուների 

բավարարվածությունը` 90 

% 

աշխատակազմ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ  

ՀԿ-ներ և խմբեր, 

բնակիչներ 

  համապ

ատասխ

ան 

մարդկայ

ին, 

տեխնիկ

ական 

ռեսուրս

ները 

առկա 

են: 

Ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ները 

պետք է 

ձեռք 

բերվեն 

Միջոցառումներ 

 

Նախադպրոցական երեխաների նախակրթական, հանգստի, սննդի 

ապահովման և այլ ծառայությունների սպասարկում 

Մուտքային ցուցանիշներ 

/ներդրված ռեսուրսներ 

 

- համայնքային բյուջեով 

նախատեսված ֆինանսական 

միջոցներ  20.000.0 հազ.դրամ 

- նախադպրոցական 

երեխաների  նախակրթական, 

հանգստի, սննդի 

կազմակերպման համար 

կոչված աշխատակիցների 

թիվը   186  մարդ 

 

Ծրագիր    5.   ,,Արտաշատի քաղաքային արտադպրոցական կենտրոն,, ՀՈԱԿ-ի հիմնական մասնաշենքի և 

հանդիսությունների դահլիճի  

                           հիմնավոր նորոգում 
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Ծրագրի նպատակը 

 

Արտադպրոցական 

կենտրոն հաճախող 

երեխաների 

կրթության և 

դաստիարակության  

գործունեություն 

իրականացնել 

հնարավորինս 

առավել 

հարմարավետ, 

բարեկարգված և 

վերանորոգված 

շենքերում և 

շինություններում: 

Ծրագրի ազդեցություն 

/վերջնական արդյունքի/ 

ցուցանիշները 

 

Արտադպրոցական 

կենտրոն հաճախող 

երեխաների կրթության, 

դաստիարակության, 

ժամանցի գործընթացի 

համար ստեղծված  

պայմաններ`    լավ: 

Ծրագրի գնահատման 

կամակարգ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ: 

համայնքի 

ղեկավար 

2018 

թվակ

ան 

հունվ

ար-

դեկտե

մբեր 

համապ

ատասխ

ան 

տեխնիկ

ական և  

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն 

Միջանկյալ արդյունք 

1 

 

Արտադպրոցական 

կենտրոն հաճախող 

երեխաների  

կրթության, 

դաստիարակության, 

ժամանցի 

գործընթացի համար 

կոչված 

կազմակերպության 

շենքը դարձել է 

վերանորոգված, 

գեղեցիկ և 

հարմարավետ: 

Ելքային ցուցանիշներ 

/քանակ, որակ, ժամանակ/ 

 

- վերանորոգված շենքի և 

շինության ընդհանուր 

մակերեսն է 1500 քմ 

- Արտադպրոցական 

կենտրոնում հաճախող 

երեխաների թիվը  495 

երեխա 

- Շահռուների 

բավարարվածությունը – 90 

% 

Աշխատակազմ, 

կիսամյակայնի, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

ՀԿ-ներ, խմբեր, 

բնակիչներ 

համապ

ատասխ

ան 

մարդկայ

ին, 

տեխնիկ

ական 

ռեսուրս

ները 

առկա 

են: 

Ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ները 

պետք է 

ձեռք 

բերվեն: 

Միջոցառումներ 

 

Արտադպրոցական կենտրոն հաճախող երեխաների կրթության, 

դաստիարակության, ժամանցի կազմակերպման և այլ ծառայությունների 

սպասարկում 

Մուտքային ցուցանիշներ 

/ներդրված ռեսուրսներ/ 

 

- համայնքային  բյուջեով 

նախատեսված ֆինանսական 

միջոցներ 5.300.0  հազ.դրամ 

- Արտադպրոցական կենտրոն 

հաճախող երեխաների թիվը   

495    մարդ 

- Արտադպրոցական 

կենտրոնի աշխատողների 

թիվը`   44  մարդ 
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Ծրագիր    6.   Համայնքի Օգոստոսի 23,  Մարքսի,  Իսակով  փողոցների լուսավորության ցանցի վերակառուցում 

 

Ծրագրի նպատակը 

 

- Ապահովել 

համայնքի 

կենտրոնական 

փողոցների 

լուսավորությունը 

գիշերային 

/համաձայն  

ժամանակացույցի/ 

ժամերին: 

- Բարձրացնել 

անվտանգ 

երթևեկության 

մակարդակը,  

տրանսպորտային 

միջոցների և 

հետիոտների 

համար: 

Ծրագրի ազդեցության 

/վերջնական 

արդյունքների/ 

ցուցանիշներ 

 

- գիշերային ժամերին 

լուսավորության 

ապահովում: 

- Անվտանգ երթևեկության 

մակարդակի բարձրացում; 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություն 

համայնքի 

ղեկավար 

2018 

թվակ

ան 

հունվ

ար-

դեկտե

մբեր 

համապ

ատասխ

ան 

մարդկայ

ին, 

տեխնիկ

ական և 

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն 

Միջանկյալ արդյունք 

1 

 

Արտաշատ 

համայնքի 

կենտրոնական 

փողոցները դարձել 

են ավելի լուսավոր,  

անվտանգ 

երթևեկության 

առումով դարձել են 

ավելի հարմարավետ 

և անվտանգ 

տրանսպորտային 

միջոցների և 

հետիոտների 

համար: 

Ելքային ցուցանիշներ 

/քանակ, որակ, ժամկետ/  

 

- համայնքի լուսավորված  

փողոցների 

երկարությունը` 9  կմ 

- Տեղադրված են 

հենասյուներ և 

լուսատուներ`  520 հատ 

- լուսավորված փողոցների 

տեսակարար կշիռը 

ընդհանուր փողոցների 

համեմատությամբ 50 % 

- ամռանը լուսավորության 

ժամերի թիվ-  4 

- ձմռանը լուսավորության 

ժամերի թիվ - 6 

- բնակչության 

բավարարվածությունը`  60 

% 

Աշխատակազմ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

ՀԿ-ներ, խմբեր, 

բնակիչներ 

  համապ

ատասխ

ան 

մարդկայ

ին, 

տեխնիկ

ական 

ռեսուրս

ները 

առկա 

են: 

Ֆինանս

ական 

միջոներ

ը պետք  

է ձեռք 

բերել 

Միջոցառումներ 

 

- Արտաշատ համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում 

Մուտքային  ցուցանիշներ 

/ներդրված ռեսուրսներ/ 

 

- համայնքի բյուջեով 

նախատեսված ֆինանսական 
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միջոցներ լուսավորության 

ցանցի վերակառուցման և  

վերանորոգման համար` 

2.300.0  հազ. դրամ 

- լուսավորության ցանցի 

սպասարկման համար 6.500.0  

հազ. դրամ 

Ծրագիր   7.   Համայնքի Բուդաղյան փողոցի,    ,,Իսակով,, պայմանական թաղամասի խմելու ջրագծերի 

կառուցում 

 

Ծրագրի նպատակը 

 

Ապահովել 

Արտաշատ 

համայնքի 

Բուդաղյան  փողոցի 

և ,,Իսակով,, 

պայմանական  

թաղամասի 

բնակչությանը 

խմելու ջրով 

Ծրագրի  ազդեցության 

/վերջնական արդյունքների 

ցուցանիշները 

 

- ջրամատակարարման 

խնդրի լուծումը 

բնակչության այդ մասի 

համար`  բավարար: 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություն 

համայնքի 

ղեկավար 

2018 

թվակ

ան 

հունվ

ար-

դեկտե

մբեր 

Համապ

ատասխ

ան 

մարդկայ

ին, 

տեխնիկ

ական և 

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյունը 

Միջանկյալ արդյունք 

1 

 

Արտաշատ 

համայնքի  

Բուդաղյան,  

,,Իսակով,, 

պայմանական 

թաղամասի 

բնակիչները 

մատակարարվում են 

մաքուր, սառնորակ 

խմելու ջրով 

Ելքային ցուցասնիշները 

/քանակ, որակ, ժամկետ/ 

 

- խմելու ջրի նորակռույց 

ցանցի երկարությունը` 

Բուդաղյան փողոց   -   200 

մ 

,,Իսակով,, պայմանական 

թաղամաս  -  400 մ 

-  Ավելի քան  100    

բնակիչներ կապահովվեն 

խմելու որակյալ ջրով: 

Աշխատակազմ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

ՀԿ-ներ և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապ

ատասխ

ան 

մարդկայ

ին, 

տեխնիկ

ական 

ռեսուրս

ները 

առկա 

են: 

