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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Վանաձոր համայնքի 2019 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) 
մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի 2018-2021թթ. զարգացման ծրագրով 
(ՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և 
ծրագրերի իրատեսական իրագործումը: 

ՏԱՊ–ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել «Համայնքների ֆինանսիստների 
միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի 
տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը, ինչպես նաև՝ 
համապատասխան օրենսդրական, ծրագրային և մեթոդական հիմքերը: 

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

ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր 

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

ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար 

ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։1 

Վանաձոր համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝  

 համակարգել ՏԻՄ-երի 2019թ. անելիքները,   

 սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել 

համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, 

 համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և 

միջոցառումները ՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների 

իրականացման շուրջ, 

 շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման 

արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրերի «Տրամաբանական հենքը», 

 որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական 

աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա 

ՏԱՊ-ի իրականացման  մոնիթորինգի և գնահատման պլանը (այսուհետ՝ ՄԳՊ) ։ 

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

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

                                                            
1 «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 
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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․ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 
Համայնքի տեսլականը՝ 
 

Վանաձոր համայնքի տեսլականն է Վանաձորը դարձնել կանաչ, մաքուր, բարեկարգ, 
կրթական, մշակութային և ժամանցային զարգացած ենթակառուցվածքներով, առևտրի և 
սպասարկման, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և զբոսաշրջության 
համար գրավիչ քաղաք (ըստ ՀԶԾ-ի): 
 

Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 
 

հ/հ Ցուցանիշ 
Ելակետային 
արժեք 
(01.01.2019թ.) 

Թիրախ
ային 
արժեք 
(31.12.2
019թ.) 

1 Տնտեսություն   
1.1  Գործազրկության ցուցանիշ, մարդ 4403 4503 

1.2  Աղքատության ցուցանիշ, % 
29.7՝  
(Լոռու մարզ) 

 

1.3 
Առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի և բանկոմատների թիվը 
10 հազար չափահասների հաշվով 

35/8=4.3  

1.4 
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն 
ընդհանուր եկամուտների մեջ, % 

33.8 38.0 

1.5 
Պարտքերի հավաքագրման հարաբերակցությունը համայնքի 
սեփական եկամուտներին/մեկ տարվա պլանային մեծությունը, 
հազ. դր. 

99630,5/906917,5 
հազ.դր 

103980/
100096
9,6հազ.
դր 

1.6 
Սեփական եկամուտների աճը նախորդ տարվա համեմատ, հազ. 
դր. 173625.9 94052.4 

1.7 Մեկ շնչին ընկնող համայնքի բյուջեի եկամուտները, հազ.դր. 29333.4 30489.6 
1.8 Մեկ շնչին ընկնող համայնքի բյուջեի ծախսերը, հազ. դր. 29333.4 30489.6 

1.9 
Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում մասնավոր 
ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) 
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1.10 
Համայնքում գործող ՓՄՁ-երի քանակը և դրանցում 
աշխատատեղերի թիվը (հատ) 

7000-8000(Լոռու 
մարզ)մոտ 4000 
Վանաձոր 

4300 

1.11 Քաղաքային բնակչության՝ անասնապահությամբ և 
հողագործությամբ զբաղվողների քանակը, տնտեսություն 

208  

2 Կրթություն   
2.1 Մանկապարտեզ հաճախողների երեխաների ընդհանուր թիվը 2230 2380 

2.2 
Հանրակրթական դպրոց հաճախողների ընդհանուր թիվը 
(տարրական+հիմնական +ավագ) 

4824+5077+169=1007
0 

4894+537
9+234=10
507 

2.3 
Հանրակրթական դպրոցներում աշակերտ/ ուսուցիչ 
հարաբերակցությունը 

1/8.5 1/8.6 

3 Էներգետիկա   

3.1 Գազի ծառայություններից օգտվող բնակչության ցուցանիշ 
(բաժանորդների թիվ) 

31087 +210 

4 Շրջակամիջավայր   
4.1 Օդի բաղադրությունն աղտոտող նյութերի գնահատում.    

4.1.1 Ընդհանուր փոշու միջին ամսական կոնցենտրացիան 
1.2 անգամ 
գերազանցել է 
ՍԹԿ-ն 

 

4.1.
2 

Ծծմբի երկօքսիդի միջին ամսական կոնցենտրացիան 
1.6 անգամ 
գերազանցել է 
ՍԹԿ-ն 

 

4.1.
3 

Ազոտի երկօքսիդի միջին ամսական կոնցենտրացիան Չի գերազանցել  

4.2 
Փամբակ գետի ջրի որակն ըստ ֆիզիկաքիմիական 
ցուցանիշների. քաղաքի մուտքում և ելքում 

Վանաձորի 
մուտքում՝ 3-րդ 
կարգ (միջակ) 
Վանաձորի ելքում՝ 
5-րդ կարգ (վատ) 

 

5 Հրդեհներ, արտակարգ իրավիճակներ   

5.1 Հրդեհներ 

Ընդհանուր թիվը՝ 
93,որից՝ 1 
զոհ,1վիրավոր, 
նյութական վնասի 
չափը՝ 18, 
631,110դրամ  

 

5.2 Վթար գազատարում  

Ընդհանուր թիվը՝ 1, 
նյութական վնասի 
չափը՝ 1,738,000 
դրամ   

 

5.3 Պայթյուն  
Ընդհանուր թիվը՝ 1, 
վիրավորների թիվը՝ 
1 

 

5.4 Ուժեղ քամի 

Ընդհանուր թիվը՝ 1, 
նյութական վնասի 
չափը 13,885,000 
դրամ  
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5․5  Քարաթափում  Ընդհանուր թիվը՝ 1  
5․6 Արգելափակում ձյան մեջ  Ընդհանուր թիվը՝ 1  
5.7 Կայծակ  Ընդհանուր թիվը՝ 1  
5.8 Հորդառատ անձրև  Ընդհանուր թիվը՝ 1  

5.9 

Թունավորումներ  
 

 Սննդային  
 Դեղորայք 
 Ալկոհոլ 
 Քիմիական նյութից 
 Բնական շմոլ գալ 
 Այլ աղբյուր  

Ընդհանուր թիվը՝ 
47, վիրավոր՝ 67  

 16-23 
 12-12 
 1-1 
 1-1 
 12-29 
 5-8 

 

5.10 Դիակի հայտնաբերում  7  
5.11 Օձի հայտնաբերում 4  

5.11 Այլ դժբախտ պատահարներ  
Ընդհանուր թիվը 
236, զոհ՝ 2, 
վիրավոր՝ 234  

 

5.12 Ինքնասպանության հետևանքով մահացության ցուցանիշ 2  

5.13 
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից մահացության 
ցուցանիշ 

Ընդհանուր թիվը՝ 
78,որից՝ 2 զոհ,101 
վիրավոր  

 

5.14 
Վանաձոր համայնքում տեղի ունեցած արտակարգ դեպքեր և 
պատահարներ  

Ընդհանուր թիվը 
472  

5.15 
Հրշեջների թիվը Վանաձոր համայնքի սպասարկման 
տարածքում  

80  

5.16 
Հրդեհների պատճառով մահերի թիվը Վանաձոր համայնքի 
սպասարկման տարածքում  

1  

6 Կառավարում   

6.1                           Տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերջին 
ընտրություններում մասնակցության աստիճանը, % 

56 724 (58.75)  

6.2 Համայնքում մշտական բնակչության ընդհանուր թիվը (մարդ) 78,7 հազ (ԱՎԾ)  
6.3 Համայնքի մարդկային ռեսուրսների գնահատում.   
6.3.
1 Միջնակարգ կրթությամբ բնակիչների թիվը 

40%՝  
(Լոռու մարզ) 

 

6.3.
2 

Միջին մասնագիտական կրթությամբ բնակիչների թիվը 
16%՝ 
(Լոռու մարզ) 

 

6.3.
3 

Բարձրագույն կրթությամբ բնակիչների թիվը 
13%՝ 
(Լոռու մարզ) 

 

6.3.
4 

 
Կենսաթոշակառուներ, որոնցից՝ 

Ընդ․  Ար․ ԻԳ․ 
18614 6788 11826 

հաշմանդամներ 4844 2110 2734 
6․4․ Նպաստառուներ, որոնցից՝ 2387 1304 1083 

 
Ծերության 116 19 97 
Հաշմանդամության 1735 1054 681 
Կերակրողը կորցնելու 536 231 305 

7 Առողջապահություն   
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7.1 Կյանքի միջին տևողություն 
72.1 
(Լոռու մարզ) 

 

7.2 
Ստացիոնար բուժման մահճակալների թիվը 10 000  
բնակչության կտրվածքով 

26.8 26.8 

7.3 Բուժ. աշխատողների թիվը  Մոտ 430  

7.4 
0-1 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը 1000 
ծնունդի կտրվածքով 

4.1  

8 Անվտանգություն   
8.1 Մարդասպանությունների թիվը (նախորդ տարվա կտրվածքով) 1  

8.2 10 000 բնակչության կտրվածքով ոստիկանների քանակը 
17  
(Տարոնի բժ.)  

8.3 

Բնակչության համամասնությունը, որը հաղորդել է, որ նախորդ 
12 ամսվա ընթացքում անձամբ իր նկատմամբ զգացել է 
խտրականություն կամ ենթարկվել է ոտնձգությունների, որոնք 
արգելվում են համաձայն մարդու իրավունքների միջազգային 
իրավունքի 

19 դեպք, որից՝ 10-
ը 
աշխատանքային 
իրավունքի, 9-ը  
քրեակատարողակ
ան 
հիմանրկներում 
պատիժ կրող 
անձանց 
իրավունքների 
խախտմանը (ըստ 
Հելսինկյան 
Քաղաքացիական 
Ասամբլեայի 
Վանաձորի 
գրասենյակ-ի) 
36 դիմում  
ստացվել է ՀՍԻԿ 
ՀԿ-ի կողմից․ 
դիմումների մի 
մասը վերաբերել է 
արտոնյալ  
պայմանններով 
կենսաթոշակի  
իրավունքի 
խախտմանը, մի 
մասը՝  
խորհրդային 
խնայբանկում  
ունեցած ավանդը 
չվերադարձնելուն։ 

 

9  Ապաստարան/ կացարան   

9.1 Վթարային շենքերում բնակվողների թիվը 
83 շենք, 3248 
բնակարան՝ 6540 
բնակչով   

՝ 
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9.2 

Ոչ ֆորմալ բնակավայրերում կամ անբավարար բնակարանային 
պայմաններում ապրող քաղաքային բնակչության 
համամասնությունը (Համայնքային ենթակայության  
հանրակացարաններ/ բնակիչներ) 

2 հանրակա-
ցարան՝  
330 բնակչով 

 

10 Կոշտ թափոններ   
10.1 Կենցաղային աղբի ծավալը, տ 25 527  
10.2 Խոշոր եզրաչափի աղբի ծավալ, տ 2029.3  
11 Հեռահաղորդակցում   

11.1 
Համացանցից օգտվող բնակիչների թիվը 10 000 բնակչության 
կտրվածքով 

44,4% 
ROSTELECOM 

51.6% 

11.2 
Հեռախոսային կապից օգտվող բնակիչների/ պայմանագրերի 
թիվը 10 000 բնակչության կտրվածքով 

12.7% 
ROSTELECOM 

14.8% 

12 Տրանսպորտ   

12.1 Հանրային ներքաղաքային տրանսպորտային միջոցների 
ընդհանուր քանակը 

125  

12.2 Մեկ շնչին ընկնող անձնական մեքենաների թիվը 16063/80000=0.20  
12.3 Հեծանվային տրանսպորտից օգտվողների թիվը Մոտ 70  
13 Քաղաքաշինություն   
13.1 Մեկ բնակչին ընկնող կանաչ տարաքծի մակերես, քմ 2  
13.2 Կանաչապատ տարածք.   
 Անտառային հողեր, մ2 1218,600  
 Արհեստական կանաչ գոտիներ, մ2 136000 146000 

13.3 Համայնքում տեղադրված տնակների թիվը 
947տնակ/ 3298 
բնակիչ 

 

14 Կոյուղաջրեր   
14.1 Կոյուղաջրերի  ծառայությունից օգտվող բնակչության տոկոսը, % 85% 85% 
14.2 Համայնքի մշակվող կոյուղաջրերի տոկոսը 0% 0% 
15 Ջուր և Սանիտարիա   

15.1 Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունից օգտվող 
բնակիչների տոկոսը 

90% 90% 

15.2 
Շուջօրյա ջրամատակարարմամբ և բարելավված ջրային 
աղբյուրներից օգտվող բնակիչների տոկոսը 

73,5% 80,2% 

15.3 Սանիտարահիգենիկ պայմաններ ունեցող բնակչության տոկոսը 88% 88% 
15.4 Մեկ շնչի հաշվով ջրի սպառումը (լիտր/օր) 80 օր/լ 150 օր/լ 
 
ա) բոլոր ցուցանիշների տվյալները բերված են համաձայն համապատասխան գերատեսչությունների կողմից տրամադրված տեղեկատվության, 
բ) չյրացված ցուցանիշները համայնքի համար արդիական են և տարվա ընթացքում կմշտադիտարկվեն 

 
 
 

Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները 
 

Ոլորտային նպատակ 
Վերջնական արդյունքի՝ 

Ցուցանիշ Ելակետայի
ն արժեք 

Թիրախայ
ին արժեք 
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Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

Ապահովել տեղական 
ինքնակառավարման իրականացումը 
Վանաձոր համայնքում, ունենալ 
բնակչությանը համայնքային 
ծառայությունների մատուցման 
արդյունավետ, մասնագիտացված, 
նպատակային և թափանցիկ 
համակարգ 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի 
գործունեությունից, մատուցվող 
հանրային ծառայություններից, 

Լավ գերազանց 

Համայնքի բնակիչների 
մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի 
(համայնքի ղեկավարի, համայնքի 
ավագանու) կողմից կայացված 
որոշումների թվի տեսակարար կշիռը 
կայացված որոշումների ընդհանուր 
թվի մեջ,  

2018-ի 
ընթացքում 1 
որոշում 

 

Համայնքի բյուջեի սեփական 
եկամուտների տեսակարար կշիռը 
համայնքի բյուջեի ընդհանուր 
եկամուտների կազմում, % 

