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Ներածություն 
 

Տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, 

մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ 

է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների 

ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի 

ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։1 

Ամասիա համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝  

 համակարգելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ)  տվյալ տարվա 

անելիքները,   

 սահմանելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելու 

համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառելու համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, 

հաշվարկելու համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու պակասուրդը (դեֆիցիտը), 

 համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և 

միջոցառումները համայնքի հնգամյա զարացման ծրագրով (այսուհետէ ՀՀԶԾ) սահմանված՝ 

համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ, 

 շաղկապելու նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների 

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

 որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական 

աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-

ի իրականացման ՄԳՊ-ը։ 

Ամասիա համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից. 

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

2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2019 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական 

հենքերը (ըստ ոլորտների)։ 

3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2019 թվականի ծրագիրը։ 

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

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

 

 

 

                                                             
1 «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 
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1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 

 
Համայնքի տեսլականը՝ 

 

Ամասիան բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող, բնակչության 

զբաղվածությունն ապահովող համայնք է: 

 

Աղյուսակ 1․  Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային 

արժեք 

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը 

համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) 
2.7 2 

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտները հազ. դրամ 55,0 56,0 

Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը 2 20 

Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) 56 5580 

Գործազրկության մակարդակը համայնքում 

Կին 

տղամարդ 

  

Գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները 

Կին 

տղամարդ 

  

Ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները 

Կին 

տղամարդ 

  

 

 

Աղյուսակ 2․  Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

 

Ոլորտային նպատակ 

Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ 
Ելակետային 

արժեք 

Թիրախային 

արժեք 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

Բարելավել համայնքի 

բնակչությանը մատուցվող 

հանրային ծառայությունների 

որոկը 

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը 

(հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի 

գործունեությունից, մատուցվող հանրային 

ծառայություններից, %, որից 

Կին 

տղամարդ 

90 92 

Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-

երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի 

ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի 

տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների 

ընդհանուր թվի մեջ, % որից 

Կին 

տղամարդ 

1 4 
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Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների 

տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի 

ընդհանուր մուտքերի կազմում, % 

35,7 37 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային 

(հանրային, ոչ վարչական բնույթի) 

ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի 

կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի 

բնակիչներին, % որից 

Կին 

տղամարդ 

90 99 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել 

- - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և 

քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում 
  

2019 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և 

քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել 

- - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

Քաղաքաշինության և 

կոմունալ տնտեսության 

ոլորտում ապահովել որակյալ 

ծառայությունների 

մատուցումը 

Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը 

քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության 

ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % 

որից 

Կին 

տղամարդ 

58 60 

Բնակիչների բավարարվածությունը 

համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 

% որից 

Կին 

տղամարդ 

50 70 

Հետիոտների և վարորդների 

բավարարվածության աստիճանը 

միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, 

% որից 

Կին 

տղամարդ 

80 85 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
- - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

Բարելավել ներհամայնքային 

ճանապարհների  վիճակը 

Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային 

ճանապարհների երկարությունը, կմ 
10 12 

Ճանապարհների պահպանմանն ուղղված 

գումարի չափը 
8937.2 8937.2 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ   
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2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել 

- - 

Ոլորտ 8. Կրթություն   

Ապահովել համայնքի 

բնակիչներին 

նախադպրոցական 

կրթության և 

արտադպրոցական 

դաստիրակության  

ծառայությունների 

մատուցումը 

Համայնքի բնակիչների համար կրթական 

ծառայությունների հասանելիության 

մակարդակի բարձրացում, % 

7 7 

Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող 

նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 

% որից 

Կին 

տղամարդ 

70 70 

Մատուցվող նախադպրոցական կրթության 

ծառայության հասանելիությունը համայնքի 

բնակիչներին, % 

30 30 

Արտադպրոցական դաստիարակության 

խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի 

տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի 

երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, %, որից 

աղջիկ 

տղա 

40 50 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ   

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից 

համայնքի բնակչությանը 

մշակութի և 

երիտասարդության հետ 

տարվող որակյալ և մատչելի 

ծառայությունների 

մատուցումը 

Մատուցվող մշակութային ծառայությունների 

հասանելիությունը համայնքի կենտրոն 

չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % 

60 60 

Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը 

նախորդ տարվա համեմատ, % որից 

կին 

տղամարդ 

2 2 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

2019 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի 

սահմանվել 

- - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

Համայնքում սպորտի 

զարգացման համար ստեղծել 

նախադրյալներ 

Համայնքի ապահովվածությունը 

մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % 
10 10 

Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող 

ծառայություններից, % որից 

կին 

տղամարդ 

82 82 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն   

Թեթևացնել համայնքում 

բնակվող անապահով 

ընտանիքների հոգսերը 

Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ այո այո 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների թիվը որից 

կին 

տղամարդ 

16 50 
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Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

Ստեղծել 

գյուղատնտեսության 

զարգացման համար 

նպաստավոր պայմաններ 

Անասնապահության բնագավառում 

զբաղվածության աճը նախորդ տարվա 

համեմատ, % որից 

կին 

տղամարդ 

2 3 

Հողագործության բնագավառում 

զբաղվածության աճը նախորդ տարվա 

համեմատ, % որից 

կին 

տղամարդ 

1 3 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

Ստեղծել անասբաբուժության 

և բուսսանիտարիայի  

զարգացման համար 

նպաստավոր պայմաններ 

Անասնապուժական կետերի քանակը  0 4 

Անասնաբուժական ծառայությունների 

մատուցման ծավալի աճ, % 
1 3 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

Համայնքը դարձնել մաքուր և 

բարեկարգ, 2 

բնակավայրերում 

կազմակերպել կանոնավոր 

աղբահանություն 

Աղբահանության և սանիտարական մաքրման  

որակյալ ծառայությունների մատուցումից 

բնակչության բավարարվածության աստիճանի 

բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % 

որից 

կին 

տղամարդ 

10 15 

Աղբամանների թիվը 112 122 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն   

2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 
- - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն   

2019 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների 

 մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ 

պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

- - 

Ոլորտ 18. Բրդի վերամշակման արդադրամասի պահեստի վերակառուցում   

Ապահովել Ամասիա 

համայնքում բրդի 

վերամշակման 

արտադրամասի պահեստի 

առկայությունը 

Բրդի արտադրամասի պահեստի առկայություն, 

այո, ոչ 
ոչ այո 
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2. Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 
 

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

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 

արժեքը 

(հազ. դրամ) 

ԲԲՀ-ի բնակավայրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

1.  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների 

մատուցում 
85264,9 

ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 85264,9 - 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

 
2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

  

 

2019թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  

Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի 

տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու 

բարեկարգման աշխատանքների իրականացում 

6250.0 Ամասիա 

2.  
Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության 

իրականացում 
4715.8 

ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 10965.8  

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

 
2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1.  
Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների 

վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 
2947,2 

ընդհանուր 

համայնքային 

2.  
Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների 

ձյան շերտից մաքրմանաշխատանքների իրականացում 
5990,0 

ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 8937.2 - 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ   

 
2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 

ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն   

1.  
Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում 

նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում 
18440,0 Ամասիա, Ողջի 

2.  
Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության մատուցում 
1190,0 Ամասիա 

Ընդամենը 19630.0 - 
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Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 

աշխատանքներ 
  

1.  
Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում  

գրադարանների գործունեության ապահովում 
7600.0 

Ամասիա, Բանդիվան, 

Ջրաձոր 

2. Մշակութային միջոցառումների իրականացում 1600.0 
ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 9200.0 - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն   

 
2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

1.  
Համայնքի Ամասիա բնակավայրերում մարզադպրոցների 

գործունեության ապահովում 
6560.0 Ամասիա, Բանդիվան 

Ընդամենը 6560.0 - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն   

1.  
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով 

բնակիչներին 
1500.0 

ընդհանուր 

համայնքային  

2.  
Համայնքի միայնակ ծերերի կենցաղային խնամքի 

ծառայությունների իրականացում 
670.0 

ընդհանուր 

համայնքային  

Ընդամենը 2170.0 - 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

1.  
Ձեռք բերված գյուղատնտեսական տեխնիկայի  պահպանում 

և շահագործում 
2150,0 

ընդհանուր 

համայնքային 

2.  Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում և շահագործում 5520.0 

Արեգնադեմ, Գտաշեն, 

Մեղրաշատ, 

Բյուրակն 

3.  Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում 360.0 
Ընդհանուր 

համայնքային 

4.  Ոռոգման ցանցի վերանորոգում 8000.0 
Ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 16030.0 - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա   

 Անասնաբուժական կետերի վերանորոգում 1200,0 
ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդամենը 1200.0 - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  

Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ բնակավայրերում 

աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

աշխատանքների իրականացում 

2776,8 
Ամասիա, 

Արեգնադեմ,  

Ընդամենը 2776,8 - 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 
2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
- - 

Ընդամենը - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

 

2019 թվականին տեղական իքնակառավարմանը բնակիչների 

մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում 

- - 

Ընդամենը - - 
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Ոլորտ 18. Բրդի վերամշակման արդադրամասի պահեստի վերակառուցում 

1, 
Բրդի վերամշակման արտադրամասի պահեստի 

վերակառուցում 
5100,0 Ամասիա 

Ընդամենը 5100,0 - 

 Ընդամենը -  

Ընդհանուրը 167834.7 - 
 

 

 

 

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

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 

արժեքը (հազ. 