Ֆինանս

ական 

միջոցնե

րը պետք 

է ձեռք 

բերել 

Միջոցառումներ 

 

Արտաշատ համայնքի  Բուդաղյան փողոցի և ,,Իսակով,, պայմանական 

թաղամասի բնակիչների խմելու որակյալ ջրի մատակարարում 

Մուտքային ցուցանիշներ 

/ներդրված ռեսուրչսներ/ 

 

- Համայնքի բյուջեից 

նախատեսված ֆինանսական 

միջոցներ 
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ջրամատակարարման 

խողովակաշարը կառուցելու 

համար     7.000.0 դրամ 

-  Ջրամատակարարման 

ցանցից օգտվող բնակիչների 

թիվը   100 

Ծրագիր   8.  Համայնքային աղբատար տանող շրջանցիկ ճանապարհի կառուցում: 

 

Ծրագրի նպատակը 

 

- ապահովել 

աղբատար 

մեքենաների 

մոտեցումը 

աղբատեղին: 

- Ապահովել 

համայնքի 

աղբատեղի ճիշտ և 

ժամանակին 

սպասարկումը 

Ծրագրի  ազդեցության 

/վերջնական արդյունքի/ 

ցուցանիշները 

 

Աղբահանության և 

աղբավայրի  

տեղափոխության խնդիրը 

կհամարվի բավարար 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, կիսամյակի, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

ՀԿ-ներ և խմբեր, 

բնակչություն 

Համայնքի 

ղեկավար 

2018 

թվակ

ան 

հունվ

ար-

դեկտե

մբեր 

Համապ

ատասխ

ան  

մարդկայ

ին, 

տեխնիկ

ական և 

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյունը: 

Միջանկյալ արդյունք 

1 

 

Հարմարավետ է և 

անվտանգ 

համայնքային 

աղբավայր տանող 

ճանապարհը: 

Ելքային ցուցանիշներ 

/քանակ, որակ, ժամկետ/ 

 

- կառուցվող ճանապարհի 

երկարությունը  -  1200  մ 

- ճանապարհը 

հարթեցվելու և 

կավճապատվելու է: 

Աշխատակազմ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

ՀԿ-ներ և խմբեր, 

բնակիչներ 

  Համապ

ատասխ

ան 

մարդկայ

ին, 

տեխնիկ

ական, 

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ները 

առկա 

են: 

Միջոցառումներ 

 

Համայնքի տարածքում սանիտարական մաքրման և աղբահանության 

անվտանգ և հարմարավետ կազմակերպում: 

Մուտքային ցուցանիշներ 

/ներդրված ռեսուրսներ/ 

 

- Համայնքի բյուջեից 

նախատեսված ֆինանսական 

միջոցներ շրջանցող  

ճանապարհը հարթեցնելու և 

կավճապատելու համար 

1.000.0   հազ.դրամ 

Ծրագիր   9.   Արտաշատ համայնքի սեփականությունը համարվող երկու  գերեզմանատների  հատակագծերի 

կառուցում, չափագրում, հնարավոր  

                         տարածքի  ընդլայնում, լուսավորության ցանցի կառուցում 
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Ծրագրի նպատակը 

 

- Բարելավել 

Արտաշատ 

համայնքի 

գերեզմանատների  

պահպանման 

ծառայության որակը 

Ծրագրի ազդեցության 

/վերջնական 

արդյունքների/ 

ցուցանիշները: 

 

Արտաշատ համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող 

հուղարկավորման 

ծառայությունների որակը`   

բավարար 

Ծրագրի գնահատման  

համակարգ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

համայնքի 

ղեկավար 

2018 

թվակ

ան 

հունվ

ար-

դեկտե

մբեր 

Համայնք

ի 

բյուջեից  

անհրաժ

եշտ  

ֆինանս

ական 

միջոցնե

րը 

ժամանա

կին 

հատկաց

վում են 

Միջանկյալ արդյունք 

 

Բարելավվել է 

Արտաշատ 

համայնքի 

բնակչությանը 

մատուցվող` 

գերեզմանատների 

պահպանման 

ծառայությա ն 

որակը: 

Ելքային ցուցանիշներ 

/քանակ, որակ, ժամկետ/ 

 

- գերեզմանատների 

վիճակը`   բավարար 

- տարածքը ընդլայնված  է 

7000 քմ-ով 

- աշխատանքների 

իրականացման ժամկետն է 

2018 թ. 1-ին կիսամյակի 

ընթացքում 

Աշխատակազմ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

ՀԿ-ներ և խմբեր, 

բնակիչներ 

համապ

ատասխ

ան 

ֆինանս

ական 

միջոցնե

րն առկա 

են 

Միջոցառումներ 

Արտաշատ համայնքի  գերեզմանատների չափագրում, ընդհանուր 

հատակագծի կազմում, տարածքի  ընդլայնում, լուսավորության ցանցի 

կառուցում: 

Մուտքային ցուցանիշներ 

/ներդրված ռեսուրսներ/ 

-  չափագրման, ընդհանուր 

հատակագծի կազմման 

համար կապված ծախսեր 3000  

հազ.դրամ 

- տարածքի ընդլայնման 

համար ծախսեր`   2.500.0  

դրամ 

- լուսավորության ցանցի 

կառուցման համար ծախսեր` 

1.000.0 դրամ 

Ծրագիր   10.     Արտաշատ համայնքի քաղաքային լճի շրջակայքի բարեկարգում, լճի  հատակի մաքրում  

տիղմից և այլ վնասակար նյութերից 

 

Ծրագրի նպատակը 

 

Ապահովել 

Արտաշատ 

համայնքի 

քաղաքային լճի 

Ծրագրի  ազդեցության 

/վերջնական 

արդյունքների/ 

ցուցանիշները 

 

- լճի հատակի  և շրջակա 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

համայնքի 

ղեկավար  

2018 

թվակ

ան 1-

ին 

կիսամ

յակ 

համայնք

ի 

բյուջեից 

անհրաժ

եշտ 

ֆինանս
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հատակի մաքրման 

աշխատանքները 

տարածքի մաքրման և 

բարեկարգման 

աշխատանքների որակը`   

բավարար 

ական 

միջոցնե

րը 

ժամանա

կին 

հաշվար

կվում են: 

Միջանկյալ արդյունք 

 

Բարեկարգվել և 

մաքրվել է 

քաղաքային լճի 

տարածքը, լճի 

հատակը: Այն դարձել 

է բնակչության 

համար հանգստի  

ամենալավ 

գոտիներից մեկը 

Ելքային ցուցանիշներ 

/քանակ, որակ, ժամկետ/ 

 

- քաղաքային լճի 

տարածքը, լճի հատակի 

մաքրությունը`  բավարար 

- աշխատանքի 

իրականացման ժամկետն է 

2018 թ. 1-ին կիսամյակում 

Աշխատակազմ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

ՀԿ-ներ, խմբեր, 

բնակիչներ 

համապ

ատասխ

ան 

ֆինանս

ական 

միջոցնե

րն առկա 

են 

Միջոցառումներ 

Քաղաքային լճի տարածքի մաքրում, բարեկարգում, չորացած ծառերի 

վերականգնում /նոր տնկիների տնկում/ 

- լուսավորության համակարգի վերանորոգում 

- լճի հատակի մաքրում տիղմից և այլ աղբից 

 

Մուտքային ցուցանիշներ 

/ներգրավված ռեսուրսներ/ 

Լճի մաքրման, շրջակա 

տարածքի բարեկարգման, 

ծառատնկման, 

լուսավորության ցանցի 

վերանորոգման համար 

համայնքի բյուջեից 

հատկացված ծախսեր  1.000.0  

հազ.դրամ 

Ոլորտ 5.    Հողօգտագործում 

 

 

ՀՀԶՁ-ում 2018 թվականի համար հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, 

որի պատճառով ոլորտային նպատակ չի  սահմանվել: 

Ոլորտ  6.  Տրանսպորտ 

 

Ոլորտային նպատակ 

 

- ներհամայնքային նշանակության  փողոցների և ճանապարհների 

բարեկարգում, նրանց շահագործման և պահպանման ծառայությունների 

որակի բարելավում 

- ճանապարհային   անվատանգ երթևեկության նշանների տեղադրում,  հների 

նորոգում,  անվտանգ  երթևեկության ապահովման շահերից ելնելով: 

Ոլորտի ազդեցության 

/վերջնական արդյունքի/ 

ցուցանիշները 

- բարեկարգ և ասֆալտապատ 

փողոցների և շենքերի բակերի 

մակերեսների տեսակարար 

կշիռը  ընդհանուրի մեջ`  -  45  

% փողոցներ և 

ճանապարհներ, 65 %  շենքերի 

բակեր: 