33,8 38,0 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
Աջակցություն զորակոչին  ԼԱՎ  գերազանց 
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմակերպում 
Արտակարգ իրավիճակներում և 
քաղաքացիական պաշտպանության 
ոլորտում բնակչությանը մատուցվող 
ծառայությունների որակի բարձրացում 

Արտակարգ իրավիճակներում 
պահեստային կառավարման կետի 
կահավորման մակարդակ  

լավ գերազանց 

 
Բնակչության համար անվտանգության 
անհատական պաշտպանական 
միջոցներով ապահովման մակարդակ 

բավարար լավ 

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Քաղաքաշինական ծրագրերի 
իրականացում, որակյալ 
ծառայությունների մատուցում, 
ֆինանսական միջոցներով 
չապահովված օբյեկտների 
վերահսկողություն 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
քաղաքաշինության և կոմունալ 
տնտեսության ոլորտում մատուցվող 
ծառայություններից  

Լավ գերազանց 

 
Գիշերային լուսավորված փողոցների 
թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի 
մեջ, % 

82 85 

 
Խմելու ջրի ջրամատակարարման 
ծառայության մատուցման 
մատչելիությունից և որակի 
ցբնակիչների բավարարվածության 
աստիճանը  

լավ գերազանց 
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Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

2019 թվականին հողօգտագործման 
ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ 
չեն նախատեսվում, այդ պատճառով 
ոլորտային նպատակ չի սահմանվել 

- - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 
Բարելավել համայնքային 
ենթակայության ճանապարհների, 
ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման ինժեներական 
կառույցներիսպասարկման, 
շահագործման և պահպանման 
ծառայությունների որակը 

Բարեկարգ համայնքային փողոցների 
մակերեսի տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի կազմում, % 

52% 55% 

 

Արդիականացված լուսաֆորային 
օբյեկտների տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի կազմում,  

3 
19 
(լուսաֆորայ
ին 
օբյեկտների 
Արդիական
ացված են -
15,7%) 

6 

Նոր ճանապարհային նշանների 
տեսակարարկշիռն ընդհանուրի 
կազմում,  

24 
(Արդիական
ացվել է 
ճանապարհ
ային 
նշանների 
մոտ 7%-ը) 

30 

 

Համայնքային հանրային 
տրանսպորտի սպասարկման որակից 
բնակչության բավարարվածության 
աստիճանը 

բավարար լավ 

Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ 
Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 
մատուցվող ծառայությունների որակի 
բարելավում 

Բացօթյա առևտրի համակարգման 
աշխատանքերի որակի բարձրացում բավարար լավ 

 Գովազդային ծառայությունների 
մատուցման որակի բարելավում բավարար լավ 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ապահովել նախադպրոցական և 
արտադպրոցական կրթության 
ծառայության մատչելիությունն ու 
որակյալ մատուցումը 

Շենքային պայմաններով ապահովված 
մանկապարտեզների տեսակարար 
կշիռն ընդհանուրի մեջ, % 

80 85 

Ջեռուցման համակարգով 
ապահովված մանկապարտեզների 
տեսակարար կշիռը ընդհանուր 
մանկապարտեզների թվի մեջ, % 

85 90 

Մանկապարտեզ հաճախող 
երեխաների թվի տեսակարար կշիռը 
համայնքի 3-6 մանկապարտեզի 

52% 54% 
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տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի 
մեջ, % 

Ջեռուցման համակարգով ապահով-
ված երաժշտական և արվեստի 
դպրոցների տեսակարար կշիռը 
դպրոցների ընդհանուր թվի մեջ, % 

90 95 

Երաժշտական և արվեստի դպրոցների 
մրցույթ-փառատոնների 
մրցանակակիր սաների թվի 
տեսակարար կշիռը սաների 
ընդհանուր թվի մեջ, % 

7 10 

Կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող առավել 
շատ երեխաների ընդգրկում 
մանկապարտեզների ներառական 
կրթության խմբերում 

27 35 

Կրթական հաստատությունների 
կողմից մատուցվող ծառայությունների 
որակից բնակչության 
բավարարվածության աստիճանը 

լավ գերազանց 

Մատուցվող ծառայությունների 
հասանելիությունը բնակչությանը, % 70 80 

Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Մշակութայինմասսայականմիջոցառումն
երիկազմակերպում, 
երիտասարդներիառավելմեծներգրավու
մմիջոցառումներինևնրանցներուժիօգտ
ագործումմշակութայինծրագրերում, 
ինչպեսնաևմշակութայինհիմնարկներիկ
ողմիցմատուցվողծառայություններիմատ
չելիությանևորակիապահովում 

Համայնքում նախատեսված 
պետական, համայնքային, 
միջհամայնքային միջոցառումների 
թիվը 

35 40 

Երիտասարդության համամասնակ-
ցությամբ կայացած միջոցառումների 
տեսակարար կշիռը միջոցառումների 
ընդհանուր թվի մեջ, % 

 

10 

 

20 

Գրադարաններից օգտվողների աճ 
նախորդ տարվահամեմատությամբ, % 5 7 

 Թանգարանների այցելուների թվի աճ 
նախորդ տարվա համեմատությամբ, % 10 15 

 Թատերասեր հանդիսատեսի թվի աճ 
նախորդ տարվա համեմատությամբ,  10 15 

 
Կատարողական խմբերի համերգների 
թվի աճ նախորդ տարվա 
համեմեատությամբ, % 

10 15 

 
Մշակութային խմբակներ 
հաճախողների թվի աճ նախորդ 
տարվա համեմատությամբ, % 

10 15 

 Մշակութային միջոցառումներին 
բնակչության մասնակցությունը, % 50 60 

 
Բնակչության կարծիքը 
կազմակերպվող միջոցառումների 
վերաբերյալ 

լավ գերազանց 
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Ոլորտ 10. Առողջապահություն    
Առողջապահության ոլորտում 
բնակչությանը պատուցվող 
ծառայությունների որակի բարելավում 

Վանաձորի բժշկական հագեցում 
բժշկական գույքով և 
սարքավորումներով 

լավ գերազանց 

 

“Վանաձորի բժշկական կենտրոն” 
ՓԲԸ մանկաբարձագինեկոլոգիական 
բաժանմունքի հագեցում բժշկական 
կահույքով և սարքավորումներով 

լավ գերազանց 

 
 
 

Վանաձորի տարեցների տանը 
խնամվողներին շուրջօրյա խնամք և 
սոցիալական սպասարկում 

լավ գերազանց 

Հիվանդանոցներ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

են
թա

կա
յո

ւթ
յո

ւ
նը

 

Մահճակ
ալների 
թիվը 

Օբյեկտի 
նախագծային 
հզորությունը՝  քմ 

Բժիշկներիև 
այլաշխատող-ների 
ընդհա-
նուրթիվը/մարդ/ 

 

 

 

 

 

«Վանաձորի բժշկական 
կենտրոն» ՓԲԸ  

Մ
ա

րզ
ա

յի
ն 

 

 Հիմնական մասնաշենք-12.946,09 

482, որից 101-ը 
բժիշկ 

մանկաբարձագինեկոլոգիական 
մասնաշենք-3.395,12 

հսկիչ կետ -34,55 

շտապ օգնության կայան-374,9 

տրանսֆորմատորային կայան-67,51 

կաթսայատուն-103.12 

«Վանաձորի ինֆեկցիոն 
հիվանդանոց» ՊՓԲԸ 

Մ
ա

րզ
ա

յ
ին

 

 
1.Ստացիոնար մասնաշենք- 951.69քմ 6-բժիշկ, 41-այլ 

/47 մարդ/ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ենթա 
կայությունը 

Մասնա 
գիտացումը 

Օբյեկտի 
նախագծային 
հզորությունը՝  քմ 

Բժիշկների և 
այլաշխատողների 
ընդհանուր թիվը 
/մարդ/ 

«Վանաձորի թիվ 1 
պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ 

 

 

 

 

Առաջնային 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում, 
հիվանդություն
ների 
կանխարգելում 

1. Պոլիկլինիկայի շենք- 
1825.2 

136 

2. Պոլիկլինիկայի 2-րդ 
մասնաշենք- 

«Գուգարք» 
կենտրոնական 
պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ 

Պոլիկլինիկայի շենք- 
1297 մ2 

92 մարդ 
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«Վանաձորի թիվ 3 
պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ 

 

 

Մարզային 

և վերահսկում Պոլիկլինիկայի շենք- 1271 մ2 89 

«Վանաձորի թիվ 5 
պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ 

1.Պոլիկլինիկայի շենք-2710,0 
քմ 

77 
 
 
4 

2.Ընտանեկան բժշկի 
գրասենյակ- 182,52 քմ 

 

 
 
 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Մարզական մասսայական 
միջոցառումների կազմակերպում և 
անցկացում (առաջնություններ, 
սպորտլանդիաներ, 
մարզատոնահանդեսներ, մրցաշարեր, 
փառատոն). Համայնքային 
ենթակայության մարզադպրոցների 
կողմից մատուցվող ծառայությունների 
ընթացիկ մակարդակի պահպանում, 
բարձրակարգ մարզիկների 
պատրաստում 

Մարզական մասսայական 
միջոցառումների թիվը 25 27 

Մասսայական մարզական 
միջոցառումներին մասնակցող 
համայնքի բնակիչների թիվը 

12000 12500 

Մարզական խմբակներում ընդգրկված 
երեխաների թիվը 2000 2100 

Եվրոպայի և աշխարհի 
առաջնություններին համայնքից 
մասնակցած մարզիկների թիվը 

25 30 

Հանրապետական, մրցաշարերին 
համայնքից մասնակցած մարզիկների 
թիվը 

150 170 

Միջազգային մրցաշարերին 
համայնքից մասնակցած մարզիկների 
թիվը 

110 120 

Ոլորտ 12.Սոցիալական 
պաշտպանություն 

   

Ապահովել սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվող 
սոցիալական աջակցության 
հասցեականությունը և 
մատչելիությունը: 

Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, 
այո/ոչ այո այո 

Սոցիալական ծրագրի շահառուների 
բավարարվածությունը իրականացվող 
ծրագրից 

բավարար լավ 

Ոլորտ 13.Անասնաբուժություն և 
բուսասանիտարիա    

Համայնքում անասնապահությամբ 
զբաղվողբնակչությանը մատուցվող 
ծառայություններ 

Անասնապահությամբ զբաղվող 
տնտեսությունների թիվը 208 208 

Ոլորտ 14.Շրջակա միջավայրի 
պահպանություն    

Ապահովել համայնքի բնակիչների 
առողջության և շրջակա միջավայրի 
վրա աղբի բացասական ներգործության 
նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել 
բնակության համար հարմարավետ և 
էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ 

Աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման ծառայությունների 
մատուցումից բնակչության 
բավարարվածության աստիճանի 
բարձրացումը  

40 50 

Ոլորտ 15. Զբոսաշրջություն    
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Նպաստել զբոսաշրջության 
զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով 
առավել հայտնի և ճանաչված, 
իրականացնել հավակնոտ ծրագրեր, 
նպաստել ներդրումների աճին 

Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների 
թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 
% 

5 10 

 

ՀԶԾ-ով նախատեստված 
զբոսաշրջության և ներդրումային 
ծրագրերի ընթացքի մասին համայնքի 
բնակիչների տեղեկացվածության 
աստիճանը 

լավ գերազանց 

 
Հյուրանոցային տնտեսությունների 
սպասարկման որակից այցելուների 
բավարարվածության մակարդակը 

լավ գերազանց 

 
Բնակչության՝ զբոսաշրջային 
ենթակառուցվածքների որակից 
բավարարվածության մակարդակը 

բավարար լավ 

 
Համայնքային 
բարեկարգված/վերակառուցված 
այգիների թիվը 

2 4 

Ոլորտ 16. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն   
Տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչներիմասնակցության 
բարելավում, հանրային լսումների և 
երկխոսության մշակույթի բարելավում 

Հանրային լսումների քանակ 5 8 

 

Բնակիչների՝ համայնքապետարանում 
գործող մեկ պատուհանի 
ծառայություններից, 
բավարարվածության ցուցանիշ 
(հարցումներիի հիման վրա) 

88% 98% 

 

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

Աղյուսակ3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական 
միջոցներով  
 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի 
արժեքը 
(հազ. դրամ) 

Ֆինանսավորման 
աղբույուրը 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

1.  

Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ 
կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության 
պահպանում. օրենսդիր և գործադիր մարմինների ծախսեր՝ 
աշխատակազմի պահպանում 

318 200,0 
ընդհանուր 
համայնքային 

2.  Ավագանու անդամի գործունեության հետ կապված ծախսերի 
փոխհատուցում 2800,0  
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3.  “Հաշվապահ” ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր 70590,0  

4.  Քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական 
կազմակերպությունների, արհմիությունների ծախսեր 5000,0  

5.  “Նեցուկ ՀԶ” ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր 61290,0  

6.  Վանաձորի ՔԿԱԳ բաժնի պահպանման ծախսեր 7293,0  

7.  Աջակցություն համատիրություններին 3000,0  

Ընդամենը   
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում   

1.  Աջակցություն զորակոչին 300.0  

Ընդամենը 300.0  
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 
պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմակերպում 

  

1.  Պահեստային կառավարման կետի գույքով համալրում   

2.  Բնակչությանը անվտանգության անհատական 
պաշտպանական միջոցներով ապահովում   

Ընդամենը   
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն   

1.  
Վանաձոր համայնքի բնակելի շենքերի մուտքերի 
հիմնանորոգում, բակային տարածքներում 
խաղահրապարակների ստեղծում 

5000.0  

2.  Արցախ պուրակի հյուսիսային մուտքի վերակառուցում 5000,0  
3.  Փողոցների կապիտալ նորոգում 140000,0  
4.  Լուսավորության համակարգի արդիականացում  10000,0  

5.  Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 
Նարեկացու փողոց թիվ 13, թիվ 7 ավագ դպրոցի կառուցում 1 100 000,0  

6.  
Արսեն Վազգենի Եգորյան 
Ռ.Բոշյան փողոց /Հալաբյան/ թիվ 1-4,  հասարակական 
սպասարկման օբյեկտի կառուցում 

175 000,0  

7.  
“Գ և Մ” ՍՊԸ 
Արցախ պուրակ, մանկական զբաղվածության կենտրոնի 
կառուցում 

600 000,0  

8.  
“ԴԱՐԲԲԱԳՍ ԿԱՐԻ ՖԱԲՐԻԿԱ” ՍՊԸ 
Երևանյան խճուղի թիվ 111-1/1, արտադրամասի 
վերակառուցում 

200000,0  

9.  
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության “Քաղաքաշինական 
ծրագրերի իրականացման գրասենյակ” ՊՀ 
Երևանյան խճ. թիվ 151, թիվ 18 դպրոցի վերականգնում 

1200000,0  

10.  
“Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր” ՓԲԸ 
Կ.Դեմիրճյան փողոց թիվ 1ա, “Վանաձոր-1” ենթակայանի 
վերակառուցում 

2500000,0  

11.  