դրամ) 

ԲԲՀ-ի բնակավայրը 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն   

1.  Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում 7200.0 Արեգնադեմ, Գտաշեն 

1.  
Ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում 
47000.0 

ընդհանուր 

համայնքային 

Ընդհանուրը 54200.0 - 
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Աղյուսակ 5․  ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուրներ 
Պատասխանատու Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

Ոլորտային նպատակ 

Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային 

ծառայությունների որոկը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման 

վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային 

ծառայություններից, 90% 

 Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի 

ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի 

տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 1% 

 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը 

համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 30% 

 ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական 

բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն 

չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 90% 

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել համայնքի 

աշխատակազմի 

բնականոն 

գործունեությունը, 

բարելավել 

բնակչությանը 

մատուցվող  հանրային 

ծառայությունների 

որակը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ 

Բնակչությանը մատուցվող հանրային 

ծառայությունների որակի բարելավում,  15% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար,  

աշխատակազմի 

քարտուղար,  

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

նյութական և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն  

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ապահովվել է 

աշխատակազմի 

բնականոն 

գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների 

թիվը, 43 

2. Համայնքի ենթակայության 

կազմակերպությունների թիվը, 3 

3. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա 

անճշտությունների նվազեցում, 4% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

վարչական 

ղեկավարներ 

2019թ. 

հունվար– 

դեկտեմբ

եր 

Համապատասխա

ն մարդկային և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների         

առկայություն 
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4. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային 

օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր 

5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային 

կայքի առկայությունը, այո 

6. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ 

իրականացվող ծրագրերի թիվը` 2 

7.  ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության 

վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող 

դիմում-բողոքների թվի նվազում, 5 %-ով 

8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության համակարգերի 

օգտագործման մակարդակը` 80% 

9. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր 

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

 

Միջոցառումներ   

1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 

2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված 

համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 

3. Համայնքապետարանի և Արեգնադեմ, Բանդիվան, Բյուրակն, Գետաշեն, 

Հովտուն, Մեղրաշատ, Ողջի, Ջրաձոր բնակավայրերի վարչական 

ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր 

գույքի ձեռք բերման աշխատանքնրի իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 

85264,9 հազ. դրամ  

2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 43 

3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված 

համակարգեր` 1 

4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք  

5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 

6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների 

թիվը 32 

7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://amasia.am   

8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 

համակարգեր 2 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում 

2019 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր 

և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

http://amasia.am/
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Ոլորտային նպատակ 

Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել 

որակյալ ծառայությունների մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության 

և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող 

ծառայություններից, 58% 

 Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային 

լուսավորվածությունից, 40%  

 Ճանապարհների պահպանմանն ուղված բյուջետային միջոցներ, 

8937,2 

Ծրագիր 1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների 

իրականացում 

Ծրագրի նպատակ 

Ամասիա բնակավայրում 

ունենալ բարեկարգ  

զբոսայգի և 

վերանորոգված 

տանիքներով ու 

շքամուտքերով 

բազմաբնակարան 

շենքեր 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Նորոգված տանիքներ ունեցող 

բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15% 

 Նորոգված շքամուտքեր ունեցող 

բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար 

կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15%  

 Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը զբոսայգու 

բարեկարգման աշխատանքներից, 80% 

 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Մեծացել է բնակավայրի 

գրավչությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց 

տանիքները վերանորոգվել են  

 Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց 

շքամուտքերը վերանորոգվել են 6 

 Զբոսայգու վիճակը, բավարար  

 Զբոսայգու բարեկարգման 

տևողությունը, 20 օր 

 Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների 

վերանորոգման տևողությունը 40 օր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 
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Միջոցառումներ  

1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և 

շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 

2. Ամասիա բնակավայրի զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների 

իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 5050,0 հազար դրամ 

 Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են 

ընթացիկ նորոգման 6 

 Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը ենթակա են 

վերանորոգման 10 

 Զբոսայգում խաղահրապարակների առկայություն 

Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել Ամասիա 

համայնքի 

ներհամայնքային 

փողոցների 

լուսավորվածությունը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Համայնքում էներգախնայող լամպերով 

լուսավորվող տարածքների մակերեսի 

տեսակարար կշիռը լուսավորվող 

տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 

10% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար,  

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ  

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ամասիա, Արեգնադեմ, 

Բանդիվան, Բյուրակն, 

Գետաշեն, Հովտուն, 

Մեղրաշատ, Ողջի և 

Ջրաձոր բնակավայրերի 

փողոցները լուսավոր են և 

անվտանգ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Փողոցների արտաքին լուսավորության 

համակարգի երկարությունը, 7 կմ 

 Գիշերային լուսավորված փողոցների 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 45%  

 Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը 

օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 3 ժամ 

 Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը 

օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 4 ժամ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխ

ան  

մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսները         

առկա են եղել 

Միջոցառումներ   

 Ամասիա բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և 

լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն 

 Արեգնադեմ բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և 

լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն  

 Բանդիվան բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և 

լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն 

 Բյուրակն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և 

լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն 

 Գետաշեն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և 

լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն 

 Հովտուն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և 

լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի  բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 4715,8 

հազ. դրամ 

 Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության 

անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող 

աշխատակիցների թիվը` 2 

 Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝4 կմ 

 Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը 220 

 Առկա դրոսելների թիվը 30 

 Առկա մեկնարկիչների թիվը 42 
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 Մեղրաշատ բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և 

լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն 

 Ողջի բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և 

լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն 

 Ջրաձոր բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և 

լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ոլորտային նպատակ 

Ներհամայնքային ճանապարհների անցանելի պահելը և վիճակի 

բարելավում: 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

 Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների 

երկարությունը, 9 կմ 

 Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների 

տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 30% 

Ծրագիր 1. Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել 

ներհամայնքային 

ճանապարհների 

սպասարկման, 

շահագործման և 

պահպանման 

ծառայությունների 

մատուցումը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ 

 Ներհամայնքային ճանապարհների 

սպասարկման, շահագործման և 

պահպանման ծառայությունների 

մատուցման որակի բարելավում,10 % 

 Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը ճանապարհների և 

ինժեներական կառույցների սպասարկման, 

տեղադրման, շահագործման և 

պահպանման ծառայությունից, 20% 

 Տրանսպորտային միջոցների շահագործման 

ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն 

ծախսերի) խնայողությունը, 10% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 
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Միջանկյալ արդյունք 1 

Բարեկարգվել են 

ներհամայնքային 

ճանապարհները 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր տանող 

ճանապարհներր պահել  անցանելի 

վիճակում  

 Հանդամիջյան ճանապարհների հարթեցում և 

խրալցում 5 կմ 

 Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային 

ճանապարհների և փողոցների 

երկարությունը 9 կմ 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ   

 

  Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման 

աշխատանքների իրականացում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 8937,2 հազար դրամ 

 Ձմռանը ներհամայնքային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրում, 

մշտական անցանելի վիճակում պահում 

 Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների 

պահպանման համար շինարարական կազմակերպությունների 

հետ պայմանագրի առկայություն: 

 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ոլորտային նպատակ 

Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և 

արտադպրոցական դաստիրակության  ծառայությունների մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

 Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների 

մակարդակի պահպանում 

 Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող 

նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 % 

 Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության 

հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 30 % 

 Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված 

երեխաների թիվը՝ 60: 

Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում 
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Ծրագրի նպատակ 

Համայնքի Ամասիա և 

Ողջի բնակավայրերում 

ապահովել   

նախադպրոցական 

կրթության 

ծառայությունների 

մատուցումը  

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Ծնողների բավարարվածությունը 

մատուցվող նախադպրոցական կրթության 

ծառայությունից, 70 % 

 Մատուցվող նախադպրոցական կրթության 

ծառայության հասանելիությունը համայնքի 

կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի 

բնակիչներին, 40 % 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

Ողջի բնակավայրի 

վարչական 

ղեկավար, ՆՈՒՀ-

երի տնօրեններ 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ամասիա և Ողջի 

բնակավայրերում  

ապահովվել է 

նախադպրոցական 

ուսումնական 

հաստատությունների 

բնականոն 

գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների 

ընդհանուր թիվը` 60 

 Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 2 

 ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների 

թիվը` 13 

 Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում 

սննդի տրամադրման թիվը 3 

 Ծնողների կարծիքը մատուցվող 

նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատությունների կողմից մատուցվող 

ծառայությունների վերաբերյալ, դրական 

 Նախադպրոցական կրթության 

ծառայության մատուցման օրերի թիվը 

շաբաթվա ընթացքում, 5 օր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ   

 Ամասիա բնակավայրում նախադպրոցական կրթության 

ծառայությունների մատուցում 

 Ողջի բնակավայրում նախադպրոցական կրթության 

ծառայությունների մատուցում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 18440,0հազար դրամ 

 Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 2  

 Մանկապարտեզի գույքի վիճակը, բավարար 

 Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների 

համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո 

Ծրագիր 2. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 

Ամասիա բնակավայրում 

ապահովել   

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Բնակիչների բավարարվածությունը 

մատուցվող արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայությունից, 80% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 
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ծառայությունների 

մատուցումը 

 Մատուցվող արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության 

հասանելիությունը համայնքի 

բնակիչներին, 40% 

 Մատուցվող արտադպրոցական 

դաստիարակության ծառայության 

հասանելիությունը համայնքի կենտրոն 

չհանդիսացող բնակավայրերի 

բնակիչներին, 10% 

 դեկտեմբ

եր 

 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ամասիա 

բնակավայրերում  

ապահովվել է 

արտադպրոցական 

դաստիարակություն 

մատուցող 

հաստատության 

բնականոն 

գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 «Լեգո-լաբ ակումբ» հաճախող երեխաների 

ընդհանուր թիվը`26 

 «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը 2 

 «Լեգո-լաբ ակումբում»աշխատող 

աշխատակիցների թիվը` 1 

 արտադպրոցական դաստիարակության 

ծառայության մատուցման օրերի թիվը 

տարվա ընթացքում, 120 օր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ   

1. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության 

ծառայության մատուցում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1190,0 հազար դրամ 

 «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը` 2  

 «Լեգո-լաբ ակումբի» գույքի վիճակը, բավարար  

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ոլորտային նպատակ 

Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և 

երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների 

մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

 Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը 

համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 

20% 

 Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա 

համեմատ, 2% 

Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 
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Ծրագրի նպատակ 

Ակտիվացնել համայնքի 

մարզական և 

մշակութային կյանքը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 

 Համայնքի ապահովվածությունը 

մարզադաշտերով և 

խաղահրապարակներով, 30% 

 Մշակութային խմբակներում ընդգրկված 

երեխաների թվի տեսակարար կշիռը 

համապատասխան տարիքի երեխաների 

թվի կազմում, 40% 

 Մատուցվող մշակութային 

ծառայությունների հասանելիությունը 

համայնքի բնակիչներին, 70% 

 Բնակիչների բավարարվածությունը 

մատուցվող մշակութային 

ծառայություններից, 60% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ակտիվացել է համայնքի 

մարզական և 

մշակութային կյանքը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Տարվա ընթացքում կազմակերպված 

մարզական մրցաշարերի թիվը 2 

 Տարվա ընթացքում կազմակերպված 

մշակութային միջոցառումների թիվը 9 

 Համայնքի ապահովվածությունը 

մարզադաշտերով և 

խաղահրապարակներո, 30% 

 Համայնքի երիտասարդության խնդիրների 

լուծմանն ուղղված՝ իրականացված 

ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

 Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 

 Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ 

ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1600.0 հազար դրամ 

 Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական 

միջոցառումների թիվը 11 

 Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ 

իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1 

Ծրագիր 2. Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում  գրադարանների գործունեության ապահովում 
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Ծրագրի նպատակ 

Ամասիա, Բանդիվան և 

Ջրաձոր 

բնակավայրերում  

ապահովել 

գրադարանային 

ծառայությունների 

մատուցումը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 

 Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող 

բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը 

բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 15% 

 Բնակիչների բավարարվածությունը 

մատուցվող գրադրանային 

ծառայություններից, 70% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

Բանդիավան, 

Ջրաձոր 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ապահովվել է Ամասիա, 

Բանդիվան և Ջրաձոր 

բնակավայրերում 

բնակչությանը 

մատուցվող 

գրադարանային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք 

 Գրադարաններից օգտվողների թիվը 120 

 Գրադարանային ծառայությունների 

մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 

օր 120 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

 Ամասիա բնակավայրում  գրադարանի գործունեության ապահովում 

 Բանդիվան բնակավայրում  գրադարանի գործունեության ապահովում 

 Ջրաձոր բնակավայրում  գրադարանի գործունեության ապահովում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 7600.0 հազար դրամ 

 Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք 

 Գրադարանների թիվը`3 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Ոլորտային նպատակ 

Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և 

մարզադպրոցներով, 10% 

 Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, 

82% 

Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Բանդիավան բնակավայրերում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել Ամասիա և 

Բանդիավան 

բնակավայրերի 

մարզադպրոցների 

գործունեությունը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Մատուցվող մարզական ծառայությունների 

հասանելիությունը համայնքի կենտրոն 

չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 

40% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 
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 Մատուցվող մարզական ծառայությունների 

մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 

30% 

Բանդիավան 

բնակավայրի 

վարչական 

ղեկավար 

դեկտեմբ

եր 

 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Համայնքում ավելացնել 

առողջ ապրելակերպի 

հետևորդների թիվը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների 

թիվը 10 

 Տարվա ընթացքում հանրապետական և 

միջազգային մրցաշարերին համայնքից 

մասնակցած մարզիկների թիվը 20 

 Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների 

վիճակը, բավարար  

 Մարզադպրոցների կողմից 

ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը 

շաբաթվա ընթացքում, 3 օր  

 Ծնողների բավարարվածությունը 

մարզական խմբակներից, 80%  

 Մարզադպրոց հաճախող երեղաների թիվը` 

120 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ   

 Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության 

ապահովում։ 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 6560,0 հազար դրամ 

 Համայնքում մարզական գույքի միավորների թիվը 50 

 Համայնքում մարզական սարքավորումների թիվը  30 

 Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, վատ  

 Մատուցվող մարզական ծառայությունների 

համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, 

սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին, 

մասամբ 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ոլորտային նպատակ 

Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

 Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո 

 Սոցիալական ծրագրի շահառուների թիվը՝ 50 միայնակ ծեր: 

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 
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Ծրագրի նպատակ 

Բարձրացնել 

սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական աջակցության 

հասցեականության մակարդակի 

բարձրացում,10% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Բարձրացել է 

սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականությունը։ 

 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Սոցիալական աջակցություն ստացած 

սոցիալապես խոցելի ընտանիքների 

թիվը`35  

 Ծրագրով նախատեսված կենցաղային 

ծայայությունների ամբողջական 

մատուցում 

 Կենցաղային խնամքի ծառայությունների 

մատուցման հաճախականությունը՝ 

շաբաթական երկու այցելություն, 

 Կփնցաղային խնամքի ծառայություններից 

օգտվող միայնակ ծերերի թիվը՝ 50 

 Կենցաղայինխնամքի ծառայություններ 

մատուցող կամավորականների թիվըէ 15 

կամավոր:  

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ   

 

 Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին 

 Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ապահովում 

 Կամավորականների հավաքագրում 

 Միայնակ ծերերի և անապահով ընտանիքների ցուցակագրում և 

անհատական աջակցության պլանի կազմում: 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր,  2170,0 

հազար դրամ 

 Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,  

 Սոցիալական աշխատողի առկայություն, 

 Կենցաղային խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերով 

ապահովվածություն, անհրաժեշտ սարքավորումների սարքին 

վիճակի պահում: 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
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Ոլորտային նպատակ 

Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր 

պայմաններ 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

 Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ 

տարվա համեմատ, 2% 

 Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ 

տարվա համեմատ, 1% 

Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների տեղադրման և պահպանման աշխատանքների իրականացում 

Ծրագրի նպատակ 

Խթանել հողագործության 

զարգացմանը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Հացահատիկային մշակաբույսերի 

բերքատվության մակարդակի 

բարձրացում, 3% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 

Հողագործության 

զարգացման համար 

առկա են բավարար 

պայմաններ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի 

տեսակարար կշիռը համայնքի 

բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 45% 

 Գյուղատնտեսության բնագավառում 

զբաղվածության աճը նախորդ տարվա 

համեմատ, 1% 

 Հակակարկտային կայանի առկայություն, 

այո 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ   

 Հակակարկտային կայանի գնման  և պահպանման աշխատանքների 

իրականացում 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Կայանների ձեռք բերման համար ֆինանսական աղղբյուրներ գտնելու 

համար ծրագրի կազմում :  

 Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, 

տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր 2 

 Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման 

հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 3 

 Համայնքի հողային հաշվեկշիռ 

 Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ 

տարածքների առկայություն, այո 

 Գույքի կառավարման պլան 

 

Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում 
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Ծրագրի նպատակ 

Ավելացնել մշակովի 

ցանքատարածություննե

րը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի մակերեսի 

տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի ընդհանուր 

մակերեսի մեջ, 30% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 
 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք  

Ցանքատարածություննե

րի ավելացման համար 

առկա է բավարար 

քանակությամբ գյուղ. 

տեխնիկա։ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի 

տեսակարար կշիռը համայնքի 

բնակչության ընդհանուր թվի մեջ,45% 

 Գյուղատնտեսության բնագավառում 

զբաղվածության աճը նախորդ տարվա 

համեմատ, 2% 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի 

 Համայնքում գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի միավորների քանակը 4 

 Հացահատիկի անկորուստ հավաքում 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ   

 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2150 հազ. 