- ճանապարհային անվտանգ 
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երթևեկության նշանների 

տեսակարար կշիռը 

համայնքում  նախատեսվածի 

նկատմամբ  -  90 % 

Ծրագիր    1.  Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհների, փողոցների, բազմաբնակարան բնակելի 

շենքերի բակերի բարեկարգում և  

                        ասֆալտապատում: 

Ծրագրի նպատակը 

 

Ապահովել 

համայնքային 

նշանակության 

փողոցների և 

ճանապարհների  

բարեկարգ վիճակը, 

ինչպես նաև 

մատուցվող 

ծառայությունների 

որակը: 

Ծրագրի ազդեցությունը  

ցուցաիշ 

 

Համայնքային 

նշանակության փողոցների 

և ճանապարհների 

շահագործման, 

սպասարկման և 

պահպանման 

ծառայությունների 

մատուցում`  բավարար 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

կիսամյակային,  

տարեկան 

հաշվետվություններ 

համայնքի 

ղեկավար, 

համայնքի 

ղեկավար

ի 

տեղակալ

ներ 

2018 

թվակ

ան 

ապրիլ

-

հոկտե

մբեր 

համապ

ատասխ

ան 

մարդկայ

ին, 

տեխնիկ

ական և 

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն 

Միջանկյալ արդյունք  

1 

 

Ապահովվել է  

համայնքային 

նշանակության 

ճանապարհների, 

բազմաբնակարան 

բնակելի շենքերի 

բակերի 

բարեկարգման, 

շահագործման ու  

համապատասխան 

ծառայությունների 

մատուցումը:  

Ելքային  ցուցանիշներ 

/քանակ,որակ,ժամկետ/ 

 

- աշխատանքների 

իրականացման ժամկետը` 

2018 թ. ապրիլ-հոկտեմբեր 

- բարեկարգված և 

ասֆալտապատված 

ճանապարհների, 

բազմաբնակարան բնակելի 

շենքերի բակերի 

տեսակարար կշիռը – 

ընդհանուրի մեջ  - 30 % 

Աշխատակազմի 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

ՀԿ-ներ, խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապ

ատասխ

ան 

մարդկայ

ին, 

տեխնիկ

ական 

ռեսուրս

ները 

առկա են 

ֆինանս

ական 

միջոցնե

րը պետք 

է ձեռք 

բերել  

Միջոցառումներ 

 

Համայնքային նշանակության ճանապարհների, բազմաբնակարան բնակելի 

շենքերի բակերի պահպանություն, մատուցվող ծառայությունների որակի 

բարելավում 

Մուտքային ցուցանիշներ 

/ներդրված ռեսուրսներ/ 

 

Համայնքի բյուջեից միջոցներ 

19.500.0 հազ.դրամ  

Ծրագիր  2.    Արտաշատ համայնքի  կենտրոնական փողոցներում անվտանգ երթևեկությունն ապահովող 

անհրաժտություն  ներկայացնող  

                        նշանների տեղադրում: 

Ծրագրի նպատակը 

 

Ծրագրի ազդեցության 

/վերջնական արդյունքի/ 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

համայնքի 

ղեկավար, 

2018 

թվակ

Համապ

ատասխ
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Իրականացնել ՀՀ 

օրենքների 

պահանջներին 

համապատասխան,  

անվտանգ 

երթևեկության 

ապահովման համար 

անհրաժեշտությունի

ց ելնելով 

ճանապարհային 

անվտանգ 

երթևեկության  

նշանների 

տեղադրում 

ցուցանիշ 

 

Անվտանգ երթևեկության 

պահպանման, 

ծառայությունների 

մատուցման որակը`  

բավարար 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

աշխատա

կազմի 

քարտուղ

ար, 

համայնքի 

ղեկավար

ի 

տեղակալ 

ան 

փետր

վար-

հոկտե

եմբեր 

ան 

մարդկայ

ին, 

տեխնիկ

ական և  

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն 

Միջանկյալ արդյունք 

1 

 

Ճանապարհային 

անվտանգ 

երթևեկության 

ծառայությունների 

ապահովում: 

Պահանջված 

քանակին 

համապատասխան 

համայնքային 

նշանակության 

ճանապարհների 

վրա անվտանգ 

երթևեկության 

նշանների 

տեղադրում: 

Ելքային ցուցանիշներ 

/քանակ, որակ, ժամկետ/ 

 

- աշխատանքների 

իրականացման ժամկետը 

2018 թվական փետրվար-

հոկտեմբեր 

- տեղադրման ենթակա 

ճանապարհային 

անվտանգ երթևեկության 

նշանների քանակը`  60 

հատ 

Աշխատակազմ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

ՀԿ-ներ, խմբեր, 

բնակիչներ 

համապ

ատասխ

ան 

ֆինանս

ական 

միջոցնե

րն առկա 

են 

Միջոցառումներ 

 

Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ  համայնքային նշանակության  

ճանապարհներին անվտանգ երթևեկության ապահովում: 

Մուտքային ցուցանիշներ 

/ներդրված ռեսուրսներ/ 

 

Համայնքի տարեկան բյուջեով 

նախատեսված ծախսեր 1.000.0   

դրամ 

Ոլորտ   7. Առևտուր և  ծառայություններ 

 

ՀՀԶԾ-ում  2018 թվականի համար առևտրի և ծառայությունների ոլորտում կապիտալ  ներդրումային ծրագրեր 

չեն նախատեսվում և այդ նպատակով ոլորտային   նպատակ չի սահմանվել: Համայնքի տարածքում առևտրի 

կանոնների պահպանման նպատակով  նախատեսվել են  տարեկան միջոցառումների, ստուգայցների կարգով: 

Միջոցառումներ 

Ձեռնարկել կոնկրետ  միջոցառումներ չթույլատրված վայրերում առևտուրն արգելելու ուղղությամբ, այդ 

տարածքներում ապահովելով սանիտարական  մաքուր վիճակ: 
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Ոլորտ  8.  Կրթություն 

 

Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ 

մատուցումը 

 

Ոլորտի 

ազդեցության/վերջնական 

արդյունքի/ ցուցանիշեր 

. Համայնքի բնակիչների 

համար կրթակա 

ծառայությունների 

հասանելիության մակարդակի 

բարձրացում,15% 

. Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցվող 

նախադպրոցական կրթության 

ծառայություններից, 90% 

. Մատուցվող 

նախադպրոցական կրթության 

ծառայության 

հասանելիությունը համայնքի 

բնակիչներին ,85% 

. Արտադպրոցական 

դաստիարակության 

խմբակներում ընդգրկված 

երեխաների թվի տեսակարար 

կշիռը դպրոցական տարիքի 

երեխաների  ընդհանուր թվի 

մեջ, 30% 

 

 

Ծրագիր   1.  Նախադպրոցական արտադպրոցական կրթության կազմակերպում 

 

Ծրագրի նպատակը  

Բարձրացնել 

նախադպրոցական 

կրթության և 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ոլորտում 

մատուցվող 

ծառայությունների 

որակը   
 

 

Ծրագրի ազդեցության 

/վերջնական արդյունքի / 

ցուցանիշեր 

. Ծնողների կարծիքը 

մատուցվող 

նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 

վերաբերյալ՝ լավ 

.  Ծնողների կարծիքը 

մատուցվող 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության վերաբերյալ՝ 

լավ 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ  

 

 

Համայնքի 

ղեկավար 

,համայնք

ի 

ղեկավար

ի 

տեղակալ   

Արտաշա

տի 

համայնք

ապետար

անի 

աշխատա

կազմի 

ԿՄՍ 

բաժին, 

2018 

թվակ

ան 

հունվ

ար- 

դեկտե

մբեր 

Համապ

ատասխ

ան  

մարդկայ

ին,ֆինա

նսական 

տեխնիկ

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն 
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ՆՈՒՀ-երի 

տնօրեննե

ր, 

Արտադպ

րոցական 

կենտրոնի 

տնօրեն 

 

Միջանկյալ արդյունք 

1 

Կիրթ և 

բազմակողմանի 

զարգացած 

երեխաներ 

 

 

Ելքային ցուցանիշներ / 

քանակ, որակ,ժամկետ/ 

. 6 ՆՈՒՀ-եր հաճախող 

երեխաների ընդհանուր 

թիվը՝943 

. Մանկապարտեզների 

խմբերի թիվը՝ 33 

. ՆՈՒՀ-ներում աշխատող 

աշխատակիցների թիվը՝ 

186 

. ՆՈՒՀ-ներում օրվա 

ընթացքում սննդի 

տրամադրման թիվը՝ 3 

. Նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 

մատուցման ժամաքանակը 

օրվա ընթացքում՝ 8 ժամ 

. Արտադպրոցական 

կենտրոն հաճախող 

երեխաների թիվը՝ 495 

. Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

մատուցվող 

արտադպրոցական  

ծառայությունից   90 % 

 