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության 
պետական կոմիտե 
Ուսանողական փողոց, թիվ 9, գյուղատնտեսական քոլեջի 
մարզադահլիճի վերակառուցում 

 

1780000,0 
 

12.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության 
պետական կոմիտե 

 

930000,0 
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Վարդանանց փողոց, թիվ 96, Մ.Թավրիզյանի արվեստի 
պետական քոլեջի հիմնանորոգում 

13.  Լոռի մարզադաշտի վերակառուցում 
1,500,000,00
0  

14.  
Թումանյան 12 հասցեում ՎաԲա ՍՊԸ-ի պատկանող  
արտադրական տարածքի վերակառուցում՝ որպես  հանգստի 
և ժամանցի գոտի 

2,5 մլրդ  

15.  Արձագանք ՍՊԸ- տարածքի  վերակառուցում և 
արդիականացում 

300մլն  

16.  Բազում Բ ՍՊԸ հասարակականօբյեկտի վերակառուցում և 
արդիականացում 

200մլն  

17.  <<Անդրեյ Ղուկասյան>> ստոմոտոլոգիական կլինիկայի 
կառուցում 

250մլն  

18.  
<<ՎաԲա>>ՍՊԸ նախկին կահույքի գործարանի մասնաշենքի 
վերակառուցում, թիվ 15 և 16 միացնող մասնաճյուղերի 
կառուցում 

1,2 մլրդ  

19.  Ռաիսա Լոքյան  հասարակական օբյեկտի կառուցում 400մլն  

20. Արցախ պուրակի վերականգնում  42831.88հազ
ար դրամ   

21. Հանրապետության պուրակի վերականգնում  
11680.09 
հազար դրամ   

22. Կ.Աբովյանի անվան պատկերասրահի հյուսիսային կողմի 
պուրակի բարեկարգում  

8602.16 
հազար դրամ  

23. Վանաձոր քաղաքի մուտքը խորհրդանշող 
ճարտարապետական փոքր ձևի կառուցում  

4999.51 
հազար դրամ  

24. Խաղահրապարակների կառուցում դրամ  15 մլն․    

25. Արհեստական անհարթության կառուցում Զոր. Անդրանիկ 
փողոցում թիվ 9 դպրոցի դիմաց 

480.314 
հազար դրամ  

26. Բակերի բարեկարգում  40 մլն  դրամ  

27.  Նստարանների կառուցում  
3003.000 
հազար դրամ  

28. Առկա նստարանների վերանորոգում դրամ  987.728 
հազար  

29. Շենքերի պատերի մաքրման աշխատանքներ  14400.000 
հազար դրամ  

30. Փոքր աղբամանների ձեռք բերում  
964.320 
հազար դրամ  

31. Աղբամանների տարածքների ցանկապատում  3311.460 
հազար դրամ  
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32. Մայթից փողոց թեքահարթակի կառուցում 990.198 
հազար դրամ  

Ոլորտ 5. Հողօգտագործում   

1. 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում -  

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ   

1 
Վանաձոր համայնքի ճանապարհային նշանների և 
լուսաֆորային օբյեկտների սպասարկման ծառայությունների  
մատուցում 

3500.0 
 

ընդհանուր 
համայնքային 

2 

Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության 
պահպանություն, ճանապարհային տրանսպորտ 
2.1 փողոցների ընթացիկ նորոգում 
2.2 ճանապարհների ասֆալտապատ հատվածների 

ճաքալցում 

103500,0 
2,1  65000,0 
2,2  2000,0 

Վարչական 
մաս80500,0 
2,1  65000,0 
2,2  2000,0 

3 Լուսաֆորային օբյեկտների տեղադրում  ընդհանուր 
համայնքային 

4 Փողոցների նշագծում 20000,0  
5 Մայթերի կապիտալ նորոգում 12000,0  
Ընդամենը   
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ   

1 Առևտրի, հանրային սննդի և սպասարկման ծառայությունների 
բնագավառում համայնքային կանոնների մշակում   

Ընդամենը -  
Ոլորտ 8.Կրթություն   
1. Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում 508836,0  

2. Արտադպրոցական կրթությանկազմակերպում 
469654,8-
490132.0 

 

Ընդամենը  - 
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող 
աշխատանքներ   

1 Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 22000,0 
ընդհանուր 
համայնքային 

2 Մշակութային ծառայությունների մատուցում  217356.0  
Ընդամենը   
Ոլորտ 10. Առողջապահություն   
   
Ընդամենը   
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ   

1.  
Մարզական մասսայական միջոցառումների  կազմակերպում  
և անցկացում (առաջնություններ, սպորտլանդիաներ, 
մարզատոնահանդեսներ, մրցաշարեր, փառատոններ) 

9299,0  

2.  
Համայնքային ենթակայության մարզադպրոցների  կողմից 
մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի 
պահպանում 

  

Ընդամենը   
Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 19000,0  

1․ 
Աջակցություն ՀՀ պաշտպանության և մարտական 
գործողությունների ժամանակ զոհված (մահացած) 
զինծառայողներիևազատամարտիկներիընտանիքներին 

2.101,2 Վանաձորի 
համայնք 
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2․ 
Աջակցություն «ԱռաքելությունՀայաստան» 
ԲՀԿ(համայնքիանապահովտարեցներին որակյալ 
ծառայության մատուցում) 

2.000,0 Վանաձորի 
համայնք 

3․ ԱջակցությունՀայրենականպատերազմիվետերաններին 400,0 Վանաձորի 
համայնք 

4․ 
Աջակցություն «ՀայկականԿարիտաս» ԲՀԿ (միայնակ, 
անժառանգ 100 տարեցների ծառայության մատուցում 
«ՏաքՁմեռ» ծրագրիշրջանակներում)  

500,0 Վանաձորի 
համայնք 

5․ 
Ուսման վարձի աջակցություն բարձր առաջադիմություն  
ունեցող սոցիալապես անապահով ընտանիքների 
ուսանողներին  

3.000,0 Վանաձորի 
համայնք 

6․ «Ազգ-բանակ» ծրագրի շրջանակում զինվորի ընտանիքի 
անդամի ծառայության վայրեր այցելության կազմակերպում 1.000,0 Վանաձորի 

համայնք 

7․ Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով 
բնակիչներին Մինչև 9998,8 Վանաձորի 

համայնք 
Ընդամենը   
Ոլորտ 13.Շրջակա միջավայրի պահպանություն   

1.  Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական 
մաքրման աշխատանքների իրականացում 267000.0 ընդհանուր 

համայնքային 
2.  Կեղտաջրերի հեռացում 29000,0  

3.  Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ ուղղված 
աշխատանքներ 10000,0  

4.  Կենսաբազմաբազանության և բնության պահպանության 
աշխատանքներ 8290,0  

Ընդամենը   
Ոլորտ 14. Զբոսաշրջություն 

1.  Համայնքի զբոսաշրջության գրավչության բարձրացման 
հայեցակարգի մշակում և ծրագրային հստակեցում   

2.  Վանաձորի տուրիստական կայքի ստեղծում   

3.  
Զանգվածային լրատվամիջոցներում և համացանցում, 
Վանաձորը որպես զբոսաշրջային քաղաք, նյութերի 
պատրաստում ու ներկայացում 

  

4.  Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում   
Ընդամենը   
Ոլորտ 15. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1.  

Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակը 
բարձրացնելու նպատակով համայնքապետարանում 2017թ. 
ներդրված քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի և 
«Մեկ պատուհան» համակարգի գործունեության բարելավում 

  

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

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը Ծրագրի արժեքը 
(հազ. դրամ) Այլ 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր   

1.  
Գործարար միջավայրի բարելավում և 
ձեռնարկատիրության խթանում 

  

Ոլորտ 2. Ճարտարապետություն և քաղաքաշինություն   

1. Ճարտարապետական փոքր ձևեր 50000,0 ք.Վանաձոր 

2. Քիմգործարանի այգու բարեկարգում 130000,0  

3. Սայաթ-Նովայի անվան զբոսայգու բարեկարգում 550000,0  

5. Վթարային հենապատերի վերականգնում 288000,0  

6. 
Վանաձոր համայնքի Տիկնիկային թատրոնի 
վերակառուցում-վերանորոգում, գազաֆիկացում, 
ջեռուցման համակարգ 

194400,0  

7. 

Վանաձոր համայնքի Կառլոս Աբովյանի անվան 
կերպարվեստի թանգարանի կապիտալ 
վերակառուցում-վերանորոգում, բակի բարեկարգում, 
մասնագիտական գույքի և գույքի, ժամանակակից 
սարքավորումների ձեռքբերում, ֆոնդերի համալրում 

650000,0  

8․ Բազմաբնակարն շենքերի թվով 5 հարթ տանիքի 
հիմնանորոգում 20000,0  

9․ Բազմաբնակարան շենքերի թվով 4 տանիքի 
հիմնանորոգում 60000,0  

10․ Կիսակառույց բազմաբնակարան շենքերի կառուցում 330000,0  

11․ Գազաբալոնների գործարանի կառուցում 9700000,0 
Մասնավոր 
ներդրում 

12․ Մշակույթի պալատի վերակառուցում, 
արդիականացում 200000,0  

 Ընդամենը   

Ոլորտ3. Կրթություն   

1 Թիվ 8 մանկապարտեզիշենքի կառուցում 411250.0 սուբվենցիա 

2 Թիվ 3 մանկապարտեզի  շենքով ապահովում  176 250,000  

Ոլորտ4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1,  
Երիտասարդության միջազգային օրվան նվիրված 
միջոցառում 

1000.0  

2, 
Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտասի 150 ամյակին 
նվիրված միջոցառումներ 

  

 Ընդամենը   

Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
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1 Քաղաքային մարզադաշտի վերակառուցում 
Աշխատանքի 
30% 
կատարված է  

Ֆինանսավորումը՝ 
ՀՖՖ 
(Հայաստանի 
Ֆուտբոլի 
Ֆեդերացիա) 

2 
“Ծանրամարտի մասնագիտացված 
մանկապատանեկան մարզադպրոց” ՀՈԱԿ-ի  շենքի 
վերակառուցում 

53114.0 սուբվենցիա 

 Ընդամենը   

Ոլորտ 6. Զբոսաշրջություն 
1.  Մայմեխ ճոպանուղում կառուցում 6 մլրդ 200  

2.  Վանաձորի կիրճի արդիականացում, էկո և վրանային 
զբոսաշրջության զարգացում 290000,0  

3.  Վանաձորի բրենդային քարտեզագրում 5000,0  
4.  Թագավորանիստ հնագիտական կենտրոնի կառուցում 343000,0  
5.  Ռեստորան- հյուրանոց կառուցում (Տիգրան Մեծի 1) 1մլրդ 800 մլ  
Ընդամենը  - 
Ոլորտ 7. Կոմունալ  
1․ Բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկայի ձեռքբերում (2 հատ) 83մլն․ դրամ   

2․  
Վանաձորհամայնքի գլխավոր փողոցների արտաքին 
լուսավորության փոխարինում արևային ֆոտովոլտային 
կայաններով   

89մլն 570 հազ․   

3․ Ստվարաթղթի և ապակու համար նախատեսված 
կոնտերնեյների ձեռքբերում և տեղադրում 

1 մլն (Ըստ 
նախնական 
հաշվարկների) 

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

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ Տեղեկատվության 
աղբյուրներ Պատասխանատու Ժամկետ Ռիսկեր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր  

Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը 
Վանաձոր համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային 
ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, 
նպատակային և թափանցիկ համակարգ  

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (բազմաբաղադրիչ հարցումների 

հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայութ-
յուններից, լավ (86 %) 

 Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, 
համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը 
կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ (2018-ին 1 որոշում) 

 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի 
ընդհանուր եկամուտների կազմում, 40.3% 

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

Ծրագրի նպատակ 
Բարելավել 
բնակչությանը 
մատուցվող  հանրային 
ծառայությունների 
որակը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
Բնակչությանը մատուցվող հանրային 
ծառայությունների որակը՝ լավ 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի ղեկա-
վար,  աշխատա-
կազմի քարտուղար 

2019թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, նյութական 
և ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն  

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ապահովել 
աշխատակազմի 
բնականոն 
գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
1. 133- համայնքային ծառայող և 

տեխնիկական սպասարկում 
իրականացնող անձնակազմ,  79 
ենթակա հիմնարկների տնօրեններ և 
հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող 
անձինք 

2. Աշխատակիցների գործունեության 
արդյունավետության բարձրացում, 5% 

3. Համայնքի աշխատակազմի աշխա-
տանքային օրերի թիվը տարվա 
ընթացքում, 273 օր 

Աշխատակազմ, ՄԳ 
կիսամյակային, տա-
րեկան հաշվետվութ-
յուններ,Քաղաքա-
ցիականհասարակության 
կազմակերպություններ և 
խմբեր, բնակիչներ 
 

աշխատակազմի 
քարտուղար 

2019թ. 
հունվար– 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների         
առկայություն 
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4. Համայնքի պաշտոնական 
համացանցային կայքի առկայությունը` 
այո 

5. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի 
գործունեության վերաբերյալ բնակիչների 
կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի 
նվազում, 10% 

6. Աշխատակազմում առկա 
տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության համակարգերի 
օգտագործման մակարդակը, 90% 

7. Աշխատակազմում ստացված մեկ 
դիմումին պատասխանելու միջին 
ժամանակը, 5 օր 

Միջոցառումներ   
1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 
2. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ 
3. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում 
4. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 
5. Վանաձոր համայնքի ղեկավարի և ստորաբաանումների 

ղեկավարների գործունեության ապահովում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 328200,0 

հազ. դրամ  
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 133- համայնքային ծառայող և 

տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ,  79 ենթակա 
հիմնարկների տնօրեններ և հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք 

3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 
1 

4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 
5. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը՝ 117 
6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք  http://www.vanadzor.am/ 

Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 

Ոլորտային նպատակ 
Աջակցություն զորակոչին 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Զորակոչային տարիքի արական սեռի տղաների տվյալների համակարգում 

համապատասխան գերատեսչությունների հետ համատեղ, 
 Համայնքում հաշվառված, զորակոչային տարիքի արակամ սեռի տղաների 

ճշգրտված ցուցակների ներկայացում զինկոմիսարիատ 
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում 

Արտակարգ իրավիճակներում և քաղաքացիական պաշտպանության 
ոլորտում բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի 
բարձրացում 

 Արտակարգ իրավիճակներում պահեստային կառավարման կետի կահավորման 
մակարդակ,բավարար 

 Բնակչության համար անվտանգության անհատական պաշտպանական 
միջոցներով ապահովման մակարդակ, լավ 
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Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 
Ծրագիր 4․1 Վանաձոր համայնքումտարբեր նպատակային նշանակության օբյեկտների կառուցում, վերակառուցում, վերանորոգում 

Ոլորտային նպատակ 
Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացում, որակյալ 
ծառայությունների մատուցում, ֆինանսական միջոցներով 
չապահովված օբյեկտների վերահսկողություն 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ 

տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, լավ 
 Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռնը նդհանուրի մեջ, 

82% 
 Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և 

որակիցբնակիչների բավարարվածության աստիճանը  
 Համայնքի բնակիչների համար աշխատատեղերի ստեղծում, զբաղվածության 

արդյունավետության բարձրացում, տարածքների բարեկարգում, տուրիզմի 
զարգացման հեռանկարների ապահովվում` 

Ծրագրի 
նպատակը 

1. Մասնավոր 
հատվածում 
հասարակական 
կառույցներ՝ 10 հատ 
2. Բնակչության 
զբաղվածությունը՝ 15% 
3. Շինարարական 
աշխատանքներում 
ընդգրկված 
աշխատողների քանակը՝ 
35մարդ 

Տրամադրված շին. 
թույլտվություններ 

Ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության 
բաժնի պետ 

 

 

 

2019թ. հունվար-
դեկտեմբեր 

 

 

համապատասխան 
ֆինանսական միջոցների 
առկայություն 

 

1.Համայնքում 
վերակառուցված և 
վերանորոգված 
դպրոցներ՝  2 հատ 
(Ընթացքի մեջ է) 
 

Պետբյուջե, դոնոր 
կազմակերպություն
ներ 

Համայնքի ղեկավար 2019թ. հունվար-
դեկտեմբեր 

Մարդկային և 
ֆինանսական ռեսուրսների 
առկայություն 

Համայնքում  
նպաստել 
երեխաների 
դաս-

1.Վերակառուցվող և 
վերանորոգվող 
մանկապարտեզներ՝ 2 
հատ 

դոնոր 
կազմակերպություն
ներ, ՀՏԶՀ 

Համայնքի ղեկավար 
2019թ.հունվար-
դեկտեմբեր 

Ֆինանսական ռեսուրսների 
առկայություն 
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տիարակության, 
կրթության և 
առողջության 
պահպանման 
բարելավմանը 

 

Այգիների 
կառուցում 

1.Նոր զբոսայգիների 
վերակառուցում՝ 3 
նախատեսվում է 
 

Պետ բյուջեի, 
համայնքային 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպություն
ներ 

Համայնքի ղեկավար 2019թ. հունվար-
դեկտեմբեր 

Ֆինանսական ռեսուրսների 
հատկացում 

Բնակչության 
մշակութային և 
կենցաղային 
կյանքի որակի 
բարելավում 

1.Նոր աշխատատեղերի 
ստեղծում  
2. Մշտական 
աշխատատեղերի 
ստեղծում  
3.Ֆինանսական 
եկամուտների 
կանխատեսում, 
համայնքային բյուջե և 
պետական բյուջե 
4.Մասնավոր 
ներդնողների հոսքի 
ավելացում՝ 10%-ի 
չափով 

Դոնոր 
կազմակերպությ 
ուններ  

Համայնքի ղեկավար 
աշխատակազմ  

2019թ. հունվար-
դեկտեմբեր 

ֆինանսական ռեսուրսների 
առկայություն 

Գազաբալոնների 
գործարանի 
կառուցում 

1․ նոր աշխատատեղերի 
ստեղծում 
2․ համայնքի 
տնտեսական 
զարգացում  

  2019 հոկ-դեկ Մասնավոր ներդրում 

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, 40% 

Ծրագիր 4․2 Վանաձորի բնակելի շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում 
Ծրագրի նպատակ 
Վանաձոր համայնքում 
ունենալ 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Նորոգված շքամուտքեր ունեցող 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
համատիրություննե

2019թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
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վերանորոգված 
շքամուտքերով 
բազմաբնակարան 
շենքեր, և 
խաղահրապարակներո
վ ապահովված 
բակային տարածքներ 

բազմաբնակարան շենքերի 
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ -
30% 

 Բակերի հագեցվածությունը 

խաղահրապարակներով -15% 

տարեկան 
հաշվետվություններ 

րի բաժնի պետ եր 
 

ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Մեծացել է 
բնակավայրի 
գրավչությունը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, 

որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են՝ 
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Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ և 
խմբեր, բնակիչներ 

2019թ. 
մայիս- 
օգոստոս 
 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ  
1. Վանաձոր բնակավայրի բնակելի շենքերի մուտքերի 

հիմնանորոգում, բակային տարածքներում 
խաղահրապարակների ստեղծում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 5 մլն  դրամ 
 Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը` 30 

Ծրագիր 4․3 Վանաձոր  բնակավայրի գերեզմանատան չափագրում, սխեմայի կազմում, տարածքի ընդլայնում, պարսպապատում, դեպի 
գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցում 
Ծրագրի նպատակ 
Բարելավել Վանաձոր 
համայնքի 
գերեզմանատների  
պահպանման 
ծառայության որակը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
Վանաձոր համայնքի բնակչությանը 
մատուցվող՝ գերեզմանատան 
պահպանման  ծառայության որակը՝ 
բավարար 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 
 

2019թ. II-
րդ 
եռամս. 

Համայնքի բյուջեից 
անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
միջոցները  
ժամանակին 
հատկացվում են 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Բարելավել Վանաձոր 
համայնքի 
բնակչությանը 
մատուցվող՝ 
գերեզմանատան 
պահպանման  
ծառայության որակը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Գերեզմանատան վիճակը, լավ  
 Աշխատանքների իրականացման 

ժամկետը, 30 օր 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ և 
խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են եղել 
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Միջոցառումներ   
 Վանաձոր բնակավայրի գերեզմանատան չափագրում, սխեմայի 

կազմում, տարածքի ընդլայնում, պարսպապատում, դեպի 
գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Վանաձոր բնակավայրի գերեզմանատան չափագրման, սխեմայի կազմման, 

տարածքի ընդլայնման, պարսպապատման, դեպի գերեզմանատուն գնացող 
ճանապարհի կառուցման ծախսեր 

Ծրագիր 4.4 Փողոցային լուսավորության իրականացում 
Ծրագրի նպատակ 
Բարձրացնել Վանաձոր 
համայնքի փողոցների 
երթևեկության 
անվտանգության 
մակարդակը և դրանք 
դարձնել հարմարավետ  
տրանսպորտային 
միջոցների և 
հետիոտների համար 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Փողոցների երթևեկության 

անվտանգության մակարդակը 
տրանսպորտային միջոցների և 
հետիոտների համար՝ բավարար 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

Համայնքի 
ղեկավար,  
Տրանսպորտի 
բաժին և կոմունալ 
տնտեսության 
բաժին 

2019թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Վանաձոր համայնքի 
բնակավայրերիփողոցնե
րի դարձել են 
հարմարավետ  և 
անվտանգ 
տրանսպորտային 
միջոցների և 
հետիոտների համար 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Փողոցների արտաքին լուսավորության 

համակարգի երկարությունը,  105   կմ 
 Գիշերային լուսավորված փողոցների 

տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 
90% 

 Գիշերային լուսավորության ժամերի 
թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 3 
ժամ 

 Գիշերային լուսավորության ժամերի 
թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը6 ժամ 

 Բնակիչների բավարարվածությունը 
համայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից,80% 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ և 
խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան  
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսները         
առկա են եղել 

Միջոցառումներ   
 Վանաձոր բնակավայրի լուսավորության ցանցի սպասարկում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 

  ընդամենը Վարչական 
մաս 

Ֆոնդային մաս

 Փողոցների 
լուսավորում  

105000,0 90000,0 15000,0 
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 ՓԼ, լուսավոր 
օբյեկտների համակարգի 
էներգետիկ 
ծառայություններ 

70000 70000  

 ՓԼ, շենքերի 
արտաքին լուսավորության 
համակարգի սպասարկում  

18000 18000  

 ՓԼ վերականգնում 10000  10000 
 ՓԼ հենասյուների 
ներկում 

2000 2000  

 Շնեքերի և 
մայթերի դեկորատիվ 
լուսավորում 

5000  5000 

 ՝  
 Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության 

աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը՝ 
 Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝  105   կմ 

 
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 
2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
 
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

Ոլորտային նպատակ 
Բարելավել, արդիականացնել և ավելի անվտանգ դարձնել 
համայնքային ենթակայության տակ գտնվող լուսաֆորային 
օբյեկտների և ճանապարհային նշանների վիճակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Բարեկարգ համայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի 

կազմում՝ 59% 
 Արդիականացված լուսաֆորային օբյեկտների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի 

կազմում՝ 15.7% 2019թվականին նախատեսվում է մինչև 20% 
 Նոր ճանապարհային նշանների տեսակարարկշիռն ընդհանուրի կազմում` 30 
 Համայնքային հանրային տրանսպորտի սպասարկման որակից բնակչության 

բավարարվածության աստիճանը- բավարար  
 տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների ավելի անվտանգ երթևեկություն և 

ժամանակակից ճանապարհային կահավորանքիխնդրի նվազեցում՝ 8%-ով 
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Ծրագիր 6․1 Վանաձոր համայնքի ճանապարհային նշանների և լուսաֆորային օբյեկտների սպասարկման ծառայությունների  մատուցում 

Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել 
համայնքային 
ենթակայության 
ճանապարհային 
նշանների և 
լուսաֆորային 
օբյեկտների 
սպասարկման,  
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունների 
մատուցումը  

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Համայնքի  
ենթակայության տակ 
գտնվող ճանապարհային 
նշանների և 
լուսաֆորային 
օբյեկտների 
սպասարկման,  
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունների 
մատուցման որակը՝ լավ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
աշխատանքներ
ի հանձնման-
ընդունման 
ամսական 
ակտեր 

Համայնքի ղեկավար, 
ԵՀ Ա և ՏՀ բաժնի պետ 
 

2019թ, հունվար- 
դեկտեմբեր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  
և ֆինանսական ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 
1 
Ապահովել է 
համայնքային 
ենթակայության 
ճանապարհային 
նշանների և 
լուսաֆորային 
օբյեկտների 
սպասարկման,  
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունների 
մատուցումը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Աշխատանքների 

իրականացման 
ժամկետը, 12 ամիս 

 Համայնքում 
ճանապարհային 
նշանների և 
լուսաֆորային 
օբյեկտների 
սպասարկման  
ծառայությունների  
մատուցման 
կազմակերպություննե
րի թիվը՝ 1 

 Բարվոք 
ճանապարհների 
նշանների 

Աշխատակազմ,   
ամսական, 
տարեկան 
հաշվետվություն 
ներ,համայնքի 
բնակչություն 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  
և ֆինանսական ռեսուրսների 
առկայություն 
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տեսակարարկշիռն 
ընդհանուրի կազմում, 
40 % 

Միջոցառումներ   
1. Ճանապարհային նշանների և լուսաֆորային օբյեկտների 

սպասարկման ծառայությունների  մատուցում 
Ներհամայնքային ենթակառուցվածքների  պահպանություն 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 3500.0հազար դրամ 
 Ճանապարհային նշանների և լուսաֆորային օբյեկտների սպասարկման 

աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը` 1 ավտոաշտարակ 
 Ճանապարհային նշանների և լուսաֆորային օբյեկտների սպասարկման 

ծառայությունների աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը` 4 
Ծրագիր 6․2 Լուսաֆորային օբյեկտների տեղադրում 
Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել 
համայնքային 
ենթակայության 
լուսաֆորային 
օբյեկտների  
տեղադրման, 
փոխարինման և 
արդիականացման 
աշխատանքները  

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 
Համայնքի  ենթակայության 
տակ գտնվող լուսաֆորային 
օբյեկտների  վիճակը` լավ 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ, 
աշխատանքնե
րի հանձնման-
ընդունման  
ակտեր 

Համայնքի ղեկավար, ԵՀ Ա 
և ՏՀ բաժնի պետ 
 

2019թ., հունիս- օգոստոս 
 

Համապատասխան 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների առկայություն 

Միջանկյալ 
արդյունք 1 
Ապահովել է 
համայնքային 
ենթակայության  
լուսաֆորային 
օբյեկտների 
սպասարկման, 
տեղադրման, 
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունների 
մատուցումը 

Ելքային ցուցանիշներ 
(քանակ, որակ, ժամկետ)  
 Աշխատանքների 

իրականացման 
ժամկետը, 3 ամիս 

 Համայնքում  
լուսաֆորային 
օբյեկտների տեղադրման  
ծառայությունների  
մատուցման 
կազմակերպությունների 
թիվը՝ 1-2 

Աշխատակազմ,   
համայնքի 
բնակչություն 
 

Համապատասխան 
մարդկային, տեխնիկական  
և ֆինանսական 
ռեսուրսների առկայություն 
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Միջոցառումներ   
2. Լուսաֆորային օբյեկտների տեղադրում  և  սպասարկման 

ծառայությունների  մատուցում 
Ներհամայնքային ենթակառուցվածքների  պահպանություն 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Լուսաֆորային օբյեկտների տեղադրման աշխատանքներում  ներգրավված 

տեխնիկայի քանակը 1 ավտոաշտարակ 
 Լուսաֆորային օբյեկտների տեղադրման աշխատանքները կազմակերպող 

աշխատակիցների թիվը 5 
Ծրագիր 6.3 Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն 
Ծրագրի նպատակ 
Ապահովել 
համայնքային 
ենթակայության 
ճանապարհների և 
ինժեներական 
կառույցների 
սպասարկման, 
տեղադրման, 
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունների 
մատուցումը  