դրամ 

 Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման 

հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 5 

 Գույքի կառավարման պլան 

Ծրագիր 3.  Ոռոգման ցանցի վերանորոգում 

Ծրագրի նպատակ 

Ավելացնել մշակովի 

ցանքատարածություննե

րը և ստացվող բերքի 

քանակը: 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի մակերեսի 

տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի ընդհանուր 

մակերեսի մեջ, 30% 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 
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Միջանկյալ արդյունք  

Ոռոգելի 

ցանքատարածություննե

րի ավելացում, 

բերքատվության աճ,  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի 

տեսակարար կշիռը համայնքի 

բնակչության ընդհանուր թվի մեջ,45% 

 Գյուղատնտեսության բնագավառում 

զբաղվածության աճը նախորդ տարվա 

համեմատ, 2% 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի 

 Բոլոր բնակավայրերում առկա է ոռոգման 

ցանց: 

 Բերքատվության ավելացում 20 ց-ից 28ց: 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

դեկտեմբ

եր 

 
Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջոցառումներ   

 Ոռոգման ցանցի վերանորոգման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման 

համար ծրագրերի կազմում: 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի բյուջեից կատարվող ներդրում: 

 Աշխատակազմում տնտեսական զարգացման հարցերով զբաղվող  

աշխատողների թիվը 2 

 

Ծրագիր 4.  Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում 

Ծրագրի նպատակ 

Ավելացնել մշակովի 

ցանքատարածություննե

րի  բերքատվությունը: 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Ունենալ լիարժեք ինֆորմացիա 

հողատարածքների քիմիական կազմի 

մասին,  

 Մշակաբույսերի  և պարարտանյութերի 

ճիշտ ընտրություն 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք  

Բերքատվության աճ,  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Ունենք բավարար ինֆորմացիա մշակվող 

հողատարածքների մասին, 

 Ցանքատարածությունների արդյունավետ 

տեղաբաշխում, 

 Հանքային և օրգանական 

պարարտանյութերի ճիշտ ընտրություն: 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 
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Միջոցառումներ   

 Աքրոքիմիական ծառայությունների ձեռք բերում: 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի բյուջեից ֆինանսավորում: 

 Աշխատակազմի մասնագետներ: 

 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 

Ոլորտային նպատակ 

Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր 

պայմաններ 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 

 Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ 

տարվա համեմատ, 2% 

 Կենդանիների անկման տոկոսի նվազում 

 Հիվանդ կենդանիներին ժամանակին անասնաբուժական օգնության 

ցուցաբերում 

 Կենդանիներին անհրաժեշտ դեղամիջոցների առկայության 

ապահովում 

Ծրագիր 1. Անասնաբուժական կետերի վերանորոգում 

Ծրագրի նպատակ 

Խթանել 

անասնապահության 

զարգացումը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշներ 

 Անասունների գլխաքանակի ավելացում, 

անկամն տոկոսի նվազում: 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 

Կենդանիների վարակի, 

հիվանդությունների 

կանխարգելում, 

անվտանգ կենդանական 

սննդամթերքի ստացում: 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Վերանորոգված անասնաբուժական 

կետերի թիվը՝ 4, 

 Անասնապահների գոհունակությունը 

անասնաբուժական կետերի աշխատնքից՝ 

այո, 

 Անասնաբուժության համար անհրաժեշտ 

դեղանյութերի և մասնագետների 

առկայություն: 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
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Ոլորտային նպատակ 

Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 2 բնակավայրերում կազմակերպել 

կանոնավոր աղբահանություն 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման  որակյալ 

ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության 

աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 10%   

 Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի 

տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի 

մեջ, 80% 

Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ, Բանդիվան և Հովտուն բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների 

իրականացում 

Ծրագրի նպատակ 

Համայնքի բնակավայրերը 

դարձնել մաքուր և 

բարեկարգ 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ 

Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ 

բավարար պայմանների առկայություն, այո 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 
 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

բնակավայրերի 

վարչական 

ղեկավարներ 

 

 

 

 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Մաքուր բնակավայրեր, 

սանիտարահիգիենիկ 

բավարար պայմանների 

առկայություն 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Աղբահանություն և սանիտարական 

մաքրում իրականացնող աշխատակիցների 

թիվը` 5 

 Աղբահանության ծառայության 

մատուցման հաճախականությունը 

(շաբաթվա կտրվածքով), 2 օր 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի 

 Սանիտարական մաքրման ենթարկված 

տարածքների մակերեսը, 200 քմ 

 Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունից, 80 % 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 
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Միջոցառումներ (գործողություններ)  

 Համայնքի  Ամասիա, Արեգնադեմ բնակավայրերում կանոնավոր 

աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 7200.0 հազ. 

դրամ 

 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող 

աշխատակիցների թիվը` 5 

 Աղբատար մեքենաների թիվը 1 

 Աղբամանների թիվը 112 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

2019 թվականին տեղական իքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

Ոլորտ 18 Բրդի վերամշակման արտադրամասի շահագործում 

Ոլորտային նպատակ 

Տեղական փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանների կարողությունների 

զարգացում, տնայնագործության զարգացում, զբաղվածության ավելացում, 

աղքատության նվազում: 

 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 

 Բրդի վերամշակաման արտադրամասի անխափան աշխատանք, 

 Նոր աշխատատեղերի ստեղծում, 

 Տնայնագործության զարգացում 

 Ծայրահեղ աղքատ ընտանիքների թվի նվազում 

 Ոչխարաբուծության զարգացում 

Ծրագիր 1. Բրդի վերամշակման արտադրամասի պահեստի վերակառուցում 

Ծրագրի նպատակ 

Ապահովել բրդի 

վերամշակման 

արտադրամասի 

անխափան աշխառանքը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) 

ցուցանիշ 

Բրդի պահեստավորում 

Արտադրամասի անխափան աշխատանք 

Ծրագրի 

գնահատման 

համակարգ, 

ՄԳ կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ 

 

 

Համայնքի 

ղեկավար, 

աշխատակազմի 

քարտուղար, 

«Մարդը կարիքի 

մեջ» ՀԿ-ն՝ 

«ՎԻՆՆԵԹ 

Հայաստանի, 

Շիրակի 

Առևտրաարդյունա

բերական պալատի 

և Ամասիայի 

 

 

 

 

2019թ. 

փետրվա

ր- 

դեկտեմբ

եր 

 

Համապատասխ

ան մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Պահանջվող 

պայմաններին 

համապատասխանող 

պահեստի առկայություն 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  

 Նոր աշխատատեղերի ստեղծում  

 Բրդի մթերման կազմակերպում 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի 

 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 

կիսամյակային, 

տարեկան 

հաշվետվություններ, 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունն

եր և խմբեր, 

բնակիչներ 

Համապատասխա

ն մարդկային, 

տեխնիկական  և 

ֆինանսական 

ռեսուրսների 

առկայություն 
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համայնքապետար

ան 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  

 Նախագծային աշխատանքների գործընթացի կազմակերպում, 

 Պահեստի վերակառուցման աշխատանքների կատարում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 5100.0 հազ. 

դրամ 

 Գործընթացը կազմակերպող աշխատակիցների թիվը` 5 
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3. Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը 
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Ջրի պոմպ 1 Ողջի  Շահագործվող Ջրամատակարարում 41,000.00 

Սաղավարտ <<Elios  Petzi>> 12 Արեգնադեմ Շահագործվող Արտակարգ իրավիճակներ 0.00 

Երկաթյա պահարան 6   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Համակարգչի սեղան 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Փոշեկուլ SHARP 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 43,987.00 

Դահլիճի բազկաթոռ 45  Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

դիմադիր 2   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Աթոռ 5  Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Չհրկիզվող պահարան 1   Արեգնադեմ Շահագործվող վարչական 0.10 

Գրապահարան 1   Արեգնադեմ Շահագործվող վարչական 0.10 

Կախիչ 1   Արեգնադեմ Շահագործվող վարչական 0.10 

Ռեզերվուար 25տ 1   Արեգնադեմ Շահագործվող Գյուղատնտեսական 

նշանակության 

0.10 

Ռեզերվուար 5տ 1   Արեգնադեմ Շահագործվող Գյուղատնտեսական 

նշանակության 

0.10 

Ռեզերվուար 3տ 1   Արեգնադեմ Շահագործվող Գյուղատնտեսական 

նշանակության 

0.10 

Աթոռ 9  Արեգնադեմ Շահագործվող վարչական 0.10 

Համակարգիչ 4   Արեգնադեմ Շահագործվող վարչական 64,280.00 

Համակարգիչ 1   Արեգնադեմ Շահագործվող վարչական 64,280.00 
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Համակարգիչ 1   Արեգնադեմ Շահագործվող վարչական 64,280.00 