 Համայնք

ապետար

ան, 

ՄԳ 

կիսամյակ

ային, 

տարեկան 

հաշվետվ

ություննե

ր, 

բնակիչնե

ր  

 

 համապ

ատասխ

ան 

ֆինանս

ական 

միջոցնե

րն առկա 

են 

Միջոցառումներ  

.Արտաշատ համայնք ՆԴՈՒ- երի կողմից մատուցվող ծառայությունների  

ընընթացիկ մակարդակի  պահպանում  

. Արտաշատի արտադպրոցական կենտրոնի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների  ընընթացիկ մակարդակի պահպանում  

 

Մուտքային ցուցանիշներ/ 

ներդրված ռեսուրսներ/ 

. Համայնքի բյուջեի 

միջոցներ՝261476,5 

. Արտաշատի 7 ՆՈՒՀ-երի և 

արտադպրոցական կենտրոնի 

պահպանման ծախսեր 

Ոլորտ   9.    Մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

 

Ոլորտային նպատակ 

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և 

երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների 

Ոլորտի ազդեցության/ 

վերջնական արդյունք/ 

ցուցանիշ 
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մատուցումը  

. Մատուցվող մշակութային 

ծառայությունների 

հասանելիությունը համայնքի 

կենտրոն չհանդիսացող 

բնակավայրերի բնակիչներին, 

այո 

.Գրադարանից օգտվողների  

թվի տարեկան աճը՝ 2% 

. Համայնքում մշակութային 

հիմնարկներ հաճախող 

երեխաների տեսակարար 

կշիռը դպրոցահասակ 

երեխաների ընդհանուր թվի 

մեջ,35    % 

Ծրագիր  1.  Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում 

 

Ծրագրի նպատակ 

Ակտիվացնել 

համայնքի  

մշակութային կյանքը 

Ծրագրի ազդեցության / 

վերջնական արդյունքի/ 

ցուցանիշեր  

. Մատուցվող մարզական և 

մշակութային 

ծառայությունների 

հասանելիությունը 

համայնքի կենտրոն 

չհաճախող բնակավայրի 

բնակիչներին՝ այո  

 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ 

 

Համայնքի 

ղեկավար  

Համայնքի 

ղեկավար

ի 

տեղակալ  

Աշախատ

ակազմի 

ԿՄՍ 

բաժին 

ՀՈԱԿ-

ների 

տնօրեննե

ր 

2018թ. 

հունվ

ար- 

դեկտե

մբեր 

Համապ

ատասխ

ան  

մարդկայ

ին,ֆինա

նսական 

տեխնիկ

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն 

Միջանկյալ արդյունք  

1 

 

Ակտիվացվել է 

համայնքի 

մշակութային կյանքը 

Ելքային ցուցանիշներ/ 

քանակ, որակ, ժամկետ/  

 

.Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված 

մարզական մրցաշարերի 

թիվը՝ 16 

.Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված  

մշակութային 

միջոցառումների թիվը 11 

. Գրքային ֆոնդի ծավալը  

87 669 

.Գրադարանից 

օգտվողների թիվը 3222 

. Բնակիչների 

բավարարվածությունը 

Համայնքապետարան, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե, 

բնակիչներ  

 

Համապ

ատասխ

ան  

մարդկայ

ին,ֆինա

նսական 

տեխնիկ

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն 
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մատուցվող մշակութային 

ծառայություններից՝ լավ 

.Գրադարանային 

ծառայությունների 

մատուցնան  օրերի թիվը 

տարվա ընթացքում՝ 252 

.Համայնքի 

երիտասարդության 

խնդիրների լուծմանն 

ուղղված՝ իրականացված 

ծրագրերի և 

միջոցառումների թիվը՝  9 

Ոլորտ  10.    Մշակույթի և երիտասարդության հետ  տարվող  աշխատանքների 

 

 

ՀՀԶՁ-ում 2018 թվականի համար առողջապահության  ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, 

այդ նպատակով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ  11.   Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

 

Ոլորտային նպատակը 

Ապահովել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

բնագավառում որակյալ 

ծառայությունների մատուցումը 

 Ոլորտի ազդեցության 

/վերջնական արդյունք/ 

ցուցանիշ 

.Մարզական  խմբակներում 

ընդգրկված երեխաների թվի 

տեսակարար կշիռը 

համապատասխան տարիքի 

երեխաների թվի կազմում՝ 40% 

. Մատուցվող մարզական 

ծառայությունների 

մատչելիությունը համայնքի 

կենտրոն չհանդիսացող 

բնակավայրերի բնակիչներին՝ 

45% 

Ծրագիր  1.  

Արտաշատին 

,,Մանկապատանեկա

ն մարզադպրոց,, և 

,,Օլիմպիական 

մարզադպրոց,,ՀՈԱԿ

-ների կոցմից 

որակյալ 

ծառայությունների 

մատուցում 

Ծրագրի ազդեցության 

ցուցանիշ  

. Մատուցվող մարզական 

ծառայությունների 

 մատչելիությունը 

համայնքի բնակիչներին,  

այո 

Համայնքապետարան, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություննե, 

բնակիչներ  

 

Համայնքի 

ղեկավար,  

Համայնքի 

ղեկավար

ի 

տեղակալ 

,  

Աշխատա

կազմի 

ԿՄՍ 

բաժին 

ՀՈԱԿ-ի 

2018 

թվակ

ան  

հունվ

ար- 

փետր

վար 

 

Համապ

ատասխ

ան  

մարդկայ

ին,ֆինա

նսական 

տեխնիկ

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն 
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տնօրեն 

 

 

Միջանկյալ 

արդյունք.1 

 

Ֆիզիկապես ուժեղ 

,առողջ ապրելակերպ 

վարող 

,բազմակողմանի 

զարգացած 

երեխաներ  

 

Ելքային ցուցանիշներ/ 

քանակ, որակ, ժամկետ/  

. Գործող խմբերի թիվը՝ 6 

.Մարզադպրոց հաճախող 

երեխաների 

 թիվը՝ 497 

. Տարվա ընթացքում 

հանրապետական և 

միջազգային մրցաշարերին 

համայնքից մասնակցած 

մարզիկների  թիվը՝ 183 

.Մարզադպրոցների գույքի 

և սարքավորումների 

վիճակը՝ բավարար 

. Մարզադպրոցների 

կողմից ծառայությունների 

մատուցման օրերի թիվը 

շաբաթվա ընթացքում՝ 7 օր 

 

Համապ

ատասխ

ան  

մարդկայ

ին,ֆինա

նսական 

տեխնիկ

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն 

Միջոցառումներ. 

Արտաշատին 

,,Մանկապատանեկա

ն մարզադպրոց,, և ,, 

Օլիմպիական 

մարզադպրոց,, 

ՀՈԱԿ-ների կողմից 

մատուցվող  

ծառայությունների 

ընթացիկ 

մակարդակի 

պահպանում 

Համայնքի բյուջեի 

միջոցներ՝ 71,950  

 

    

Ոլորտ  12.    Սոցիալական պաշտպանություն 

 

Ոլորտային նպատակ 

 

Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների 

ընտանիքներին`  բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը 

Ոլորտի  ազդեցության 

/վերջնական արդյունքի/ 

ցուցանիշներ 

 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացնող ծրագրից 75% 

 

Ծրագիր   1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին 

 

Ծրագրի նպատակ Ծրագրի ազդեցության Ծրագրի գնահատման համայնքի 2018 Համապ
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Բարձրացնել  

սոցիալապես  

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

/վերջնական արդյունքի/ 

ցուցանիշներ 

 

սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականության 

վերաբերյալ բնակիչնեռրի 

կարծիքը`  լավ 

համակարգ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

ղեկավար, 

աշխատա

կազմի 

քարտուղ

ար, ՍՀԾ 

բաժին 

թվակ

ան  

հունվ

ար-

դեկտե

մբեր 

ատասխ

ան  

մարդկայ

ին, 

տեխնիկ

ական և 

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն 

Միջանկյալ արդյունք 

1 

 

Բարձրացնել 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

Ելքային ցուցանիշներ 

/քանակ, որակ, ժամկետ/ 

 