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնքի ենթակայության տակ 

գտնվող ճանապարհների և 
ինժեներական կառույցների 
սպասարկման, տեղադրման, 
շահագործման և պահպանման 
ծառայությունների մատուցման 
որակը՝ լավ 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար,համապա
տասխան  
ստորաբաժանման 
ղեկավար 
 

 
 
 
 
2019թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ապահովել է 
համայնքային 
ենթակայության 
ճանապարհների և 
ինժեներական 
կառույցների 
սպասարկման, 
տեղադրման, 
շահագործման և 
պահպանման 
ծառայությունների 
մատուցումը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Աշխատանքների իրականացման 

ժամկետը, 12 ամիս 
 Բարեկարգ միջբնակավայրային 

ճանապարհների մակերեսի 
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի 
կազմում, 50 % 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
քաղաքացիականհասար
ակության 
կազմակերպություններ և 
խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
 
 

  
 

 Ճանապարհների աղով և ավազով 
մշակման ծավալ 28 տոննա 

    

Միջոցառումներ   
1. Մատուցվող ծառայությունների հասանելիությունը 

բնակչությանըՆերհամայնքային ճանապարհային տնտեսության 
պահպանություն 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝  

 Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում 
ներգրավված տեխնիկայի քանակը 
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 Տեղափոխվող հողի և  խճի ծավալը` 
 Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման 

աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը` 
Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ 
Ոլորտային նպատակ 
Բարելավել առևտրի և ծառայությունների ոլորտում մատուցվող 
ծառայությունների որակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Բացօթյա առևտրի համակարգման աշխատանքերի որակի բարձրացում, լավ 
 Գովազդային ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում՝ լավ 

Ոլորտ 8. Կրթություն 

Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ 
մատուցումը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռն 

ընդհանուրի մեջ՝ 85% 
 Ջեռուցման համակարգով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը 

ընդհանուր մանկապարտեզների թվի մեջ, 90% 
 Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի 3-6 

մանկապարտեզի տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ`    52 %  
 Ջեռուցման համակարգով ապահովված երաժշտական և արվեստի դպրոցների 

տեսակարար կշիռը դպրոցների ընդհանուր թվի մեջ` 90% 
 Երաժշտական և արվեստի դպրոցների մրցույթ-փառատոնների մրցանակակիր 

սաների թվի տեսակարար կշիռը սաների ընդհանուր թվի մեջ` 7 % 
 Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող առավել շատ 

երեխաների ընդգրկում մանկապարտեզների ներառական կրթության խմբերում` 
50 

 Կրթական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակից 
բնակչության բավարարվածության աստիճանը` լավ 

 Մատուցվող ծառայությունների հասանելիությունը բնակչությանը՝ 80% 
Ծրագիր 8․1 Նախադպրոցական որակյալ կրթության ապահովում 
Ծրագրի նապատակ 
Ապահովել համայնքի 
բնակչությանը մատուցվող 
նախադպրոցական 
կրթության 
ծառայությունների 
մատչելիությունը և 
որակյալ մատուցումը  նաև 
կրթության 
առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 

 Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը 
մատուցվող նախադպրոցական կրթության 
ծառայությունների հասանելիությունը և 
որակյալ մատուցումը նաև կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող երեխաների համար - այո 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 

Համայնքի ղեկավար, 
աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-
ների տնօրեններ, 
կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 

 
 
Համայնքի ղեկավար, 
աշխատակազմ,  

ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Համապատասխան 
մարդկային, նյութական և 
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ունեցող երեխաների 
համար 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

բնակիչների (ծնողներ) 
կարծիքներ 

հունվար- 
դեկտեմբ
եր 
 

ֆինանսական 
ռեսուրսների 
անբավարարություն 

Միջանկյալ 
արդյունքներ  

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ    

Ապահովվել է համայնքում 
գործող թվով 20 
մանկապարտեզների 
բնականոն 
գործունեությունը 

1,Մանկապարտեզների աշխատակիցների 
թիվը-320 
2,Մանկապարտեզների խմբերի թիվը - 66 
խումբ 
3. Մանկապարտեզներ հաճախող երեխաների 
թիվը – 2230 երեխա 
3.Ջեռուցման համակարգի ունեցող 
մանկապարտեզների թիվը –17 
4.Նախադպրոցական կրթության ծառայության 
մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում – 
250 օր 
5. Մատուցված ծառայության 
համապատասխանությունը օրենսդրական 
պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, 
կարգերին և չափորոշիչներին – 
համապատասխանում է 
6.Մանկապարտեզներում տարեկան 
ջեռուցման օրերի թիվը-150օր 
7. Մանկապարտեզներում մեկ երեխայի 
հաշվով սննդի օրական ծախսերը 300-400 
դրամ 

 

 

 

Համայնքի ղեկավար, 
աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-
ների տնօրեններ, 
կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
բնակիչների (ծնողներ) 
կարծիքներ 

   

Միջոցառումներ   
Վանաձոր համայնքի թվով 20 մանկապարտեզների կողմից մատուցվող 
ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 
Մանկապարտեզների շենքեր -17 շենք, 3 տնակ  և գույք- ըստ գույքագրման ցուցակի 
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 2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված մանկապարտեզների պահպանման ծախսեր 
508836,0 հազ. դրամ 
ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագիր 8․2 Վանաձոր համայնքում արտադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում 
 

Ծրագրի նապատակ 

 

Ապահովել 
համայնքի 
բնակչության 
արտադպրոցական 
կրթության 
մատչելիությունը և 
որակյալ 
մատուցումը  

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշ 

Ապահովվել է 
արտադպրոցական 
կրթության մատչելիությունը 
և որակյալ մատուցումը -այո 

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ 
Համայնքի ղեկավար, 
աշխատակազմ, 
ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ, 
կիսամյակային և 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
բնակիչների 
(ծնողներ) կարծիքներ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազ
մ, ՀՈԱԿ-ների 
տնօրեններ 

 

2019թ. 
Հունվար-
2019թ. 
դեկտեմբե
ր 

Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական 
ռեսուրսների անբավարարություն 

Միջանկյալ 
արդյունքներ 
Ապահովվել է 
Վանաձոր համայնքի 
երաժշտական և 
արվեստի թվով 7 
դպրոցների 
բնականոն 
գործունեությունը 

Ելքային ցուցանիշներ 
1.Երաժշտական և արվեստի  դպրոցների աշխատակիցների թիվը- 229 
2.երաժշտական և արվեստի դպրոցների կողմից մատուցվող 
ծառայությունների ամիսների քանակը- 9 ամիս 
3.Երաժշտական և արվեստի դպրոց հաճախող սաների թիվը-1082 
(13541 /2003-2013 թթ․ ծնված երեխաների ընդհանուր թիվ/) 
4. երաժշտական և արվեստի դպրոցներ հաճախող 1 երեխայի համար 
գանձվող վճարի չափը - /1500-2000/ 
 5․Արտադպրոցական կրթության մատուցվող ծառայությունից 
բնակչության բավարարվածության աստիճանը – բավարար 

Տեղեկատվական աղբյուրներ 
Աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների 
աշխատակազմեր,կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, 
բնակիչների (ծնողներ) կարծիքներ 

Միջոցառումներ 
Երաժշտական և արվեստի դպրոցների կողմից 
մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր մակարդակի  
պահպանում 

 

 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 

1.Երաժշտական և արվեստի թվով 7 դպրոցների աշխատակիցներ -229 

2.Երաժշտական և արվեստի  դպրոցների շենքեր -5  և գույք- ըստ գույքագրման ցուցակի 

3.Երաժշտական և արվեստի դպրոցների պահպանման ծախսեր – 211352,9 

4.Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 
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Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

Ոլորտային նպատակ 
Մշակութային մասսայական միջոցառումների կազմակերպում, 
երտասարդների ներգրավում միջոցառումներին, նրանց ներուժի 
օգտագործում մշակութային ծրագրերում, ինչպես նաև մշակութային 
հիմնարկների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի և 
մատչելիության ապահովում 

 

Ոլորտային ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշ 

1.Համայնքում կազմակերպվող պետական, համայնքային, միջհամայնքային  
միջոցառումների ընդհանուր թիվ՝ 40 
2,.Միջոցառումներին բնակչության մասնակցություն՝ 60% 
3.Երիտասարդության համամասնակցությամբ կազմակերպվող միջոցառումների 
տեսակարար կշիռը միջոցառումների ընդհանուր թվի մեջ՝ 10 % 
4.Գրադարաններից օգտվողների թվի աճ նախորդ տարվա համեմատությամբ՝ 7% 
5.Թանգարանների այցելուների թվի աճ նախորդ տարվա համեմատությամբ՝ 15% 
6. Թատերասեր հանդիսատեսի թվի աճ նախորդ տարվա համեմատությամբ՝15% 
6. Բնակչության կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ– 
գերազանց 

Ծրագրի նպատակ 

Կազմակերպել համայնքի 
մշակութային կյանքը և 
ապահովել որակյալ 
ծառայությունների մատուցումը: 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 

Համայնքի բնակիչներն 
ապահովված են մշակութային 
ծառայություններից մշտապես 
օգտվելու հնարավորությամբ, 
ակտիվ մասնակցություն ունեն 
համայնքի տոնական և հիշատակի 
օրերին նվիրված 
միջոցառումներին՝ այո 

Ծրագրի գնահատման համակարգ 

Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, 
ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, բնակիչներ 

 

Համապատասխան մարդկային, 
նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների 
անբավարարություն 

Ծրագիր 9․1 Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում 

Միջանկյալ արդյունք 

1.Ապահովել համայնքային ենթակայութ-
յան գրադարանների, թանգարանների, 
մշակույթի տների, թատրոնների, 
կատարողական խմբերի բնականոն 
գործունեությունը 
2.Ապահովվել է մասսայական 
միջոցառումների կազմակերպման բարձր 
մակարդակ 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 

1.Համայնքում նախատեսված մշակութային 
միջոցառումների թիվը՝ 35 
2. Երիտասարդական կազմակերպությունների 
մասնակցությամբ  կազմակերպված միջոցոռւմների 
տեսակարար կշիռը միջոցառումների ընդհանուր 
թվի մեջ՝ 10%  
3. Բնակչության կարծիքը կազմակերպվող միջոցա-
ռումների վերաբերյալ՝ լավ 
7.Մատուցված մշակութային ծառայությունների 

Համայնքի ղեկավար Աշխատակազմ, համայնքի 
մշակութային ՀՈԱԿ-ների 
աշխատակազմեր,կիսամյակային, տարեկան 
հաշվետվություններ բնակիչներ 
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համապատասխանությունը օրենսդրական 
պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին 
և չափորոշիչներին՝ համապատասխանում է 

Միջոցառումներ 
Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 
Մշակութային հիմնարկների պահպանման ծախսեր 

Մուտքային ցուցանիշներ 
1.Մշակութային միջոցառումների համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներ – 
22000,0 հազ. դրամ 
2.Մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ –215 
3.Մշակութային հիմնարկների շենքեր-11  և գույք- ըստ գույքագրման ցուցակի 
4.Մշակութային հիմնարկների պահպանման ծախսեր -217356,0  հազ. դրամ 
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 

Ծրագրի նպատակ 
Ակտիվացնել 
համայնքի 
մշակութային կյանքը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Մատուցվող մարզական և մշակութային 

ծառայությունների հասանելիությունը 
համայնքի կենտրոն չհանդիսացող 
բնակավայրի բնակիչներին՝ այո 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

 
 
Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

 
 
 
 
2019թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Ակտիվացել է 
համայնքի 
մշակութային կյանքը 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Տարվա ընթացքում կազմակերպված 

մարզական մրցաշարերի թիվը՝  
 Տարվա ընթացքում կազմակերպված 

մշակութային միջոցառումների թիվը՝  
 Գրքային ֆոնդի ծավալը,          կտոր 

գիրք 
 Գրադարանից օգտվողների թիվը՝  
 Բնակիչների բավարարվածությունը 

մատուցվող մշակութային 
ծառայություններից,      % 

 Գրադարանային ծառայությունների 
մատուցման օրերի թիվը տարվա 
ընթացքում, 273 օր 

 Համայնքի երիտասարդության 
խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ 
իրականացված ծրագրերի և 
միջոցառումների թիվը՝  

  

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ, 
Քաղաքացիականհաս
արակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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Ոլորտ 10.Առողջապահություն 

Ոլորտային նպատակ 
Բարելավել առողջապահության ոլորտում բնակչությանը պատուցվող 
ծառայությունների որակը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Վանաձորի բժշկական կենտրոնի համալիրի շահագո, հագեցում բժշկական 

գույքով և սարքավորումներով՝ գերազանց 
 “Վանաձորիբժշկականկենտրոն” ՓԲԸ մանկաբարձագինեկոլոգիական 

բաժանմունքի հագեցում բժշկական կահույքով և սարքավորումներով՝ 
գերազանց 

 Վանաձորի տարեցների տանը խնամվողներին շուրջօրյա խնամք և 
սոցիալական սպասարկում՝ լավ 

Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Ոլորտային նպատակ 
Մարզական  մասսայական միջոցառումների  կազմակերպում  և 
անցկացում (առաջնություններ, սպորտլանդիաներ, 
մարզատոնահանդեսներ, մրցաշարեր, փառատոն). համայնքային 
ենթակայության մարզադպրոցների կողմից մատուցվող 
ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում, բարձրակարգ 
մարզիկների պատրաստում 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Մարզական մասսայական միջոցառումների թիվը՝ 27 
 Մասսայական մարզական միջոցառումներին մասնակցող համայնքի բնակիչների 

թիվը՝ 12500 
 Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը՝ 2100 
 Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին համայնքից մասնակցած մարզիկների 

թիվը՝ 30 
 Հանրապետական, մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը՝ 

170 
 Միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը՝ 120 

Ծրագրի նպատակ 

Համայնքի մարզական կյանքի 
ակտիվացում,  համայնքային 
ենթակայության 
մարզադպրոցների  կողմից 
որակյալ ծառայությունների 
մատուցում, բարձրակարգ 
մարզիկների պատրաստում 

Ծրագրի ազդեցության 
(վերջնական արդյունքի) 
ցուցանիշներ 

Մատուցվող մարզական 
ծառայությունների մատչելիությունը 
համայնքի բնակիչներին, այո,  

Ծրագրի 
գնահատման 
համակարգ,ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար,ֆիզկ
ուլտուրայի և 
սպորտի բաժնի 
պետ, 
մարզադպրոցներ
ի տնօրեններ 