Համակարգիչ 1   Արեգնադեմ Շահագործվող վարչական 64,280.00 

Սեղան 1   Արեգնադեմ Շահագործվող վարչական 0.00 

Աթոռ 1   Արեգնադեմ Շահագործվող վարչական 0.00 

Տպող սարք SAMSUNG /4*1/ 1   Արեգնադեմ Շահագործվող վարչական 15,000.00 

Սքանավորող սարք 1   Արեգնադեմ Շահագործվող վարչական 0.10 

Բնակելի տուն, 16փ, 3 1   Արեգնադեմ Շահագործվող Բնակարանային 
տնտեսություն 

870,980.00 

Բնակելի տուն, 16փ, 1 1   Արեգնադեմ Շահագործվող Բնակարանային 

տնտեսություն 

51300 

Բնակելի տուն, 16փ, 2/1 1   Արեգնադեմ Շահագործվող Բնակարանային 
տնտեսություն 

51300 

Բնակելի տուն, 16փ, 22 1   Արեգնադեմ Շահագործվող Բնակարանային 
տնտեսություն 

51300 

Բնակելի տուն, 12փ, 2 1   Արեգնադեմ Շահագործվող Բնակարանային 
տնտեսություն 

51300 

Բնակելի տուն, 12փ, 2 1   Արեգնադեմ Շահագործվող Բնակարանային 
տնտեսություն 

51300 

Համակարգիչ 1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 0.10 

Տպիչ, սքաներ, քսերոքս 1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 0.00 

Բազմոց 1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 0.00 

աթոռ 9  Բանդիվան Շահագործվող վարչական 0.00 

գրասեղան 1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 0.00 

երկաթյա պահարան 1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 0.00 

համակարգչի սեղան 1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 0.00 

բազկաթոռ 1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 0.00 

պահարան 1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 0.00 

Ստիլաժ 8  Բանդիվան Շահագործվող վարչական 0.00 
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Նիվս 21214 1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 140,000.00 

սառնարան ԱԼՈՆՍԱ 1   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 0.00 

Belarus 82.1 1   Բանդիվան Շահագործվող Գյուղատնտեսական 

նշանակության 

4722220 

Belarus 82.1 1   Գյուղատնտեսություն  Շահագործվող Գյուղատնտեսական 

նշանակության 

8145834 

Գութան ՊԿՖ 1   Բանդիվան Շահագործվող Գյուղատնտեսական 

նշանակության 

250,000.00 

Խոտհնձիչ 1   Բանդիվան Շահագործվող Գյուղատնտեսական 

նշանակության 

250,000.00 

Հանդիսությունների սրահ 1   Բանդիվան Շահագործվող Հանգիստ, մշակույթ, կրոն 5121371 

Մոնիտոր DELL 1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 55,625.00 

Համակարգիչ DELL 1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 335,750.00 

Լազերային տպիչ Xerox Phaser 
3320DNI 

1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 96,654.00 

Scaner 2 1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 27,541.00 

Անխափաան սնուցման սարք  1 
Mercury UPS 850Elite  

1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 25,982.00 

Արտաքին կրիչ External HDD 1   Բանդիվան Շահագործվող վարչական 52,411.00 

Սեղան 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 0.00 

Գրասենյակային կահույք 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 0.00 

Բազմաֆունկցիոնալ սարք 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 0.00 

Ժելյուզներ 2 Բյուրակն Շահագործվող վարչական 7,050.00 

Գրասենյակային կահույք 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 144,000.00 

Աթոռ 6   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 6,000.00 

Բազկաթոռ 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 36,000.00 

Գրքերի պահարան 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 60,000.00 

Կախիչ միջանցքի 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 36,000.00 
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Դրսի տեսախցիկ 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 53,240.00 

Համակարգիչ 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 108,000.00 

Տպիչ 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 57,143.00 

Սեղան 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 296,000.00 

Աթոռ 14   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 20,000.00 

Բազկաթոռ 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 80,000.00 

Հակակարկտային կայան 1   Բյուրակն Շահագործվող Գյուղատնտեսական 
նշանակության 

2232000 

Վարչական շենք Բյուրակն 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 3812504 

Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 114,286.00 

Մոնիտոր /Dell 21.5 E2216H 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 50,400.00 

Համակարգիչ Think Centre M700 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 429,379.00 

Երկաթյա պահարան 1   Գտաշեն Շահագործվող վարչական 0.00 

Համակարհչային սեղան 1   Գտաշեն Շահագործվող վարչական 6,000.00 

Վարչական շենք 1   Գտաշեն Շահագործվող վարչական 2749067 

Ակումբ 1   Գտաշեն Ենթակա է 
հիմնանորոգման 

մշակութային 8323902 

Մոնիտոր Dell E2216H 1   Գտաշեն Շահագործվող վարչական 50,400.00 

Համակաարգիչ ThinkCentre M700 1   Գտաշեն Շահագործվող վարչական 429,379.00 

Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw 1   Գտաշեն Շահագործվող վարչական 114,286.00 

UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI 1   Գտաշեն Շահագործվող վարչական 40,893.00 

Համակարգիչ 1   Հովտուն  Շահագործվող վարչական 0.00 

Տպիչ 1   Հովտուն  Շահագործվող վարչական 0.10 

Մոնիտոր 1   Հովտուն  Շահագործվող վարչական 0.10 
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Հոսանքի կարգավորիչ 2 Հովտուն  Շահագործվող վարչական 0.10 

Տեսախցիկ 1   Հովտուն  Շահագործվող վարչական 0.00 

Ավտոմեքենա ԳԱԶ 31-105 1   Հովտուն  Ենթակա է 
լուծարման 

վարչական 0.00 

Մոնիտոր Dell E2216H 1   Հովտուն  Շահագործվող վարչական 50,400.00 

Համակաարգիչ ThinkCentre M700 1   Հովտուն  Շահագործվող վարչական 429,379.00 

Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw 1   Հովտուն  Շահագործվող վարչական 114,286.00 

Scaner 2 CanoScan LiDE 120 1   Հովտուն  Շահագործվող վարչական 35,946.00 

UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI 1   Հովտուն  Շահագործվող վարչական 40,893.00 

Համակաարգիչ ThinkCentre M700 1   Մեղրաշատ  Շահագործվող վարչական 429,379.00 

Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw 1   Մեղրաշատ  Շահագործվող վարչական 114,286.00 

Զենիթ հակակարկտային կայան 1   Մեղրաշատ  Շահագործվող Գյուղատնտեսական 

նշանակության 

0.00 

Հեռուստացույց 1   Մեղրաշատ  Շահագործվող վարչական 0.00 

Տպիչ լազերային 1   Մեղրաշատ  Շահագործվող վարչական 0.00 

Համակարգիչ կոմպլեկտ 3  Մեղրաշատ  Շահագործվող վարչական 0.00 

Ջրատաքացուցիչ 1   Մեղրաշատ  Շահագործվող վարչական 0.00 

Աթոռ 6  Մեղրաշատ  Շահագործվող վարչական 0.00 

Գրասեղան 4   Մեղրաշատ  Շահագործվող վարչական 0.00 

Հագուստի պահարան 1   Մեղրաշատ  Շահագործվող վարչական 0.00 

Չհրկիզվող պահարան 1   Մեղրաշատ  Շահագործվող վարչական 0.00 

Վարչական շենք 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.10 

մանկապարտեզ 1   Ամասիա  Շահագործվող Նախադպրոցական 
կրթություն 

11253200 

Scaner 2 CanoScan LiDE 120 1   Մեղրաշատ  Շահագործվող վարչական 35,946.00 
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UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI 1   Մեղրաշատ  Շահագործվող վարչական 40,893.00 

Աթոռ 1   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 1,000.00 

Աթոռ 1   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 11,143.00 

Մոնիտոր Dell E2216H 1   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 50,400.00 

Համակաարգիչ ThinkCentre M700 1   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 429,379.00 

Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw 1   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 114,286.00 

Scaner 2 CanoScan LiDE 120 1   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 35,946.00 

UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI 1   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 40,893.00 

Աթոռ 1   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 3,000.00 

Աթոռ 4   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 0.00 

պահարան 1   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 0.00 

երկաթյա պահարան 1   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 0.00 

փափուկ կահույք 1   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 166,667.00 

սեղան 1   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 93,333.00 

Աթոռ 6 Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 11,143.00 

գրասեղան 1   Ջրաձոր Շահագործվող վարչական 33,333.00 

Սեղանի դիմադիր 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Սեղան 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Սեղան 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Բազկաթոռ 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Գրքապահարաան 3  Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Դաշնամուր 1   Քաղաքացիական 
կացության ակտերի 

գրանցում 

Շահագործվող վարչական 0.00 
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Հեռուստացույց 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Համակարգչի աթոռ 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 6,800.00 

Բազմոց 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 36,000.00 

Բազկաթոռ 2 Ամասիա  Շահագործվող վարչական 15,400.00 

Հեռուստացույցի տումբա 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 15,000.00 

Սառնարան 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 20,600.00 

Ուղեգորգ 1   Քաղաքացիական 

կացության ակտերի 
գրանցում 

Շահագործվող վարչական 0.00 

Պատի խալի 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Ուղեգորգ 9   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Գրասեղան 1   Քաղաքացիական 

կացության ակտերի 
գրանցում 

Շահագործվող վարչական 4,000.00 

Ամսագրի սեղան 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Էլ․սղոց 1   Ամասիա  Շահագործվող Գյուղատնտեսական 