- սոցիալական 

աջակցություն ստացած 

սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը` 625 

- սոցիալական  

աջակցություն ստանալու 

նպատակով դիմումներ 

ներկայացնողների թիվը`  

1000 

- սոցիալական  

աջակցություն ստացող 

հաշմանդամների թիվը`  

287 

- ծրագրի իրականացման 

ժամկետը,  1 տար 

- սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից`  

70% 

Աշխատակազմ, ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններ 

և ծմբեր, բնակիչներ 

  Համապ

ատասխ

ան  

մարդկայ

ին, 

տեխնիկ

ական և 

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն 

Միջոցառումներ 

 

Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին 

Մուտքային ցուցանիշներ 

/ներդրված ռեսուրսներ/ 

 

Համայնքի տարեկան բյուջեով 

նախատեսված ծախսեր, 2600.0 

հազ.դրամ 

Ելքային / 

քանակական/ 

Սոցիալական 

աջակցություն ստացած 

սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը` 625 

    

Ելքային /որակական/ Սոցիալական ծրագրի     
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շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից  

70% 

Ելքային  

/ժամկետայնության/ 

Ծրագրի իրականացման  

ժամկետը, տարի`  1 

    

Վերջնական 

արդյունքի 

Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականության 

վերաբերյալ բնակիչների 

կարծիքը, շատ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, 

գերազանց`    լավ 

    

Ոլորտ  13.   գյուղատնտեսություն 

 

ՀՀԶՁ-ում 2018 թվականի համար գյուղատնտեսության ոլորտի համար ծրագրեր և  միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, որի պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

Ոլորտ  14.    Անասնաբուծություն և բուսասանիտիտորչիայի ոլորտի համար ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

 

Ոլորտ  15.     Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

 

Ոլորտային նպատակ 

 

Ապահովել շրջակա միջավայրի դրական ազդեցությունը համայնքի 

բնակչության վրա: 

Ստեղծել բնակչության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ 

պայմաններ: Ապահովել համայնքի տարածքի սանիտարական մաքրման, և 

բնակչությունից աղբահանության իրականացման ճիշտ գործընթացը: 

Ոլորտի ազդեցության 

/վերջնական արդյունքի/ 

ցուցանիշներ 

 

-  Շրջակա միջավայրի վրա 

բացասական ազդեցություն 

ունեցող գործոնների 

վերացում: 

- Սանիտարական մաքրման և 

աղբահանության 

ծառայություններ մատուցման 

գործընթացից բնակչության 

բավարարվածությունը `   90% 

Ծրագիր   1.   Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների 

իրականացման 

 

Ծրագրի նպատակը 

 

Հնարավորինս 

համայնքը դարձնել 

Ծրագրի ազդեցության 

վերջնական արդյունքի 

ցուցանիշները 

Սանիտարական մաքրման 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատա

կազմի 

2018 

թվակ

ան 

հունվ

Համապ

ատասխ

ան  

մարդկայ



35 

 

մաքուր: Շրջակա 

միջավայրի   

մաքրությունը 

դրականապես պետք 

է ազդի բնակչության 

տրամադրության 

վրա: 

և  աղբահանության 

ծառայությունների 

մատուցման 

գործընթացիցի 

բնակչության 

բավարարվածությունը`   

բավարար: 

հաշվետվություններ քարտուղ

ար, 

համայնքի 

ղեկավար

ի  

տեղակալ

ներ 

ար-

դեկտե

մբեր 

ին, 

տեխնիկ

ական և 

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն: 

Միջանկյալ արդյունք   

1 

 

Արտաշատ 

համայնքի 

տարածքում 

սանիտարահիգիենի

կ բավարար 

պայմանների 

առկայություն 

Ելքային ցուցանիշներ 

/քանակ, որակ, ժամկետ/ 

 

- աղբահանության և 

սանիտարական մաքրում  

կիրականացնող 

օպերատոր  -  1 

- նրանում աշխատողների 

թիվը  30  

- աղբահանության 

ծառայության  մատուցման 

հաճախականությունը`  

շաբաթական 5 օր 

- ծրագրի իրականացման  

ժամկետը – 1 տարի 

- համայնքի  բնակիչների 

բավարարվածությունը 

աղբահանության  և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունից – 80% 

Աշխատակազմ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

  Համապ

ատասխ

ան 

ֆինանս

ական 

միջոցնե

րն առկա 

են 

Միջոցառումներ 

 

Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում: 

Մուտքային ցուցանիշներ 

/ներդրված ռեսուրսներ/ 

 

- Համայնքի տարեկան 

բյուջեով նախատեսված 

ծախսեր  47.000.0 հազ.դրամ 

- աղբահանության և 

սանիտարական մաքրում 

իրականացնող օպերատոր   1 

- նրանց ընդգրկված 

աշխատողների թիվը` 32 

- աղբատար մեքենաների 

թիվը`  5 

- աղբամանների թիվը`  90 

- միայն աղբահանություն 

իրականացնող աշխատողների 

թիվը`   12 
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- սանիտարական մաքրում 

իրականացնող  

աշխատողների թիվը`    15 

Ծրագիր   2.  Համայնքի Այվազովսկի փողոցի դեպի հարավային մաս շարունակություն /Օգոստոսի 23 փողոցից  

ներքև/  գոյություն ունեցող   

                        բաց  դրենաժի մաքրում և փակ դրենաժի կառուցում: 

Ծրագրի նպատակը 

 

Բաց դրենաժի 

մաքրում, փակ 

դրենաժի կառուցում 

Ծրագրի   ազդեցության 

/վերջնական արդյունքի/ 

ցուցանիշ 

համայնքի այդ տարածքի 

սանիտարահիգիենիկ 

նորմալ պայմանների 

առկայություն`  այո 

Ծրագրի գնահատման 

համակարգ, 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

համայնքի 

ղեկավար, 

համայնքի 

ղեկավար

ի 

տեղակալ 

2018 

թվակ

ան 

հունվ

ար-

դեկտե

մբեր 

 

համապ

ատասխ

ան 

մարդկայ

ին, 

տեխնիկ

ական և 

ֆինանս

ական 

ռեսուրս

ների 

առկայու

թյուն 

Միջանկյալ արդյունք  

1 

 

համայնքի նշված այդ 

տարածքում 

սանիտարահիգիենի

կ նորմալ 

պայմանների 

առկայություն 

Ելքային ցուցանիշներ 

/քանակ, որակ, ժամկետ/ 

 

- համայնքի խիտ 

բնակեցված տարածքում 

բաց դրենաժը  

կփոխարինվի փակ 

դրենաժով: 

- Կիրականացվի ավելի 

քան 100 մետր փակ 

դրենաժի կառուցում: 

Համայնքի այդ տարածքի 

բնակիչները կլինեն  

բավարարված: 

   համապ

ատասխ

ան 

մարդկայ

ին և 

տեխնիկ

ական 

ռեսուրս

ները 

առկա են  

 

ֆինանս

ական 

միջոցնե

րը պետք 

է ձեռք 

բերել 

Միջոցառումներ 

 

Այլ միջոցներ չեն նախատեսվում 

Մուտքային ցուցանիշներ 

/ներդրված ռեսուրսներ/ 

 

- համայնքի տարեկան 

բյուջեով նախատեսված 

ծախսեր  10.000.0 հազ.դրամ 

Ոլորտ  16.    Զբոսաշրջություն 

 

ՀՀԶԾ-ում  2018 թվականին այդ ոլորտի համար ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում: 
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Ոլորտ  17.   Տեղական ինքնակառավարմանը  բնակիչների մասնակցություն 

 

 Համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը,  արտահայտվում է 

1. Սանիտարական մաքրման, աղբահանության վճարների վճարմամբ 

2. Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանության համար համապատասխան ծառայության 

վճարներ վճարելով: 

- Համայնքային բյուջե նախատեսվում է մուտքագրել` 

1. աղբահանության վճար  37.000.0  հազ. դրամ 

2.բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկման համար  24.360.0  հազ.դրամ: 

 

 

 

                               

 