2019թ., հունվար- 
դեկտեմբեր 

 

Համապատասխ
ան մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 

Ժամանակի 
մարտահրավերներին 
պատրաստ, կիրթ և 
բազմակողմանի զարգացած 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, 
որակ, ժամկետ)  

 Մարզական մասսայական 
միջոցառումների թիվը` 27 

 Գործող խմբակների թիվը`200 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան հաշվետ-
վություններ, 
Քաղաքացիականհաս
արակության 

  

Համապատասխ
ան մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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երեխաներ  Մարզադպրոց հաճախող 
երեխաների թիվը՝ 2165 

 Տարվա ընթացքում  Եվրոպայի, 
աշխարհի առաջնություններին, 
հանրապետական և միջազգային 
մրցաշարերին համայնքից 
մասնակցած մարզիկների թիվը` 
320 

 Մարզադպրոցի գույքի և 
սարքավորումների վիճակը`  
բավարար  

 Մարզադպրոցների կողմից 
ծառայությունների մատուցման 
օրերի թիվը շաբաթվա 
ընթացքում` 6 օր 

կազմակերպություննե
ր և խմբեր, 
բնակիչներ 

Միջոցառումներ   

Մարզական-մասսայական  
միջոցառումների 
կազմակերպում,  10 ՀՈԱկ-
ների  կողմից որակյալ 
ծառայությունների  ընթացիկ 
մակարդակի պահպանում 

Մուտքային ցուցանիշներ 
(ներդրված ռեսուրսներ)  

 Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 
274269,8 հազար դրամ 

 Մարզիչների թիվը`124 
 Մարզադպրոցի շենքերի թիվը`10,  
 Գործող  մարզաձևերի թիվը` 20,  
 Մարզագույքով 

ապահովվածությունը`բավարար 

    

Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն 
Ոլորտային նպատակ 

 Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 
տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և 
մատչելիությունը 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ՝ այո 
 Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող 

ծրագրից՝ լավ 
 Ծրագիր 12․1 Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին/ Սոցիալական պաշտպանություն 
Ծրագրի նպատակ 
Վանաձորի 
սոցիալական 
ծառայությունների 
համալիր կենտրոնում 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 

 «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» 
սկզբունքի կիրառում, 

ՀՀ կառավարության 
որոշում, համայնքի 
զարգացման 
ծրագիր 

Համայնքի 
ղեկավար,Աշխատա
կազմի ղեկավար, 
ՍԱՏ բաժնի պետ 

2019 թ. , 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
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ներդրված 
ինտեգրվածսոցիալակ
անծառայություններիհ
ամակարգի 
արդյունավետությանբ
արձրացում 

 

 համայնքային սոցիալական 
աջակցության ցանցի ստեղծում, 

 դեպք վարողի և համայնքային 
սոցիալական աշխատողի ինստիտուտի 
կայացում, 

 համայնքի սոցիալական կարիքների 
քարտեզագրում, 

 տեղական սոցիալական պլանների 
մշակում և իրականացում: 

առկայություն 

Աջակցություն ՀՀ 
պաշտպանության և 
մարտական 
գործողությունների 
ժամանակ զոհված 
(մահացած) 
զինծառայողներիևազա
տամարտիկներինընտ
անիքներին 

 

 

204 ընտանիք 

տարեկան 
հաշվետվություն, 
ավագանու որոշում 
 

Համայնքի 
ղեկավար, 
Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 

2019թ. 
սեպտեմբ
եր- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Աջակցություն 
«ԱռաքելությունՀայաս
տան» 
ԲՀԿ(համայնքիանապ
ահովտարեցներին 
որակյալ ծառայության 
մատուցում) 

 

 

155 շահառու 

տարեկան 
հաշվետվություն, 
ավագանու որոշում, 
երկկողմ պայմանագիր 
 

Համայնքի 
ղեկավար, 
Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 

2019թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Աջակցություն 
Հայրենական 
պատերազմի 
վետերանների 
խորհրդին  

Մինչև 500 000 

 

տարեկան 
հաշվետվություն, 
ավագանու որոշում, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 

2019թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Աջակցություն 
«ՀայկականԿարիտաս» 
ԲՀԿ (միայնակ, 
անժառանգ 100 

 

 

տարեկան 
հաշվետվություն, 
ավագանու որոշում, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
Համայնքի 
ղեկավարի 

2019 թ. 
նոյեմբեր- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
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տարեցների 
ծառայության 
մատուցում «Տաք 
Ձմեռ» ծրագրի 
շրջանակներում)  

 

100/ 500 000  

երկկողմ պայմանագիր 
 

տեղակալ ռեսուրսների 
առկայություն 

 Ուսման վարձի 
աջակցություն բարձր 
առաջադիմություն  
ունեցող սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքների 
ուսանողներին  

 

 

25-30 

տարեկան 
հաշվետվություն, 
ավագանու որոշում, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 

2019 թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

«Ազգ-բանակ» ծրագրի 
շրջանակում զինվորի 
ընտանիքի անդամի 
ծառայության վայրեր 
այցելության 
կազմակերպում 
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տարեկան 
հաշվետվություն, 
ավագանու որոշում, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 

2019թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

ՀՀ պաշտպանության  
և մարտական 
գործողությունների  
ժամանակ  զոհված 
զինծառայողների և 
ազատամարտիկների 
ընտանիքներին 
աջակցություն  

170    1,750,000 

Աջակցություն 
համայնքի 
սոցիալապես  
անապահով 
բնակիչներին 

400 
տարեկան 
հաշվետվություն, 
ավագանու որոշում, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
Համայնքի 
ղեկավարի 
տեղակալ 

2019 թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք  

Բարձրացել է համայնքի 
ծրագրերում ընդգրկված 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 

տարեկան 
հաշվետվություն, 
ավագանու որոշում, 

Համայնքի 
ղեկավար, 
Համայնքի 
ղեկավարի 

2019 թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
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անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 

տարի 
 Սոցիալական ծրագրի շահառուների 

բավարարվածությունը իրականացվող 
ծրագրից, 85% 

տեղակալ ռեսուրսների 
առկայություն 

Ծրագրի նպատակ 
Բարձրացնել 
սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականությունը 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին տրամադրվող 
սոցիալական աջակցության 
հասցեականության վերաբերյալ 
բնակիչների կարծիքը, լավ 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ 

Համայնքի 
ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2019թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն 
2019  թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում 
Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա 
Ոլորտային նպատակ 
Համայնքում անասնապահությամբ զբաղվողբնակչությանը 
մատուցվող ծառայությունների մատուցում 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ 
 Անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսությունների թիվը՝ 208 

Ծրագիր 14․1 Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում 

Միջոցառումներ   
 Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների 

թիվը՝ 1 
Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ոլորտային նպատակ 
Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի 
վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, 
ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես 
անվտանգ պայմաններ 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումից 

բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների 
հիման վրա), 40%-ով 

Ծրագիր 15.1 Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում 
Ծրագրի նպատակ 
Համայնքը դարձնել 
մաքուր և հրապուրիչ 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
Մաքուր բնակավայրեր, 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 

 
 
Համայնքի 

 
 
 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
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սանիտարահիգիենիկ բավարար 
պայմանների առկայություն, այո 

տարեկան 
հաշվետվություններ 

ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

 
2019թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 
 

ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Մաքուր բնակավայրեր, 
սանիտարահիգիենիկ 
բավարար պայմանների 
առկայություն 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Աղբահանություն և սանիտարական 

մաքրում իրականացնող 
աշխատակիցների թիվը՝ 50 

 Աղբահանության ծառայության 
մատուցման հաճախականությունը 
(շաբաթվա կտրվածքով), ամենօրյա 

 Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 
տարի 

 Սանիտարական մաքրման ենթարկված 
տարածքների մակերեսը՝ 3.2 մլն քմ 

 Խնամված կանաչ տարածքների 
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի 
կազմում՝ 20% 

 Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը աղբահանություն 
և սանիտարական մաքրման 
ծառայությունից՝ 50% 

 Մետաղական աղբարկղերի 
պատրաստում՝ 

 Տարոն-4 աղբաթափման վայրի 
բարեկարգման աշխատանքներ 

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

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջոցառումներ (գործողություններ)  
 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

ծառայությունների մատուցում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Աղբահանում  277000,0 267000,0 
 Կենցաղային աղբահանություն  193000,0 193000,0 
 Փողոցների սանիտարական մաքրում  54000,0 54000,0 
 Ձմեռային պաշտպանություն 8000,0 8000,0 
 Շաբաթօրյակների կազմակերպում 1000,0 1000,0 
 Խոշոր եզրաչափի աղբի տեղափոխում 10000,0 10000,0 
  10000,0  
 Տարոն 4 թաղամասի աղբաթափման 
վայրի հարակից տարածքի հարթեցման և 

1000,0  
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մաքրման աշխատանքների 
  
 Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների 

թիվը՝50 
 Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը՝3 
 Աղբատար մեքենաների թիվը՝ 20 
 Աղբամանների թիվը՝ 560 մետաղական, 200 փոքր 

Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն 

Ոլորտային նպատակ 
Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով 
առավել հայտնի և ճանաչված, իրականացնել հավակնոտ ծրագրեր, 
նպաստել ներդրումների աճին 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 10% 
 ՀԶԾ-ով նախաեստված զբոսաշրջության և ներդրումային ծրագրերի ընթացքի 

մասին համայնքի բնակիչների տեղեկացվածության աստիճանը՝ լավ 
 Հյուրանոցային տնտեսությունների սպասարկման որակից այցելուների 

բավարարվածության մակարդակը՝ լավ 
 Բնակչության՝ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների որակից 

բավարարվածության մակարդակը՝ բավարար 
 Համայնքային բարեկարգված/վերակառուցված այգիների թիվը՝ 3 

Ծրագիր 16.1 Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում 
Ծրագրի նպատակ 
Համայնքը դարձնել 
առավել հայտնի և 
ճանաչված 
զբոսաշրջիկների 
շրջանում 

Ծրագրի ազդեցության (վերջնական 
արդյունքի) ցուցանիշ 
Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի 
աճը նախորդ տարվա համեմատ, 10% 

Ծրագրի գնահատման 
համակարգ, 
ՄԳ կիսամյակային, 
տարեկան 
հաշվետվություններ Համայնքի 

ղեկավար, 
աշխատակազմի 
քարտուղար, 
բնակավայրերի 
վարչական 
ղեկավարներ 

2019թ. 
հունվար- 
դեկտեմբ
եր 
 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Միջանկյալ արդյունք 1 
Համայնք այցելող 
զբոսաշրջիկների 
բավարարվածության 
աստիճանը մատուցվող 
համայնքային 
ծառայություններից, 
50% 
 

Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, 
ժամկետ)  
 Նվեր-փաթեթների քանակը՝        հատ 
 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 

տարի 

Աշխատակազմ,  ՄԳ 
կիսամյակային, 
տարեկան հաշվետ-
վություններ, 
Քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպություններ 
և խմբեր, բնակիչներ 

Համապատասխան 
մարդկային, 
տեխնիկական  և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
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Միջոցառումներ (գործողություններ)  
1. Վանաձոր համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և 

գովազդային նյութերի ձեռք բերում 

Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  
 Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 
 Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի 

ձեռք բերման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների թիվը` 2 
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

Ոլորտային նպատակ 
Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչներիմասնակցության 
բարելավում, հանրային լսումների և երկխոսության մշակույթի 
բարելավում 

Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 
 Հանրային լսումների քանակ 6 
 Բնակիչների՝ համայնքապետարանում գործող մեկ պատուհանի 

ծառայություններից, բավարարվածության ցուցանիշ (հարցումներիի հիման 
վրա)՝  86% ( թիրախային 95 %) 

 
 

 

3․Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը 

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը 

Հ/հ Գույքի անվանումը 
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1 Վանաձոր քաղաքի փողոցային 
լուսավորվածության համակարգ 

Ք.Վանաձոր 
 
 

3515 սյուն լավ 
Համայնքի 
սեփականությ
ուն 

 

2 Վանաձոր քաղաքի հանգստի 
գոտիներ, կանաչ տարածքներ  20 հա բավարար 

Համայնքի 
սեփականությ
ուն 

 

3 Աղբավայր Գ. Արջուտ -5.6հա 
Տարոն-4-1.7 հա  լավ մասնավոր  

4 Քաղաքային համայնքի Քաղաքի կենտրոնական մաս,2427 քմ 3 հատ լավ Համայնքի  
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հրապարակ և լճերի համալիր սեփականությ
ուն 

5 Հետիոտն կամուրջներ 
Տրանսպորտային կամուրջներ Վանաձոր քաղաք 27 հատ 

27 հատ բավարար 
Համայնքի 
սեփականությ
ուն 

 

6 Վանաձոր քաղաքի քաղաքային 
զբոսայգի Չորս այգի 11.32 հա վատ 

Համայնքի 
սեփականությ
ուն 

 

7 Փողոցային լուսավորվածություն Ք. Վանաձոր 3515սյուն լավ 
Համայնքի 
սեփականությ
ուն 

 

8 Բնակելի ֆոնդ Ք. Վանաձոր 1061 շենք 

520-լավ 
457-
բավարար 
84-վատ 

Համայնքի 
սեփականությ
ուն 

 

9 Ներհամայնքային կամուրջներ Ք. Վանաձոր 54հատ 
10% վատ 
20% լավ 
70% բավ. 