նշանակության 

4,167.00 

Շեվրոլետ 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 1,813,500.00 

Տումբա 3   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Համակարգիչ 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 216,000.00 

Տպիչ Canon 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Սքաներ Samsung 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Երկաթյա պահարան 4   Քաղաքացիական 
կացության ակտերի 

գրանցում 

Շահագործվող վարչական 0.00 

Աթոռ 58 Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Աթոռ 7   Քաղաքացիական 

կացության ակտերի 
գրանցում 

Շահագործվող վարչական 2,776.00 

Կախիչ 5   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Բազկաթոռ 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 
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Պահարան 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Գրքապահարան 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Տումբա հայելի 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Երկաթյա պահարան 4   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Բազկաթոռ 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Սեղան 3   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Համակարգիչ 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Տպիչ Canon 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Սքաներ Samsung 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Բազկաթոռ 2   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Գրապահարան 2 Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Տումբա 2   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 0.00 

Տրիբունա 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 5,000.00 

բնակարան 2փ,29շ,11, 08-010-0049-
0041-001-011 

1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 867,663.00 

բնակարան 2փ,29շ,10, 1/2, 08-010-
0049-0041-001-010 

1   Ամասիա  Շահագործվող Բնակարանային 
տնտեսություն 

855,206.00 

բնակարան 2փ,29շ,9, 1/2, 08-010-
0049-0041-001-09 

1   Ամասիա  Շահագործվող Բնակարանային 
տնտեսություն 

846,203.00 

ավտոտեխսպասարկման կայան, 24 
փ,23 08-010-0020-0032- 

1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 1486353 

Վարչական շենք, 26փ,19,08-010-
0074-0022-001 

1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 32,680,872.00 

Մարզադպրոց 1   Ամասիայի 
մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 4,266,351.00 

Ավտոմատ հեռախոսակայան 1   Ամասիա Շահագործվող Կապ 7,965,927.00 

Աթոռ 1   Քաղաքացիական 
կացության ակտերի 

գրանցում 

Շահագործվող վարչական 6,300.00 
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Զինանշան 1   Քաղաքացիական 

կացության ակտերի 
գրանցում 

Շահագործվող վարչական 3,600.00 

Շերտավարագույր 1   Քաղաքացիական 

կացության ակտերի 
գրանցում 

Շահագործվող վարչական 1,600.00 

Գրապահարան 2  Քաղաքացիական 

կացության ակտերի 
գրանցում 

Շահագործվող վարչական 28,800.00 

Համակարգիչ 1   Քաղաքացիական 
կացության ակտերի 

գրանցում 

Շահագործվող վարչական 0.00 

Համակարգիչ 1   Քաղաքացիական 

կացության ակտերի 
գրանցում 

Շահագործվող վարչական 232,250.00 

Սկաներ 1   Քաղաքացիական 
կացության ակտերի 

գրանցում 

Շահագործվող վարչական 24,531.00 

Համակարգչի սեղան 1   Քաղաքացիական 
կացության ակտերի 

գրանցում 

Շահագործվող վարչական 12,600.00 

Կախիչ 1   Քաղաքացիական 
կացության ակտերի 

գրանցում 

Շահագործվող վարչական 9,000.00 

Գլոբուս 1   Քաղաքացիական 
կացության ակտերի 

գրանցում 

Շահագործվող վարչական 7,125.00 

Գրասեղան 2 Ամասիայի 
մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Աթոռ 4  Ամասիայի 
մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Մարզական նստարան 3   Ամասիայի 
մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Աթոռ մարզադաշտի 45 Ամասիայի 
մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Ֆուտբոլի մարզադաշտ 1   Ամասիայի 
մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

մարզչական սեղան 2 Ամասիայի 
մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Գազատաքաացւցիչ <<Սքյուռլ>> 1   Ամասիայի 

մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Զգեստապաահարան 34 Ամասիայի 

մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Գրքապահարան 2  Ամասիայի 

մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Մարզական գորգ 1   Ամասիայի 

մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Ծանրաձող 2   Ամասիայի 

մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Բռնցքամարտի տանձիկ 1   Ամասիայի 

մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Կշեռք մարզական 1   Ամասիայի 
մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 
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Մարզական պատ 2   Ամասիայի 

մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Դահուկ 7   Ամասիայի 

մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Համակարգիչ 2  Ամասիայի 
գրադարան 

Շահագործվող վարչական 0.00 

Տպիչ LJ HP1010 1   Ամասիայի 
գրադարան 

Շահագործվող վարչական 0.00 

Scaner UMAX-3600 1   Ամասիայի 
գրադարան 

Շահագործվող վարչական 0.00 

Պատճենահան սարք Canon 4410 1   Ամասիայի 
գրադարան 

Շահագործվող վարչական 11,429.00 

Տպիչ Canon PIXMA IP 7240 1   Ամասիայի 
գրադարան 

Շահագործվող վարչական 14,803.00 

Պրոցեսոր 1   Ամասիայի 

գրադարան 

Շահագործվող վարչական 25,135.00 

Փոշեկուլ 1   Ամասիայի 
գրադարան 

Շահագործվող վարչական 10,500.00 

Էլ․ տաքացուցիչ 1   Ամասիայի 
գրադարան 

Շահագործվող վարչական 11,900.00 

Աղբաման 100  Աղբահանություն  Շահագործվող Աղբահանություն 0.10 

Գազ 33-07 1   Աղբայանություն  Շահագործվող վարչական 0.00 

Խոտի հավաքիչ-մամլիչ 1   Գյուղատնտեսություն Շահագործվող Գյուղատնտեսական 
նշանակության 

5065333 

Համակարգիչ ըստ կոմպլեկտ 262 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 169,200.00 

Բազմաֆունկցիոնալ սարք  MF 212v 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 82,833.00 

Ջեռուցիչ AKIRA 1   Քաղաքացիական 

կացության ակտերի 
գրանցում 

Շահագործվող վարչական 0.00 

Տաքացուցիչ էլ․ կոնվերցիոն 5 Ամասիա  Շահագործվող վարչական 34,500.00 

<<ՀԾ հաշվապահ-7>> համակարգ 1 

աշխատողի համար 

1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 295,517.00 

Սերվեր 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 723,360.00 

Ծրագրաային ապահովում 1 սերվերի 
համար 

1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 480,586.00 

Տվյալների պահոց 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 220,114.00 

Համակարգիչ /Cumputer ThinkCentre 
M 700 Tower 

5 Ամասիա  Շահագործվող վարչական 429,379.00 
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Մոնիտոր 6 Ամասիա  Շահագործվող վարչական 50,400.00 

Լազերային տպիչ Canon i-SENSYS 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 114,286.00 

Ծրագրաային ապահովում 2 սերվերի 

համար 

1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 864,202.00 

Պատճենահանող սարք /Canon image 
RUNNER 2204N/ 

1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 300,000.00 

Անխափան սնուցման սարք 5 Ամասիա  Շահագործվող վարչական 40,893.00 

Անխափան սնուցման սարք 2 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 242,857.00 

Ցանցային կոնցենտրատոր 2 LAN 
Switch 2 

1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 32,014.00 

Արտաքին կրիչ /External HDD/ 1   Ամասիա  Շահագործվող վարչական 52,485.00 

Գրապահարան (500*1200*1950) 2 Ամասիա  Շահագործվող վարչական 96,000.00 

Աթոռ գրասենյակային 4 Ամասիա  Շահագործվող վարչական 12,000.00 

մարզագորգ 120 մասանի 1   Ամասիայի 
մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Երաժշտակաան նվագարկիչ 1   Ամասիայի 
մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Կինոդիտման սարք 2 Ամասիայի 
մարզադպրոց  

Շահագործվող մարզական 0.10 

Scaner 2 CanoScan LiDE 120 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 35,946.00 

Scaner 2 CanoScan LiDE 120 1   Գտաշեն Շահագործվող վարչական 35,946.00 

UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI 1   Բյուրակն Շահագործվող վարչական 40,893.00 

Գրապահարան 1   Ողջի Շահագործվող վարչական 0.10 

Գրասեղան 1   Ողջի Շահագործվող վարչական 1.00 

Համակարգիչ 1   Ողջի Շահագործվող վարչական 0.10 

Տպիչ 1   Ողջի Շահագործվող վարչական 0.10 

Չհրկիզվող պահարան 1   Ողջի Շահագործվող վարչական 0.10 

Փափուկ աթոռ 16 Ողջի Շահագործվող վարչական 0.10 
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Մոնիտոր Dell E2216H 1   Ողջի Շահագործվող վարչական 50,400.00 

Համակաարգիչ ThinkCentre M700 1   Ողջի Շահագործվող վարչական 429,379.00 

Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw 1   Ողջի Շահագործվող վարչական 114,286.00 

Scaner 2 CanoScan LiDE 120 1   Ողջի Շահագործվող վարչական 35,946.00 

UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI 1   Ողջի Շահագործվող վարչական 40,893.00 

Խոտ հնձող մեքենա 2 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 280000,00 

Միկրոավտոբուս Mersedes Benz 
Sprinter 

1 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 8766000,00 

Ձյուն մաքրող մեքենա 1 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 941000,00 