Աղյուսակ 6. Արտաշատ համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիր 

N Գույքի անվանումը 
Հասցե և 

ծածկագիր 
Զբաղեցրած 

տարածք 

Վիճակի 
գնահա 
տական 

Կառավար 
ման գործ 
առույթը 

Այլ բնու 
թագրիչ 

ներ 

1 Իսակովի նախկին 

ՊԳՏՁ վարչական շենք 

Օգոստոսի 23.70 

03-001 
0.0673 վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

1193.0 

2 ,,Թիվ 1 

մանկապարտեզ,, 

ՀՈԱԿ-ի շենք 

Նար-Դոսի 1 

031-001-001 
0.7064.4 լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

18183.7 

3 ,,Թիվ 2 

մանկապարտեզ 

/նախկին/,,ՀՈԱԿ-ի 

շենք 

Շահումյան 21 

128-088-001 
0.0831 լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

1588.5 

4 ,,Թիվ 3 

մանկապարտեզ,, 

ՀՈԱԿ-ի շենք 

Գոլեցյան 9 

0154-0003 
0.40061 բավարար 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

55.425.7 

5 ,,Թիվ 4 

մանկապարտեզ,, 

ՀՈԱԿ-ի շենք 

Հր. Թովմասյան 13 0.5900 լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

22.072.3 

6 ,,Թիվ 5 

մանկապարտեզ,, 

ՀՈԱԿ-ի շենք 

Շիրվանզադե 17ա 0.2890 բավարար 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

15.453.4 

7 ,,Թիվ 6 

մանկապարտեզ,, 

ՀՈԱԿ-ի շենք 

Օրբելի 79ա 1.0296 վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

8811.3 

8 ,,Թիվ 7 

մանկապարտեզ,, 
Թամանյան 17 0.2500 շատ վատ 

Համայնքի 

սեփականությո
1993.8 
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ՀՈԱԿ-ի շենք ւն 

9 ,,Թիվ 8 

մանկապարտեզ 

,,ՀՈԱԿ-ի շենք 

Կամոյի 18ա 0.3939 լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

29880.2 

10 ,,Թիվ 9 

մանկապարտեզ 

/նախկին/,,ՀՈԱԿ-ի 

շենք 

Օրբելի 0.7380 վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

21.852.6 

11 ,,Մելիք Փաշաևի 

անվան երաժշտ. 

Դպրոց,, ՀՈԱԿ-ի շենք 

Մարքսի 15գ 0.3668 վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

19.000.500 

12 ,,Քաղաքային 

արտադպրոցական 

կենտրոն,, ՀՈԱԿ-ի 

շենք 

Օգոստոսի 23/109 0.5174 բավարար 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

70.432.401 

13 ,,Արտաշատ քաղաքի 

մանկապատանեկան 

համլիր մարզադպրոց,, 

ՀՈԱԿ-ի շենք 

Օգոստոսի 23/101 2.57426 լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

39.516.700 

14 ,,Արտաշատ քաղաքի 

ըմշանարտի ՕՀ 

մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ-

ի շենք 

Օգոստոսի 23 97/1 0.35738 լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

150.199.300 

15 Շահումյան 14 շենք/1-ն 

հարկի տարածք/,թիվ 2 

մշակույթի տուն 

Շահումյան 14/2 0.0050.0 բավարար 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

Գրանցված չէ, 

վերագնահատ

ված չէ 

16 ,,Շ.Ազնավուրի անվան 

մշակույթի կենտրոն,, 

ՀՈԱԿ-ի շենք 

Օգոստոսի 23/64 0.5067 վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

162.000.000 

17 Համայնքի 

սեփականությունը 

հանդիսացող 

գույք՝Արազի փողոցի 

վրա գտնվող 

վարչական 

շենք/Ջրմուղի վարձ. 

շենք/ 

Արազի 14 0.2318 լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

6820.0 

18 Աթարբեկյան թիվ 

156ա, բնակելի շենք 
Աթարբեկյան  156ա Բազմ.բնկ. շենք Լավ 

Բաժնային 

սեփականությո

ւն 

21937.9 

19 Աթարբեկյան թիվ 156բ, 

բնակելի շենք 
Աթարբեկյան  156բ Բազմ.բնկ. շենք լավ 

Բաժնային 

սեփականությո

ւն 

51.610.0 

20 Մխչյան 119/80, 

բնակելի շենք 
Մխչյան 119 

Բազմ. Բնկ. 

շենք 
լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

- 

21 Երկաթգծի նախկին 

դիսպ. Կենտրոնի շենք 

և կից 

կառույցներ/Շահումյա

Շահումյան 2 

Բազմ. Բնկ. 

Շենք 

/հանրակացար

ան/ 

վատ 

Բաժնային 

սեփականությո

ւն 

- 
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ն թիվ 2, վերածված 

հանրակացարանի/ 

22 Նախկին ,,Նոյ,, 

ֆաբրիկայի 

մանկապարտեզի շենք 

/սեցիալական 

ծառայություններին 

տրված անհատույց 

օգտագործման/ 

Իսակովի 47 

0073-0009-001 
0.4833 լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

62.060.6 

23 Անավարտ բնակելի 

շենք  թիվ 95 /Օրբելի 

փող./ 

Օրբելի 95 
Կիսաավարտ 

բազմ. Բնկ շենք 
հիմքեր 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

16.681.01 

24 Պատանի տեխնիկների 

կայան/Լուսինյան 

փողոց թիվ---/ 

Լուսինյան 9 0.0815 բավարար 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

268.8 

25 Քաղաքապետարանի 

շենք 
Օգոստոսի 23/62 0,1546 լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

16693.2 

26 Իսակովի ՊԳՏՁ 

նախկին դպրոցի շենք 
Իսակովի 63 0,02214 վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

Գրանցված չէ, 

վերագնահատ

ված չէ 

27 Իսակովի ՊՏՁ նախկին 

մանկապարըեզի շենք / 

Աճառյան 44/ 

Աճառյան 44  վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

Գրանցված չէ, 

վերագնահատ

ված չէ 

28 Իսակովի ՊԳՏՁ 

նախկին 

անասնաբուժարանի 

շենք 

Կասյան 0,0116 վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

139.7 

29 Իսակովի նախկին 

ֆերմային շենք 
Օտարված Շինություն է  

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

 

30 ,,Նոյ,, կարի 

ֆաբրիկայինախկին 

մանկապարտեզի  

օժանդակ շինություն 

Իսակովի 47  վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

535.1 

31 Քաղաքապետարանաի 

այլ հիմնական 

միջոցներ 

   

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

16.69.32 

32 Օգոստոսի 23փ. Թիվ 

21 շենքի 1-ն հարկից 

տարածք 450քմ 

/մարզային 

գրադարան/ 

Օգոստոսի 23 թիվ21 

շենք 61/2, 61/1, 61/3 
499.24 լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

29.674.0 

33 Մարքսի փող. Թիվ 6 

բնակ. Շենքի 1-ին 

հարկի տարածք 

/գրադարան/ 

Թիվ 6 բնակ. Շենքի 

1-ին հարկի 

տարածք 

0.0035 վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

Գրանցված չէ, 

վերագնահատ

ված չէ 

34 Արարատյան փող. 

Թիվ 5 շենքի 1-ին 

հարկի տարածք 

Արարատյան փող. 

Թիվ 5 շենք 
0.0079 վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

Գրանցված չէ, 

վերագնահատ

ված չէ 
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/գրադարան/ 

35 Արարատյան փող. 

Թիվ 5 շենքի 1-ին 

հարկի տարածք 26քմ 

  վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

Գրանցված չէ, 

վերագնահատ

ված չէ 

36 Թիվ 5 կաթսայատուն 

/Աթարբեկյան փող./ 
Աթարբեկյան փող. 0.01759 վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

1613.4 

37 Թիվ 2 դպրոցի 

կաթսայատուն 
     

38 Թիվ 6 դպրոցի 

կաթսայատուն 
     

39 Էլեկտրոնային 

սարքավորումներ և 

համակարգ 

     

40 Պատկանյան 62բ 

բնակելի շենք 
Պատկանյան 62բ 

Բազմ. Բնկ. 

շենք 
լավ 

Բաժնային 

սեփականությո

ւն 

10.307.1 

41 Պատկանյան 61ա, բ, գ, 

դ կիսակառույց շենքեր 
Պատկանյան 61 

Կիս. բազմ. բնկ. 

շենք 
կիսակառույց հիմքեր 3.576.02 

42 Մյասնիկյան 113 

կիսակառույց շենք 
Մյասնիկյան 113 

Կիս. բազմ. բնկ. 

շենք 
կիսակառույց 

Բաժնային 

սեփականությո

ւն 

5.994.392 

43 Աթարբեկյան 133 /80բ/  

կիսակառույց շենք 
Աթարբեկյան 133 

Կիս. բազմ. բնկ. 

շենք 
Կիսակ. հիմքեր 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

1102.703 

44 Կամոյի 92ա,բ 

կիսակառույց շենքեր 
Կամոյի 92ա,բ 

Կիս. բազմ. բնկ. 