Համայնքի 
սեփականությ
ուն 

 

10 գերեզմանատներ Ք. Վանաձոր 4 հատ բավարար 
Համայնքի 
սեփականությ
ուն 

 

11 
“Օլիմպիական հերթափոխի  
մենապայքարային մարզաձևերի 
մարզադպրոց” ՀՈԱԿ 

ք. Վանաձոր,Աղայան   72/1 1005մ2 

 
լավ  

Նախատեսվում է 
մարզադպրոցի 
կոսմետիկ 
վերանորոգում, 
ջրագծերի 
փոխարինում, 
մարզագույքի 
ձեռքբերում 

12 

“Ֆուտբոլի 
մասնագիտացվածմանկապատան
եկան մարզադպրոց” ՀՈԱԿ 

ք. Վանաձոր,Հակոբյան 1 160մ2 վատ  

Նախատեսվում է 
մարզադպրոցի 
կոսմետիկ 
վերանորոգում, 
մարզագույքի 
ձեռքբերում 
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13 

“Ծանրամարտի  
մասնագիտացվածմանկապատան
եկան մարզադպրոց” ՀՈԱԿ 

ք. Վանաձոր,Զորավար Անդրանիկի 8ա 306մ2 վատ  

Նախատեսվում է 
մարզադպրոցի 
հիմնանորոգում,  
մարզագույքի 
ձեռքբերում 

14 “Ա.Ազարյանիանվան “Կենտրոն” 
համալիր մարզադպրոց” ՀՈԱԿ 

ք. Վանաձոր,Մխիթար Հերացու 41 1482մ2 լավ  

Նախատեսվում է 
մարզադպրոցի 
կոսմետիկ 
վերանորոգում, 
մարզագույքի 
ձեռքբերում, 
մարզադահլիճի 
վարձակալություն 

15 
“Շախմատի  մասնագիտացված  
մանկապատանեկան  
մարզադպրոց” ՀՈԱԿ 

ք. Վանաձոր,Տիգրան Մեծի 2բ 1080մ2 լավ  

Նախատեսվում է 
մարզադպրոցի 
կոսմետիկ 
վերանորոգում, 
մարզագույքի 
ձեռքբերում 

16 
“Մենապայքարային մարզաձևերի  
մանկապատանեկան 
մարզադպրոց” ՀՈԱԿ 

ք. Վանաձոր,Սուխումի 5 504մ2 բավարար  

Նախատեսվում է 
մարզադպրոցի 
կոսմետիկ 
վերանորոգում, 
մարզագույքի 
ձեռքբերում,ջեռուցման 
համակարգի  

17 “Տարոն” համալիր մարզադպրոց” 
ՀՈԱԿ 

ք. Վանաձոր,Տարոն–4, Բելառուսների 
42գ 2348.1 մ2 բավարար  

Նախատեսվում է 
մարզասենյակի  
կոսմետիկ 
վերանորոգում, 
մարզագույքի 
ձեռքբերում 

18 
“Աթլետիկայի օլիմպիական   
հերթափոխի մանկապատանեկան 
մասնագիտացվածմարզադպրոց” 

ք. Վանաձոր,Զորավար  Անդրանիկի 8բ 2125.5մ2 

 
լավ  

Նախատեսվում է 
մարզադպրոցի 
կոսմետիկ 
վերանորոգում, 



46 
 

ՀՈԱԿ մարզագույքի 
ձեռքբերում,  

19 
“Լողի մասնագիտացված 
մանկապատանեկան 
մարզադպրոց” ՀՈԱԿ 

ք. Վանաձոր,Մխիթար Հերացու 24 2625մ2 բավարար  

Նախատեսվում է 
մարզադպրոցի 
մետաղական 
կոնստրուկցիաների 
վերանորոգում, 
հատակի սալիկների 
փոխարինում, 
մարզագույքի 
ձեռքբերում,  

20 

“Ձմեռային մարզաձևերի 
մասնագիտացված 
մանկապատանեկան 
մարզադպրոց” ՀՈԱԿ 

ք. Վանաձոր,Զորավար  Անդրանիկի 8բ 

900 մ2 

6հա 
դահուկային 
ուղի 

բավարար  

Նախատեսվում է 
մարզադպրոցի կոսմետիկ 
վերանորոգում, 
մարզագույքի ձեռքբերում 

21 
Շ․ Ազնավուրի անվան մշակույթի 
պալատի տանիքի մասնակի 
վերանորոգում  

ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծ 2 4848մ2 բավարար  Համայնքի բյուջե 

22 Հիմնական միջոցների իրացումից 
մուտքեր - 

 

24380 

 

լավ 

 

 

 

68 578 000 

23 Անշարժ գույքի իրացումից 
մուտքեր - 19500 -  54 000 000 

ա/ 

Համայնքի տարածքում ուղղակի 
վաճառքի ձևով ընդլայնման 
նպատակով կամ անշարժ գույքի 
զբաղեցրած և նրա սպասարկման 
համար անհրաժեշտ հողամասերի 
օտարումից 

    21 000 000 

բ/ Համայնքում աճուրդային 
եղանակով օտարվող հողամասեր - 

 

8000 

 

- 

 

 

 

24 000 000 

գ/ Ինքնակամ զբաղեցրած 
հողամասերի օրինականացումից - 

 

4500 

 

- 
,,-,, 

 

9 000 000 
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դ/ Ինքնակամ կառուցված 
ավտոտնակներից - 1680 - ,,-,, 3 528 000 

ե/ Ինքնակամ կառուցված 
խանութներից - 300 - ,,-,, 5 760 000 

զ/ Ինքնակամ կառուցված բնակելի 
տներից - 400 - ,,-,, 2 560 000 

է/ 
Ինքնակամ կառուցված 
տնտեսական և օժանդակ 
շինություններից 

- 400 - ,,-,, 1 680 000 

ը/ Բնակարանների օտարման 
կարգով սեփականաշնորհում - 2100 - ,,-,, 1 050 000 

24 Աղբատար մեքենա ԿՕ 449-12 1 հատ անսարք  Նախատեսվում է 
մեքենան խոտանել 

25 Այլ հիմնական միջոցների 
իրացումից մուտքեր  4880   14 578 000 
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4․Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 
 

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

 

Հ/հ Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 
արժեքը 
(հազ. 
դրամ) 

Ծրագրի ֆինանսավորմանաղբյուրները 

Հ
ա

մա
յն

քի
 բ

յո
ւջ

ե 

Պ
ետ

ա
կա

ն 
բյ

ու
ջե

 

Դ
ոն

որ
 

կա
զմ

ա
կե

րպ
ու

թ
յո

ւն
ն

եր
 

Հ
ա

մա
յն

ք-
Ք

Հ
Մ

Հ
 

հա
մա

գո
րծ

ա
կց

ու
թ

յո
ւ

ն Ա
յլ 

ա
ղբ

յո
ւր

նե
ր 

Ոլորտ 1. Ընդհանուր 

1.  

Համայնքային ծառայությունների 
արդյունավետ, թափանցիկ 
կառավարում, 
ենթակառուցվածքների 
գործունեության պահպանում. 
օրենսդիր և գործադիր 
մարմինների ծախսեր՝ 
աշխատակազմի պահպանում 

 328200,0 - - - - 

2.  
Ավագանու անդամի 
գործունեության հետ կապված 
ծախսերի փոխհատուցում 

2800,0 2800,0     

3.  “Հաշվապահ” ՀՈԱԿ-ի 
պահպանման ծախսեր  70590,0     

4.  

Քաղաքական 
կուսակցությունների, 
հասարակական 
կազմակերպությունների, 
արհմիությունների ծախսեր 

 5000,0     

5.  “Նեցուկ ՀԶ” ՀՈԱԿ-ի 
պահպանման ծախսեր  61290,0     

6.  Վանաձորի ՔԿԱԳ բաժնի 
պահպանման ծախսեր  7293,0     

7.  Աջակցություն 
համատիրություններին 3000,0 3000,0     

Ընդամենը  478173,0 - - - - 
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում 
1 Աջակցությունզորակոչին 300.0 300,0 - - - - 

Ընդամենը 300,0 300,0 - - - - 
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական 
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պաշտպանության կազմակերպում 

1 Պահեստային կառավարման 
կետի գույքով համալրում √ - √ - - - 

2 
Բնակչությանը անվտանգության 
անհատական պաշտպանական 
միջոցներով ապահովում 

√ - √ - --  

Ընդամենը       

Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

1.  

Վանաձոր համայնքի բնակելի 
շենքերի մուտքերի հիմնանորո-
գում, բակային տարածքներում 
խաղահրապարակների ստեղծում 

5000.0 5000,0     

2.  Արցախ պուրակի հյուսիսային 
մուտքի վերակառուցում 

5000,0 2000,0 3000,0    

3.  Փողոցների կապիտալ նորոգում 140000,0 56000,0     

4.  

Լուսավորության համակարգի 
արդիականացում, 
էներգախնայող համակարգերի 
ներդրմամբ 

377000,0      

5.  

Հայաստանի տարածքային 
զարգացման հիմնադրամ 
թիվ 7 ավագ դպրոցի կառուցում 
(Նարեկացու փողոց թիվ 13) 

1100000,0     
110000
հ0,0 

6.  

Արսեն Վազգենի Եգորյան 
Ռ.Բոշյան փողոց /Հալաբյան/ թիվ 
1-4,  հասարակական 
սպասարկման օբյեկտի 
կառուցում 

175 000,0      

7.  

“Գ և Մ” ՍՊԸ 
Արցախ պուրակ, մանկական 
զբաղվածության կենտրոնի 
կառուցում 

600000,0   600000,
0   

8.  

“ԴԱՐԲԲԱԳՍ ԿԱՐԻ ՖԱԲՐԻԿԱ” 
ՍՊԸ 
Երևանյան խճուղի թիվ 111-1/1, 
արտադրամասի վերակառուցում 

200000,0   200000,
0   

9.  

ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարության 
“Քաղաքաշինական ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ” ՊՀ 
թիվ 18 դպրոցի վերականգնում 
(Երևանյան խճ. թիվ 15) 

1200000,0  1200000
,0 

   

10.  

“Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր” 
ՓԲԸ 
Կ.Դեմիրճյան փողոց թիվ 1ա, 
“Վանաձոր-1” ենթակայանի 
վերակառուցում 

2500000,0   2500000
,0 

  

11.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
քաղաքաշինության պետական 

1780000,0  
1780000
,0    
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կոմիտե 
Ուսանողական փողոց, թիվ 9, 
գյուղատնտեսական քոլեջի 
մարզադահլիճի վերակառուցում 

12.  

ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
քաղաքաշինության պետական 
կոմիտե 
Վարդանանց  փողոց, թիվ 96,  
Մ.Թավրիզյանի արվեստի 
պետական քոլեջի 
հիմնանորոգում 

930000,0  930000,0    

13, 
Արձագանք ՍՊԸ- տարածքի  
վերակառուցում և 
արդիականացում 

300մլն      

14, 
Բազում Բ ՍՊԸ հասարակական 
օբյեկտի վերակառուցում և 
արդիականացում 

200մլն      

15, 
<<Անդրեյ Ղուկասյան>> 
ստոմոտոլոգիական կլինիկայի 
կառուցում 

250մլն      

16, 

<<ՎաԲա>>ՍՊԸ նախկին 
կահույքի գործարանի 
մասնաշենքի վերակառուցում, 
թիվ 15 և 16 միացնող 
մասնաճյուղերի կառուցում 

1,2 մլրդ      

17, Ռաիսա Լոքյան  հասարակական 
օբյեկտի կառուցում 

400մլն      

Ընդամենը       
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում 

 

2019 թվականին 
հողօգտագործման ոլորտում 
ծրագրեր և միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում 

- - - - - - 

Ոլորտ 6. Տրանսպորտ 

1.  

Վանաձոր համայնքի 
ճանապարհային նշանների և 
լուսաֆորային օբյեկտների 
սպասարկման ծառայությունների  
մատուցում 

3500.0 
 

3500.0 
     

2.  

Տրանսպորտային 
ծառայությունների մատուցում, 
ներհամայնքային 
ճանապարհային տնտեսության 
պահպանություն 

34150.6 34150.6     

3.  

Հետիոտնային ձեռքի 
կառավարումով լուսաֆորի 
տեղադրում՝ Տիգրան Մեծ 
պողոտային վրա 

5000,0  5000,0    

4.  Լուսաֆորային օբյեկտների 
տեղադրում 

9620.0 9620.0     
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5.  
Ներհամայնքային 
ճանապարհային տնտեսության 
պահպանություն 

81500,0 81500,0     

6.  Փողոցների նշագծում 10000,0 10000,0     
7.  Մայթերի կապիտալ նորոգում 12000,0 12000,0     
Ընդամենը 103500,0    - - 
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ 

1 

Առևտրի, հանրային սննդի և 
սպասարկման ծառայությունների 
բնագավառում համայնքային 
կանոնների մշակում 

 - - - - - 

Ընդամենը       
Ոլորտ 8. Կրթություն 

1 Նախադպրոցական կրթության 
կազմակերպում 508836,0 508836,0     

2 
Արտադպրոցական կրթության 
կազմակերպում (երաժշտական և 
արվեստի դպրոց) 

 210,886,2     

Ընդամենը       
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 

1.  Մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում 22000,0 22000,0     

2.  Մշակութային ծառայությունների 
մատուցում  217356,0 217356,0     

Ընդամենը 239356,0      
Ոլորտ 10. Առողջապահություն 
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

1.  

Մարզական մասսայական 
միջոցառումների  կազմակերպում  
և անցկացում (առաջնություններ, 
սպորտլանդիաներ, 
մարզատոնահանդեսներ, 
մրցաշարեր, փառատոն) 

9299,0 9299,0     

2.  
Արտադպրոցական 
դաստիարակություն 
(մարզադպրոցներ) 

256069,8 256069,8     

3.  Սպորտային նպաստներ 14176,0 14176,0     
Ընդամենը 274269,8 274269,8     
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն 

1.  

Աջակցություն  ՀՀ պաշտպա-
նության և մարտական գործո-
ղությունների ժամանակ զոհված 
(մահացած) 
զինծառայողներիևազատամարտ
իկներիընտանիքներին 

2.101,2      

2.  

Աջակցություն 
«ԱռաքելությունՀայաստան» 
ԲՀԿ(համայնքիանապահովտարե
ցներին որակյալ ծառայության 

2.900,0      
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մատուցում) 

3.  ԱջակցությունՀայրենականպատե
րազմիվետերաններին 400,0      

4.  

Աջակցություն «ՀայկականԿարի-
տաս» ԲՀԿ (միայնակ, անժա-
ռանգ 100 տարեցների ծառայութ-
յան մատուցում «ՏաքՁմեռ» 
ծրագրիշրջանակներում)  

500,0      

5.  

Ուսման վարձի աջակցություն 
բարձր առաջադիմություն  
ունեցող սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների 
ուսանողներին  

Մինչև 
3.000,0      

6.  

«Ազգ-բանակ» ծրագրի 
շրջանակում զինվորի ընտանիքի 
անդամի ծառայության վայրեր 
այցելության կազմակերպում 

Մինչև 
1.000,0      

7.  Աջակցություն համայնքի սոցիա-
լապես անապահով բնակիչներին 

Մինչև 
7.500,0      

Ընդամենը       
Ոլորտ 13. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

1.  