Բենզինով աշխատող սղոց Buran 3 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 210000.00 

Ջրի պոմպ 1 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 100000,0 

Լվացման սարք KARCHER 1 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 50000,0 

Լվացքի մեքենա 2 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 565600,00 

Կացին 5 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 25000,00 

Թունաքիմիկատ սրսկող մեքենա 3 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 84000,00 

Եղան 2 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 6000,00 

Փոցխ 3 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 9000,00 

Մորրճ 5 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 12500,00 

Մազի ֆեն PHILIPS 4962 3 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 50100.00 

Այգու մկրատ  4 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 36000,00 

Սղոց 2 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 8000,00 

Բահ 4 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 12000,00 

Էլեկտրական ակոս 2 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 91000,00 
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Մազ կտրող սարք 1 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 15000,00 

Արյան ճնշման չափիչ սարք 1 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 15000,00 

Գլյուկոմետր 1 Ամասիա Շահագործվող սոցիալական 12600,00 
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1. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 

 
Աղյուսակ 7․  ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների 
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1.  
Ընդհանուր բնույթի համայնքային 

ծառայությունների մատուցում 
85264,9 85264,9 

- - - - 

Ընդամենը 85264.9 85264.9 - 
- - - 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

 

2019 թվականին պաշտպանության 

կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- 
- - - - - 

Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպում 

 

2018 թվականին արտակարգ 

իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանության և քաղաքացիական 

պաշտպանության կազմակերպման 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում 

- - - - - - 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1.  

Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան 

շենքերի տանիքների և շքամուտքերի 

վերանորոգման և զբոսայգու 

բարեկարգման աշխատանքների 

իրականացում 

6250.0 6250.0 - - - - 

2.  
Ամասիա համայնքում գիշերային 

լուսավորության իրականացում 
4715.8 4715.8 - - - - 

Ընդամենը 10965.8 10965.8 - - - - 

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

 

2018 թվականին հողօգտագործման 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում 

- - - - - - 

Ընդամենը - - - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
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1.  

Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային 

ճանապարհների վերանորոգման 

աշխատանքների իրականացում 

8937.2 8937.2 - - - - 

Ընդամենը 8937.2 8937.2 -  - - 

Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

 

2019 թվականին առևտրի և 

ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

1.  

Համայնքի Ամասիա և Ողջի 

բնակավայրերում նախադպրոցական 

կրթության ծառայությունների 

մատուցում 

18440.0 18440.0 - - - - 

2.  

Ամասիա բնակավայրում 

արտադպրոցական դաստիարակության 

ծառայության մատուցում 

1190.0 1190.0 - - - - 

Ընդամենը 19630.0 19630.0 - - - - 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  
Մշակութային, մարզական և հոգևոր 

կյանքի աշխուժացում 
1600.0 1600.0 - - - - 

2.  

Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր 

բնակավայրերում  գրադարանների 

գործունեության ապահովում 

7600.0 7600.0     

Ընդամենը 9200.0 9200.0 - - - - 

Ոլորտ 10. Առողջապահություն 

 

2019 թվականին առողջապահության 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվել 

- - - - - - 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

1.  

Համայնքի Ամասիա բնակավայրում 

մարզադպրոցի գործունեության 

ապահովում 

6560.0 6560.0 - - - - 

Ընդամենը 6560.0 6560.0 - - - - 

Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1.  
Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  

անապահով բնակիչներին 
1500.0 1500.0 - - - - 

2.  
Միայնակ ծերեերին կենցաղային 

ծառայությունների մատուցում 
670.0 670.0     

Ընդամենը 2170.0 2170.0 - - - - 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

1.  

Հակակարկտային կայանների ստեղծման 

և պահպանման աշխատանքների 

իրականացում 

12720.0 5520.0 - 7200.0 - - 

2.  
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի 

պահպանում և շահագործում 
2150.0 2150.0 - -   

3.  Ոռոգման ցանցի վերանորոգում 55000.0  8000.0  47000.0   

4.  Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում 360.0 360.0     

Ընդամենը 7030.0 26030.0 - 54200 - - 

Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
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Անասնաբուժական կետերի 

վերանորոգում 
1200,0 1200,0 - - - - 

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1.  

Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ, 

բնակավայրերում աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման 

աշխատանքների իրականացում 

2776.8 2776.8 - - - - 

Ընդամենը 2776.8 2776.8 - - - - 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

 

2018 թվականին զբոսաշրջության 

ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում 

- - - - - - 

Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

 

2019 թվականին տեղական 

ինքնակառավարմանը բնակիչների 

մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում 

- - - - - - 

Ոլորտ 18. Բրդի վերամշակման արտադրամասի շահագործում 

 
Բրդի վերամշակման արդադրամասի 

պահեստի վերակառուցում 
5100.0 5100.0 - - - - 

 

 Ընդհանուրը 222034.0 167834.7  54200.0   
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2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 
 

Աղյուսակ 8․  Համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և 

գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը 
 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքի 

աշխատակազմի 

աշխատողներ 

42 

   

Ելքային (քանակական) 

ՏԻՄ-երի, 

աշխատակազմի 

գործունեության 

վերաբերյալ 

բնակիչների կողմից 

ստացվող դիմում-

բողոքների թվի նվազում 

(%-ով) 

5 

   

Ելքային (որակական) 

Անշարժ գույքի հարկի 

բազայում առկա 

անճշտությունների 

նվազեցում, % 

4 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Աշխատակազմում 

ստացված մեկ դիմումին 

պատասխանելու միջին 

ժամանակը,  օր 

4 

   

Վերջնական արդյունքի 

Բնակչությանը 

մատուցվող հանրային 

ծառայությունների 

որակի բարելավում,  % 

15 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  85246.9    

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և 

զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Բազմաբնակարան 

շենքերի թիվը, որոնց 

տանիքները ենթակա են 

ընթացիկ նորոգման  

2 
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Ելքային (քանակական) 

Բազմաբնակարան 

շենքերի թիվը, որոնց 

շքամուտքերը 

վերանորոգվել են  

0 

   

Ելքային (որակական) Զբոսայգու վիճակը բավարար    

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Բազմաբնակարան 

շենքերի տանիքների 

վերանորոգման 

տևողությունը, օր 

40 

   

Վերջնական արդյունքի 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

զբոսայգու 

բարեկարգման 

աշխատանքներից, % 

80 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  6250.0    

 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Առկա լուսավորության 

համակարգի 

երկարությունը՝ կմ 

4 

   

Ելքային (քանակական) 

Փողոցների արտաքին 

լուսավորության 

համակարգի 

երկարությունը, կմ 

7 

   

Ելքային (որակական) 

Գիշերային 

լուսավորված 

փողոցների 

տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ,%  

35 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Գիշերային 

լուսավորության ժամերի 

թիվը օրվա կտրվածքով՝ 

ձմռանը, ժամ 

3 

   

Գիշերային 

լուսավորության ժամերի 

թիվը օրվա կտրվածքով՝ 

ամռանը, ժամ 

4 

   

Վերջնական արդյունքի 

Համայնքում 

էներգախնայող 

լամպերով լուսավորվող 

տարածքների մակերեսի 

տեսակարար կշիռը 

լուսավորվող 

տարածքների 

10 
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ընդհանուր մակերեսի 

մեջ, % 

Ծախսեր, հազ. դրամ  4715.8    

 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ծրագիր 1. Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Հարթեցված, հողալցված 

ճանապարհների 

երկարությունը 

4 

   

Ելքային (քանակական) 

Ընթացիկ նորոգված 

ներհամայնքային 

ճանապարհների և 

փողոցների թիվը 

12 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակչության 

գոհունակությունը 

կատարված 

աշխատանքներից՝ այո, 

ոչ 

այո 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Համայնքի կենտրոնից 

բնակավայրեր հասնելու 

ժամանակի կրճատում, 

րոպե 

15 

   

Վերջնական արդյունքի 

Ներհամայնքային 

ճանապարհների 

սպասարկման, 

շահագործման և 

պահպանման 

ծառայությունների 

մատուցման որակի 

բարելավում,% 

10 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  3937.2    

 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքի ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 2-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ճանապարհների ձյան 

շերտից մաքրման 

աշխատանքների 

իրականացում 

այո 
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Ելքային (քանակական) 

Ձյան մաքրման 

աշխատանքներ 

իրականացվող 

բնակավայրերի թիվը,  

9 

   

Ելքային (որակական) 

Անցանելիություն բոլոր 

տեսակի մեքենաների 

համար, այո, ոչ 

այո 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Եղանակային 

պայմաններից կախված, 

քանի օր են 

ճանապարհները գտնվել 

անացանելի վիճակում 

0 

   

Վերջնական արդյունքի 

Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 

համայնքը սպասարկող 

հասարակական 

տրանսպորտի 

աշխատանքներից, այո, 

ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 4000.0 4000.0    

 

 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների 

մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Մանկապարտեզի 

խմբերի թիվը  
2 

   

Ելքային (քանակական) 

ՆՈՒՀ-եր հաճախող 

երեխաների ընդհանուր 

թիվը 

60 

   

Ելքային (որակական) 