շենք 
Կիսակ. հիմքեր 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

1053.597 

45 Կամոյի 91ա,բ 

կիսակառույց շենքեր 
Կամոյի 91ա,բ 

Կիս. բազմ. բնկ. 

շենք 
Կիսակ. հիմքեր 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

1169.105 

46 Դուրյան 76 

կիսակառույց շենք 
Դուրյան 76 

Կիս. բազմ. բնկ. 

շենք 
Կիսակ. հիմքեր 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

5504.733 

47 Այվազովսկի 90ա,բ,գ,դ 

կիսակառույց շենքեր 

Այվազովսկի 

90ա,բ,գ,դ 

Կիս. բազմ. բնկ. 

շենք 
Կիսակ. հիմքեր 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

8665.345 

48 Այվազովսկի 93ա,բ,գ,դ 

կիսակառույց շենքեր 

Այվազովսկի 

93ա,բ,գ,դ 

Կիս. բազմ. բնկ. 

շենք 
Կիսակ. հիմքեր 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

5021.894 

49 Մխչյան 119, /80ա/ 

բնակելի շենքի 

նկուղային հարկից 

տարածք 90.1քմ 

Մխչյան 119 թիվ 6ա 90.1 
Հաս. Տարածք 

լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

427.401 

50 Նախկին 

կաթնատնակի շենք 

/Կասյան փողոց/ 

Կասյան փողոց 0,0116 վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

139.7 

51 Բնակավայրերի 

հողատարածքներ 

/185,72902հա/ 

   

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 
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52 Գյուղ. նշանակ. 

Հողատարածք 

/675,68հա/ 

   

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

 

53 Արդյունաբերական 

հողատարածքներ 

/26.12հա/ 

   

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

 

54 Հատուկ պահպանվող 

հողատարածքներ 

/21.42հա/ 

   

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

 

55 Ջրային 

հողատարածքներ/7.08

հա/ 

   

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

 

56 Խորքային հոր 

/քաղաքային լճի 

տարածքում/ 

Մռավյան փողոց, 

թիվ 2 դպրոցի 

տարածք 

- լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

25999.99 

57 Պատանի բնասերների 

կայան/ տարածք և 

շինություն 0.4433հա/ 

Նար-Դոսի 38/1 0.39021 վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

15.390.1 

58 Աղբատար 

/ավտոմեքենա/ Ռենո 

1996թ. 

1996թ. արտ. - վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

11794.3 

59 Աղբատար 

ավտոմեքենա DAF 

1996թ. 

1996թ. արտ. - վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

21156.4 

60 Պատկանյան 62գ,դ 

կիսակառույց բնակելի 

շենքեր 

Պատկանյան 62գ,դ - կիսակռույց 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

17383.368 

61 Ավտոմեքենա ,,Տոյոտա 

Քեմրի,, 
- - լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

12.000.0 

62 Արարատյան 78 

կիսակառույց բնակելի 

շենք 

Արարատյան 78 

կիսակառույց 

բնակելի շենք 

0,087 
Կիսակառույց 

շենք. հիմքեր 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

Գրանցված է, 

վերագնահատ

ված չէ 

63 Առ 01.12.2016թ. 

բնակելի ֆոնդում 

առկա 

չսեփականաշնորհված 

բնակարաններ /կցվում 

է հավելված թիվ 2/ 

   

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

 

64 Շահումյան փողոց 

թիվ7 շենքի 1-ին 

հարկի տարածք 

139.6քմ /Արտաշատի 

գրադարանային 

համակարգ. ՀՈԱԿ/ 

Շահումյան 7 թիվ 3ա 0,01396 վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

Գրանցված է, 

վերագնահատ

ված չէ 

65 Շահումյան փողոց 

թիվ7 շենքի 1-ին 

հարկի տարածք 

66.84քմ /Արտաշատի 

գրադարանային 

Շահումյան 7 թիվ 2ա 0,006684 վատ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

Գրանցված է, 

վերագնահատ

ված չէ 
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համակարգ. ՀՈԱԿ/ 

66 Օգոստոսի 23 փողոց 

թիվ 28, քաղաքային լիճ 

Օգոստոսի 23 փող. 

Թիվ 28 
1.43375 լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

237532.0 

67 Էլ. Հենասյուներ 

1.Օգոստոսի 23 փող. 

132 հատ 

2.Մարքսի փող. 63հատ 

3.Շահումյան փող. 30 

հատ 

4.Երևանյան փող. 23 

հատ 

5.Իսակովի փող. 43 

հատ 

6.Մյասնիկյան փող. 45 

հատ 

7.Քաղաքային լիճ 35 

հատ 

8.Օրբելի փող. 4 հատ 

9.Արազի փող. 13 հատ 

10. Խանջյան փող. 

5հատ 

11.Նար-Դոսի փող. 

4հատ 

12.Արարատյան փող. 

4հատ 

13.Արարատյան շ. 

5հատ 

14.Արազի փող. 5հատ 

15.Գոլեցյան փող. 8 

հատ 

16. Ներսիսյան փող. 11 

հատ 

17.Աբովյան փող. 30 

հատ 

18.Ա. Խաչատրյան 

փող. 4 հատ 

19.Թիվ 1 մանկ. 3հատ 

20. Թիվ 4 մանկ. 2հատ 

21. Թիվ 6 Օրբելի 

մանկ. 2հատ 

  լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

 

68 Արտաքին 

տրամաչափի 219մմ 

պատի 

հաստությունը՝5մմ, 

զսպանակաձև 1գծմ-

22.65 ՀՀ դրամ /400գծմ./ 

տրված է ի պահ 

,,Նորակ,, ՍՊԸ-ին 

Ի պահ է տրված 

,,Նորակ,, ՍՊԸ-ին 
219×5 լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

906.0 

69 -Խորքային հորեր և    Համայնքի 4.079.3 
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պոմպակայաններ 13 

-կապտաժներ 

1.Մարքսի փողոցից 

մինչև Վ. Արտաշատ 

Կոլեկտոր 

2.Արտաշատ քաղաքի 

ջրամատակարարման 

օրվա կարգավորիչ 

ջչամբար /---

ավարտված է/ 

3.Արտաշատ քաղաքի 

ջրամատակարարում 

արտիզյան հատվածից 

մինչև Քաղցրաշենի 

ջրամբար 

4.Մարքսի փողոցի 

ջրագծի նդլայնման 

նախահաշվային 

փաստաթղթեր 

5.Գառնի-Արտաշատ 

ջրագծիընդլայնման 

նախահաշվային 

փաստաթղթեր 

սեփականությո

ւն 

 

 

 

5.510.0 

70 -Այլ հիմնական 

միջոցներ 

1.Ամբարձիչ 

2.,,Բելառուս,, 

էքսկավատոր 

3. Բելառուս,, 

էքսկավատոր 

4.Ասենիզացիոն 

մեքենա 

5.Աղբահանման 

մեքենա ԳԱԶ-52 

6.Ագրեգատ 

- - 
Դուրս գրման 

ենթակա են 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

9580.3 

71 Ոռոգման համար 

հատկացված, գործող 

խորքային հորեր և 

պոմպեր/տես 

հավելված 3/ 

- - - 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

11.956.9 

72 Տնտեսական և 

արտադրական 

գույք/կահույք, 

աղբաման, տոնածառ/ 

- - լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

19176.3 

73 
Աղբահարթակներ - - լավ 

Համայնքի 

սեփականությո

ւն 

953.9 

74 Ենթակայան ,,2394,, էլ. 

Ցանց Շ. Ազնավուրի 

անվան մշակույթի 

Օգոստոսի 23 փող  լավ - 

Գույքը 

վարձակալվա

ծ է 
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կենտրոնի 

հարևանությամբ 

75 Քաղաքապետարանի 

սակավամաշ և 

արագամաշ 

առարկաներ 

- - - - 5.965.3 

 

 

Ոլորտ1. Ընդհանուր 

Ծրագիր1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների 

գործունեության պահպանում 

Արդյունքային ցուցանիշներ  2018թ.առաջի

ն 

Կիսամյակ/տարեա

կան 

 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

Արժեք 

Փաստ. 

արժեք 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքի 

աշխատակազմի 

աշխատակիցների 

թիվը 

68    

Ելքային 

/քանակական/ 

Աշխատակիցների 

գործունեության  

արդյունավետության 

բարձրացում, % 

3    

Ելքային 

/որակական/ 

Աշխատակազմում 

առկա 

տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցությ

ան  համակարգերի 

օգտագործման 

մակարդակը, % 

90    
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Ելքային 

/ժամկետայնությա

ն/ 

Աշխատակազմում 

ստացված մեկ 

դիմումին 

պատասխանելու 

միջին ժամանակը, օր 

4    

Վերջնական 

արդյունքի 

Բնակչությանը 

մատուցվող հանրային 

ծառայությունների 

որակը՝ շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց 

բավարա

ր 
   

Ծախսեր/հազ. 