Ծնողների կարծիքը 

մատուցվող 

նախադպրոցական 

ուսումնական 

հաստատությունների 

կողմից մատուցվող 

ծառայությունների 

վերաբերյալ,  

դրական 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 

մատուցման ամիսների 

թիվը  

11 
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Վերջնական արդյունքի 

Մատուցվող 

նախադպրոցական 

կրթության ծառայության 

հասանելիությունը 

համայնքի կենտրոն 

չհանդիսացող 

բնակավայրերի 

բնակիչներին, % 

40 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  18440.0    

 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ծրագիր 2. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
«Լեգո-լաբ ակումբի» 

խմբերի թիվը 
2 

   

Ելքային (քանակական) 

«Լեգո-լաբ ակումբ» 

հաճախող երեխաների 

ընդհանուր թիվը` 

26 

   

Ելքային (որակական) 

Մատուցվող 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության 

հասանելիությունը 

համայնքի բնակիչներին, 

% 

40 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության 

մատուցման օրերի թիվը 

շաբաթվա ընթացքում, 

օր 

2 

   

Վերջնական արդյունքի 

Մատուցվող 

արտադպրոցական 

դաստիարակության 

ծառայության 

հասանելիությունը 

համայնքի կենտրոն 

չհանդիսացող 

բնակավայրերի 

բնակիչներին,% 

10 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  1190.0    

 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 
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Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Տարվա ընթացքում 

կազմակերպվող 

մշակութային և 

մարզական 

միջոցառումների թիվը  

11 

   

Ելքային (քանակական) 

Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված 

մարզական մրցաշարերի 

թիվը 

2 

   

Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված 

մշակութային 

միջոցառումների թիվը  

9 

   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի 

ապահովվածությունը 

մարզադաշտերով և 

խաղահրապարակներո,

% 

35 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Համայնքում 

կազմակերպված 

մշակութային օրերի 

թիվը 

9 

   

Վերջնական արդյունքի 

Մատուցվող 

մշակութային 

ծառայությունների 

մատչելիությունը 

համայնքի բնակիչներին, 

% 

70 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  1600.0    

 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ծրագիր 2. Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում  գրադարանների գործունեության ապահովում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Գրքային ֆոնդի ծավալը, 

կտոր գիրք 
30000 

   

Ելքային (քանակական) 
Գրադարաններից 

օգտվողների թիվը  
120 

   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների կարծիքը 

մատուցվող 

գրադարանային 

ծառայությունների 

վերաբերյալ 

դրական 
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Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Գրադարանային 

ծառայությունների 

մատուցման օրերի թիվը 

տարվա ընթացքում, օր 

120 

   

Վերջնական արդյունքի 

Տարվա ընթացքում 

գրադարանից օգտվող 

բնակիչների թվի 

տեսակարար կշիռը 

բնակիչների ընդհանուր 

թվի մեջ, % 

15 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ 7600.0 7600.0    

 

 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա  բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Մարզադպրոցի գույքի և 

սարքավորումների 

վիճակը,  

վատ 

   

Ելքային (քանակական) 
Ձեռքբերված մարզական 

գույքի միավորների թիվը  
10 

   

Ելքային (որակական) 

Մարզադպրոցի գույքի և 

սարքավորումների 

վիճակը, շատ վատ / 

վատ / բավարար / լավ / 

գերազանց     

բավարար 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Մարզադպրոցների 

կողմից 

ծառայությունների 

մատուցման օրերի թիվը 

շաբաթվա ընթացքում, 

օր 

3 

   

Վերջնական արդյունքի 

Մատուցվող մարզական 

ծառայությունների 

մատչելիությունը 

համայնքի բնակիչներին, 

% 

60 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  6560.0    
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Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես  անապահով բնակիչներին 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Սոցիալական ծրագրի 

առկայությունը,  այո 
   

Ելքային (քանակական) 

Սոցիալական 

աջակցություն ստացած 

սոցիալապես խոցելի 

ընտանիքների թիվը  

35 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից, 

% 

70 

 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տրամադրվող 

սոցիալական 

աջակցության 

հասցեականության 

մակարդակի 

բարձրացում, % 

10 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  1500.0    

Ծրագիր 1. Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ծառայությունների մատուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Սոցիալական ծրագրի 

առկայությունը,  այո 
   

Ելքային (քանակական) 

Ծառայություններից 

օգտվող միայնակ ծերերի 

թիվը 

50 

   

Ծառայություններ 

մատուցող 

կամավորների թիվը 

12 

   

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 

շահառուների 

բավարարվածությունը 

իրականացվող ծրագրից, 

% 

70 
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Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Կենցաղային խնամքի 

ծառայություն 

ստացողների 

հասցեականության 

մակարդակի 

բարձրացում, % 

90 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  670.0    

 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում և շահագործում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Հակակարկտային 

կայանի ստեղծման 

համար անհրաժեշտ 

տարածքների 

առկայություն,  

այո 

   

Ելքային (քանակական) 

Գյուղատնտեսությամբ 

զբաղվածների թվի 

տեսակարար կշիռը 

համայնքի բնակչության 

ընդհանուր թվի մեջ, % 

45 

   

Ելքային (որակական) 

Գյուղատնտեսության 

բնագավառում 

զբաղվածության աճը 

նախորդ տարվա 

համեմատ, % 

2 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Մշակվող 

ցանքատարածություննե

րի ավելացում 

3 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  12720.0    

 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Աշխատակազմում 

ֆինանսական (այդ 

թվում՝ գույքի) 

կառավարման 

5 
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հարցերով զբաղվող 

աշխատողների թիվը  

Ելքային (քանակական) 

Համայնքում 

գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի 

միավորների քանակը  

4 

   

Ելքային (որակական) 

Գյուղատնտեսության 

բնագավառում 

զբաղվածության աճը 

նախորդ տարվա 

համեմատ, % 

2 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Համայնքի մշակվող 

գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի 

մակերեսի տեսակարար 

կշիռը 

գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի 

ընդհանուր մակերեսի 

մեջ, % 

30 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  2150.0    

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

Ծրագիր 3. Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Ագրոքիմիական 

քարտեզների 

առկայություն 

այո 

   

Ելքային (քանակական) 

Քարտեզագրում 

իրականացվող 

համայնքների թիվը 
3 

   

Ելքային (որակական) 

Գյուղատնտեսության 

բնագավառում 

զբաղվածության աճը 

նախորդ տարվա 

համեմատ, % 

2 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Քարտեզագրված 

գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի 

մակերեսի տեսակարար 

կշիռը 

30 
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գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի 

ընդհանուր մակերեսի 

մեջ, % 

Ծախսեր, հազ. դրամ  360.0    

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 

Ծրագիր 4. Ոռոգման ցանցի վերանորոգում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Աշխատակազմում 

զարգացման ծրագրերով  

զբաղվող աշխատողների 

թիվը  

2 

   

Ելքային (քանակական) 

Համայնքի կողմից 

կատարվող ներդրման 

մեծությունը, հազ. դրամ 
4500.0 

   

Ելքային (որակական) 

Ֆինանսական 

ապահովում ստացած 

ծրագրի առկայություն այո 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 

ժամկետը, տարի 
1 

   

Վերջնական արդյունքի 

Վերանորոգման 

աշխատանքների 

իրականացում, այո,ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  55000.0    

Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Արեգնադեմ բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

աշխատանքների իրականացում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Աղբահանության համար 

գանձվող վճարի չափը, ՀՀ 

դրամ  

100.0 

   

Ելքային (քանակական) 

Աղբահանություն 

իրականացվող 

բնակավայրերի թիվը 

2 

   

Աղբամանների թիվը 112 

   

Ելքային (որակական) 
Համայնքի բնակիչների 

բավարարվածությունը 
60 
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աղբահանություն և 

սանիտարական մաքրման 

ծառայությունից, % 

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 

ծառայության մատուցման 

հաճախականությունը 

(շաբաթվա կտրվածքով), 

օր 

2 

   

Վերջնական արդյունքի 

Մաքուր բնակավայրեր, 

սանիտարահիգիենիկ 

բավարար պայմանների 

առկայություն, այո/ոչ 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  2170.0    

Ոլորտ 18. Բրդի վերամշակման արտադրամասի շահագործում 

Ծրագիր 1. Բրդի մշակման արտադրամասի պահեստի վերակառուցում 

Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը 
Թիրախ․ 

արժեքը 

Փաստ. 

արժեքը 
Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Վերակառուցման համար 

անհրաժեշտ շինության և 

տարածքի առկայություն, 

այո, ոչ 

այո 

   

Ելքային (քանակական) 

Ստեղծված նոր 

աշխատատեղերի թիվը, 

մարդ 

 

2 

   

Ելքային (որակական) 

Տնտեսություններից 

նախատեսված ծավալի 

բրդի մթերման 

հնարավորություն, այո, ոչ 

այո 

   

Ելքային 

(ժամկետայնության) 

Վերակառուցման 

աշխատանքների 

իրականացման 

տևողություն,  ամիս 

2 

   

Վերջնական արդյունքի 

Վերակառուցված բրդի 

մշակման արտադրամասի 

պահեսռի առկայություն 

այո 

   

Ծախսեր, հազ. դրամ  5100.0    
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