դրամ/ 
 135031.1    

Ոլորտ2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր1. Արտաշատ համայնքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, տանիքների 

ընթացիկ նորոգում, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկման ծառայության իրականացման 

ապահովում 
Արդյունքային ցուցանիշներ  2018թ.առաջի

ն 

Կիսամյակ/տարեակ

ան 
 

Տեսակը Անվանումը 

Թիրախ

. 

Արժեք 

Փաստ. 

արժեք 
Շեղումը 

Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Վերանորոգման 

աշխատանքներում 

ներգրավված 

աշխատողների թիվը 

15    

Ելքային 

/քանակական/ 

Բազմաբնկարան 

բնակելի շենքերի 

թիվը, որոնց 

շքամուտքերը 

վերանորովել են 

16    

Ելքային 

/որակական/ 

Բնակիչների 

բավարարվածություն

ը բնակարանային 

շինարարության 

ոլորտում 

մատուցվող 

ծառայություններից% 

95    
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Ելքային 

/ժամկետայնությա

ն/ 

Շինարարական 

աշխատանքների 

իրականացման 

ժամկետը, օր 

60    

Վերջնական 

արդյունքի 

Նորոգված 

շքամուտքեր ունեցող 

բազմաբնակարան 

շենքերի 

տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ, % 

30    

Ծախսեր/հազ. 

դրամ/ 
 37664.0    

Ոլորտ3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր2. Արտաշատ համայնքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի խաղահրապարակների 

կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ 

Արդյունքային ցուցանիշներ  2018թ.առաջ

ին 

Կիսամյակ/տարեակ

ան 
 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

Արժեք 

Փաստ. 

արժեք 
Շեղումը 

Մեկնաբանությո

ւն 

Մուտքային 

Կառուցված 

խաղահրապարակներ

ի թիվը, հատ 

8    

Ելքային 

/քանակական/ 

Վերանորոգման 

կարիք ունեցող 

խաղահրապարակներ

ի թիվը, հատ 

8    

Ելքային 

/որակական/ 

խաղահրապարակներ

ի վիճակը՝ շատ վատ, 

վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց 

Բավարա

ր 
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Ելքային 

/ժամկետայնությ

ան/ 

Աշխատանքների 

իրականացման 

ժամկետը, օր 

60    

Վերջնական 

արդյունքի 

Բակերի 

հագեցվածությունը 

խաղահրապարակներ

ով, % 

50    

Ծախսեր/հազ. 

դրամ/ 
 2600.0    

Ոլորտ3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր3. Արտաշատ համայնքի փողոցների լուսավորության ապահոփվում 

Արդյունքային ցուցանիշներ  2018թ.առաջ

ին 

Կիսամյակ/տարեա

կան 
 

Տեսակը Անվանումը 

Թիրա

խ. 

Արժեք 

Փաստ. 

արժեք 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Առկա 

լուսավորության 

համակարգի 

երկարությունը՝կմ 

10    

Ելքային 

/քանակական/ 

Գիշերային 

լուսավորված 

փողոցների 

տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրի մեջ, % 

40    
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Ելքային 

/որակական/ 

Բնակիչների 

բավարարվածությու

նը համայնքում 

գիշերային 

լուսավորությունից, 

% 

70    

Ելքային 

/ժամկետայնութ

յան/ 

Գիշերային 

լուսավորության 

ժամերի թիվը օրվա 

կտրվածքով՝ձմռանը

, ժամ 

 

Գիշերային 

լուսավորության 

ժամերի թիվը օրվա 

կտրվածքով՝ամռան

ը, ժամ 

 

5 

 

 

4 

   

Վերջնական 

արդյունքի 

Փողոցների 

երթևեկության 

անվտանգության 

մակարդակը 

տրանսպրտային 

միջոցների և 

հետիոտների 

համար՝ շատ վատ, 

վատ, բավարար, 

լավ, գերազանց 

բավար

ար 
   

Ծախսեր/հազ. 

դրամ/ 
 15200.0    

Ոլորտ4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր4.Արտաշատ համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների հիմնանորոգում 

Արդյունքային ցուցանիշներ  2018թ.առաջ

ին 

Կիսամյակ/տարեա

կան 
 

Տեսակը Անվանումը 

Թիրա

խ. 

Արժեք 

Փաստ. 

արժեք 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Արտադպրոցոկան 

կազմակերպություն

ների թիվը, հատ 

4    
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Ելքային 

/քանակական/ 

Վերանորոգման 

կարիք ունեցող 

կամակերպությունն

երի թիվը, հատ 

2    

Ելքային 

/որակական/ 

Արտադպրոցոկան 

կազմակերպություն

ների 

աշխատանքների 

արյունավետության 

բարձրացումը, % 

20    

Ելքային 

/ժամկետայնութ

յան/ 

Ծրագրի 

իրագործման 

ժամկետը 

1տարի    

Վերջնական 

արդյունքի 

Արտադպրոցոկան 

կազմակերպություն

ների 

աշխատանքային 

պայմանների 

բարելավում, % 

95    

Ծախսեր/հազ. 

դրամ/ 
 5300.0    

Ոլորտ5. Տրանսպորտ 

Ծրագիր1.Արտաշատ համայնքի ճանապարհային տնտեսության պահպանություն/ընթացիկ և կապիտալ 

նորոգում/ 

Արդյունքային ցուցանիշներ  2018թ.առաջ

ին 

Կիսամյակ/տարեա

կան 
 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ. 

Արժեք 

Փաստ. 

արժեք 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ներբնակավայրային 

ճանապարհների 

բարեկարգման 

աշխատանքներում 

ներգրավված 

3    
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տեխնիկայի 

քանակը, հատ 

Ելքային 

/քանակական/ 

Բարեկարգման 

աշխատանքներում 

ներգրավված 

կազմակերպություն

ների թիվը, հատ 

2    

Ելքային 

/որակական/ 

Համայնքի 

բնակիչների 

բավարարվածությու

նը 

ճաքնապարհների և 

ինժեներական 

կառույցների 

սպասարկման, 

տեղադրման, 

շահագործման և 

պահպանման 

ծառայությունից, % 

50    

Ելքային 

/ժամկետայնութ

յան/ 

Ճանապարհների 

աղով  և ավազով 

մշակման օրերի 

թիվը 

10-20    

Վերջնական 

արդյունքի 

Համայնքի 

ենթակայաության 

տակ գտնվող 

ճաքնապարհների և 

ինժեներական 

կառույցների 

սպասարկման, 

տեղադրման, 

շահագործման և 

պահպանման 

ծառայությունից՝շա

տ վատ, վատ, 

բավարար, լավ, 

գերազանց 

բավար

ար 
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Ծախսեր/հազ. 

դրամ/ 
 19500.0    

Ոլորտ6. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում 

Ծրագիր1. Արտաշատ համայնքի թվով 7 մանկապարտեզների, արտադպրոցական կենտրոնի, 

երաժշտական դպրոցի, գեղարվեստի դպրոցի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ 

մակարդակի ապահովում 
Արդյունքային ցուցանիշներ  2018թ.առաջ

ին 

Կիսամյակ/տարեա

կան 
 

Տեսակը Անվանումը 

Թիրա

խ. 

Արժեք 

Փաստ. 

արժեք 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Արտաշատ 

համայնքի 

նախադպրոցական 

և 

արտադպրոցական 

հաստատություններ

ի թիվը, հատ 

9    

Ելքային 

/քանակական/ 

ՆՈՒՀ-երի 

հաճախող 

երեխաների թիվը, 

 

Արտադպրոցական 

հաստատություններ 

հաճախող 

երեխաների թիվը 

 

 

943 

 

 

 

956 

   

Ելքային 

/որակական/ 

Բնակիչների 

բավարարվածությու

նը մատուցվող 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայությունից, % 

80    



52 

 

Ելքային 

/ժամկետայնութ

յան/ 

Նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայության 

մատուցման 

ժամաքանակը օրվա 

ընթացքում, ժամ 

8    

Վերջնական 

արդյունքի 

Ծնողների կարծիքը 

մատուցվող 

նախադպրոցական 

և աչտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության 

վերաբերյալ՝ շատ 

վատ, վատ, 

բավարար, լավ, 

գերազանց 

լավ    

Ծախսեր/հազ. 

դրամ/ 
 326811.1    