Համայնքի տարածքում աղբահա-
նության և սանիտարական մաքր-
ման աշխատանքների 
իրականացում 

267000.0 267000.0     

2.  Կեղտաջրերի հեռացում 29000,0 29000,0     

3.  Շրջակա միջավայրի աղտոտման 
դեմ ուղղված աշխատանքներ 10000,0 10000,0     

4.  
Կենսաբազմաբազանության և 
բնության պահպանության 
աշխատանքներ 

8290,0 8290,0     

Ընդամենը   - - - - 
Ոլորտ 14. Զբոսաշրջություն 

12 

Համայնքի զբոսաշրջության 
գրավչության բարձրացման 
հայեցակարգի մշակում և ծրագրային 
հստակեցում 

      

2 Վանաձորի տուրիստական կայքի 
ստեղծում       

3 

Զանգվածային լրատվամիջոցներում 
և համացանցում, Վանաձորը որպես 
զբոսաշրջային քաղաք, նյութերի 
պատրաստում ու ներկայացում 

      

Ընդամենը   - - - - 
Ոլորտ 15. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 

1 

Բնակչությանը մատուցվող 
ծառայությունների որակը 
բարձրացնելու նպատակով 
համայնքապետարանում 2017թ. 
ներդրված քաղաքացիների 
սպասարկման աշխատասենյակի և 
«Մեկ պատուհան» համակարգի 

- - - - - - 
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գործունեության բարելավում 
 Ընդհանուրը       

 

5․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. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, 
ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում 
Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությ

ուն 

Մուտքային 

Համայնքապետարանի 
աշխատակիցների թիվը 

(քաղաքացիական 
կացության ակտերի 

գրանցման Վանաձորի 
տարածքային բաժին 

 սոցիալական 
աջակցության Վանաձորի 

տարածքային բաժին) 

 166  

 

Համայնքային 
ենթականյության 

աշխատակիցների թիվ 
 1005  

Ելքային 
(քանակական) 

Աշխատակիցների 
գործունեության 

արդյունավետության 
բարձրացում, % 

5    

Ելքային (որակական) 

Աշխատակազմում առկա 
տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության 
համակարգերի 
օգտագործման 
մակարդակը, % 

95 90   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աշխատակազմում 
ստացված մեկ դիմումին 
պատասխանելու միջին 

ժամանակը,  օր 

5 5   



54 
 

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակչությանը մատուցվող 
հանրային ծառա-

յությունների որակը՝ շատ 
վատ, վատ, բավարար, լավ, 

գերազանց 

գերազանց լավ   

 

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն 

Ծրագիր2․1 Վանաձոր համայնքում տարբեր նշանակության օբյեկտների կառուցում, վերակառուցում, 
վերանորոգում 
Արդյունքային ցուցանիշները 2019թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Կառուցման, վերական-
գնման և վերակառուց-
վող աշխատանքներում 
ներգրավված 
աշխատողների թիվ 

 
    

 

Ելքային 
(քանակական) 

1.Հասարակական 
օբյեկտների թիվը 

 
6 

   

2.Դպրոցների թիվը 2 
3.Մանկապարտեզների 
թիվը 

1 
 

4.Զբոսայգիներ և 
մշակույթի օջախներ 

3 
 

5.Ճանապարհներ /կմ/ 17 
6.Բազմաբնակարան 
շենքի տանիքների  
թիվը 

 
5 
 

7.Գազաբալոնների 
գործարան 1 

Ելքային 
(որակական) 

Բնակիչների բավա-
րարվածությունը շին. 
ոլորտում մատուցվող 
ծառայությունների, % 

 
75    

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Շինարարական 
աշխատանքների 
տևողությունը, օր 

 
250    

Վերջնական 
արդյունքի 

Տարբեր նպատակային 
նշանակության օբյեկտ-
ների տեսակարար կշի-
ռը ընդհանուրի մեջ, % 

 
 
45 

   

 
Ծրագիր 2,2. Փողոցային լուսավորության իրականացում 
Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ
․ 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 
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արժեքը 

Մուտքային 

Փողոցների արտաքին 
լուսավորության 
համակարգի 
երկարությունը, 

108կմ 105 կմ   

Ելքային 
(քանակական)      

Ելքային (որակական) 
Գիշերային լուսավորված 
փողոցների տեսակարար 
կշիռն ընդհանուրի մեջ,  

85 % 

 
 
82% 
 

  

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Գիշերային լուսավո-
րության ժամերի թիվը 
օրվա կտրվածքով, 
ամռանը` 

3 3   

Գիշերային լուսավո-
րության ժամերի թիվը 
օրվա կտրվածքով, 
ձմռանը` 

6 6   

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակիչների բավա-
րարվածությունը հա-
մայնքում գիշերային 
լուսավորվածությունից, % 

75 70   

 

 

Ոլորտ 3. Տրանսպորտ 
Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Համայնքային 
ճանապարհների 
բարեկարգման 
աշխատանքներում 
ներգրավված 
տեխնիկայի քանակը  

    

Ելքային 
(քանակական) 

Բարեկարգ համայնքային 
փողոցների մակերեսի 
տեսակարար կշիռն 
ընդհանուրի կազմում 

60 58   

Ելքային (որակական) 

Համայնքային հանրային 
տրանսպորտի սպա-
սարկման որակից բնակ-
չության բավարար-
վածության աստիճանը 

լավ բավ   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ճանապարհների աղով և 
ավազով մշակման օրերի 
թիվը 
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Վերջնական 
արդյունքի 

Տրանսպորտային միջոց-
ների և հետիոտների ա-
վելի անվտանգ երթևե-
կություն և ժամանա-
կակից ճանապարհային 
կահավորանքի խնդրի 
նվազեցում, % 

8    

  

 

Ոլորտ 4. Կրթություն 
Ծրագիր4․1Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում 
Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 
Մանկապարտեզի 
շենքեր, 
գույք 

17շենք,  
3 տնակ    

Ելքային 
(քանակական) 

Մանկապարտեզների 
աշխատակիցների 
թիվը 

 312  
 

 

Մանկապարտեզների 
շենքերի թիվը  

 15   

Մանկապարտեզների 
խմբերի թիվը 

 69   

Մանկապարտեզներ 
հաճախող երեխաների 
թիվը /2253,/,   
տեսակարար կշիռը 
մանկապարտեզի 
տարիքի երեխաների 
ընդհանուր թվի մեջ, % 

 
 
55 

 
 
52 

 

որից՝810-ը 
Նախադպրոցակա
ն տարիքի 
 
 
 

կրթության 
առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք 
ունեցող առավել մեծ 
թվով երեխաների 
ներգրավում 
մանկապարտեզների 
ներառական 
կրթությամբ խմբեր  

 

 

 

 

 

35 
  

Ջեռուցման համակարգ 
ունեցող մանկապար-
տեզների տեսակարար 
կշիռըընդհանուր թվի 
մեջ, % 

95 90 

Ելքային 
(որակական) 

Մատուցված ծառա-
յության համապա-
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տասխանությունը 
օրենսդարական 
պահանջներին, 
սահմանված 
նորմատիվներին, 
կարգերին և 
չափորոշիչներին 

 

Համապա
տասխանու
մ է 

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Նախադպրոցական 
կրթության ծառայութ-
յան մատուցման օրերի 
թիվը տարվա 
ընթացքում 

 250    

Մանկապարտեզնե-
րում տարեկան 
ջեռուցման օրերի թիվը 

 150   

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովել համայնքի 
բնակչությանը 
մատուցվող 
նախադպրոցական 
կրթության ծառա-
յությունների մատչե-
լիությունն ու որակյալ 
մատուցումը 

    

      
Ծրագիր 4․2 Համայնքում արտադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում 
Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

ՀՈԱԿ-երի աշխատակիցներ  229   

ՀՈԱԿ-երի շենքեր, 
Գույք 

 

4-շենք 
(երշժ 
դպրոցներ), 
9- շենք 
(սպորտ 
դպրոց) ըստ
գույքագրմա
ն ցուցակի  

  

Երաժշտական և արվեստի 
դպրոց  հաճախող սաների 
թիվը  
տեսակարար կշիռը 
դպրոցահասասկ երեխաների 
ընդհանուր թվի մեջ- % 

    

Ելքային 
(որակական) 

Երաժշտական և արվեստի 
դպրոցների կողմից 
մատուցվող 
ծառայություններից 
բնակչության 
բավարարվածության 
աստիճանը 

գերազանց լավ   

Ելքային ՀՈԱԿ-ների կողմից  9   
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(ժամկետայնու
թյան) 

մատուցվող 
ծառայությունների ամիսների 
քանակ 

Վերջնական 
արդյունքի 

ապահովվել է 
արտադպրոցական 
կրթության մատչելիությունըև 
որակյալ մատուցումը  

 այո   

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 
համայնքի բյուջեի միջոցներ     

Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ  
Ծրագիր 5․1 Մշակութային մասսայական միջոցառումների կազմակերպում, երիտասարդների  
ներգրավում միջոցառումներին, նրանց ներուժի օգտագործում մշակութային ծրագրերում, ինչպես նաև 
մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիության և որակի ապահովում 
Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային 

Մշակութային ՀՈԱԿ-երի 
աշխատակազմերի 
աշխատակիցներ 

 215   

Մշակութային ՀՈԱԿ-երի 
շենքեր, 
Գույք 

 

6- շենք
ըստ 
գույքագրմ
ան 
ցուցակի  

  

Ելքային 
(քանակական) 

Տարվա ընթացքում 
նախատեսված մշակութային 
միջոցառումների թիվը 

 40   

Տարվա ընթացքում 
գրադարաններից օգտված 
բնակիչների թվի աճ նախորդ 
տարվա համեմատ, % 

 7   

Տարվա ընթացքում 
թանգարաններ այցելած 
բնակիչների թվի աճ նախորդ 
տարվա համեմատ, %  

  
15   

Ելքային 
(որակական) 

Մատուցված մշակութային 
ծառայությունների 
համապատասխանությունը 
օրենսդրական 
պահանջներին, սահմանված 
նորմերին, կարգերին և 
չափորոշիչներին   

 
Համապ
ատասխ
անում է 

  

Բնակիչների կարծիքը 
կազմակերպվող 
միջոցառումների վերաբերյալ 

 
գերազան
ց 
 

  

Ելքային 
(ժամկետայնու
թյան) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի 1 տարի    

Վերջնական 
արդյունքի 

Ապահովել մշակութային, 
մասսայական միջոցառում- այո    
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ների կազմակերպումը երի-
տասարդների առավել մեծ 
ներգրավումը միջոցառում-
ներին և նրանց ներուժի 
օգտագործումը մշակութային 
ծրագրերում, ինչպես նաև 
մշակութային հիմնարկների 
կողմից մատուցվող 
ծառայությունների մատչելիու 
թյունն ու որակը 

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 
համայնքի բյուջեի միջոցներ 

հազ. 
դրամ    

 
 

Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ 
Ծրագիր 6․1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում 
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) 

Տարվա ընթացքում 
կազմակերպված 
մշակութային 
միջոցառումների թիվը  

 9   

Ելքային (որակական) 

Բնակիչների 
բավարարվածությունը 
մատուցվող 
մշակութային 
ծառայություններից, % 

 90   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Գրադարանային 
ծառայությունների 
մատուցման օրերի թիվը 
տարվա ընթացքում, օր 

 273   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մատուցվող մարզական 
և մշակութային ծառա-
յությունների հասանելի-
ությունը համայնքի 
կենտրոն չհանդիսացող 
բնակավայրի 
բնակիչներին՝ այո, ոչ 

 այո   

Ծախսեր, հազ. դրամ      
 

Ոլորտ 7. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
Ծրագիր 7․1 Մարզական մասսայական միջոցառումների կազմակերպում  և անցկացում 
(առաջնություններ, սպորտլանդիաներ, մարզատոնահանդեսներ, մրցաշարեր, փառատոններ) 
Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 
Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ Փաստ. Շեղումը Մեկնաբանությու
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արժեքը արժեքը ն 

Մուտքային 

Մասսայական մարզա-
կան միջոցառումներին 
մասնակցող համայնքի 
բնակիչների թիվը 

 12500   

Ելքային 
(քանակական) 

1.Մարզական մասսայա-
կան միջոցառումների 
թիվը, 

 
16 
 
 

  2.Մարզական 
խմբակներում 
ընդգրկված երեխաների 
թիվը 

 2100 

Ելքային 
(որակական) 

Եվրոպայի և աշխարհի 
առաջնություններին 
համայնքից մասնակցած 
մարզիկների թիվը 

 30   

Հանրապետական, 
մրցաշարերին 
համայնքից մասնակցած 
մարզիկների թիվը 

 170   

Միջազգային 
մրցաշարերին 
համայնքից մասնակցած 
մարզիկների թիվը 

 120   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

     

Վերջնական 
արդյունքի 

Տարվա ընթացքում  
Եվրոպայի, աշխարհի 
առաջնություններին, 
հանրապետական և 
միջազգային 
մրցաշարերին 
համայնքից մասնակցած 
մարզիկների թիվը 

 320   

 

Ոլորտ 8. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
Ծրագիր 8․1. Համայնքային ենթակայության մարզադպրոցների  կողմից մատուցվող ծառայությունների 
ընթացիկ մակարդակի պահպանում 
Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

1.Գործող  մարզաձևերի 
թիվը`   20 

  2.Մարզիչների թիվը,  124, 
 

3.Մարզադպրոցի 
շենքերի թիվը  10 



61 
 

Ելքային 
(քանակական) 

1.Գործող խմբակների 
թիվը  200 

 
  2.Մարզադպրոց 

հաճախող երեխաների 
թիվը 

 2100 

Ելքային 
(որակական) 

Մարզագույքով 
ապահովվածությունը լավ բավար

ար   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Մարզադպրոցների կող-
մից ծառայությունների 
մատուցման օրերի թիվը 
շաբաթվա ընթացքում, 
օր 

 6   

Վերջնական 
արդյունքի 

Մարզադպրոցի գույքի և 
սարքավորումների 
վիճակը 

 բավար
ար   

Ծախսեր, հազ. 
դրամ 

     

 

 

Ոլորտ 9. Սոցիալական պաշտպանություն 
Ծրագիր 9.1 Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին/ Սոցիալական 
պաշտպանություն 
Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն 

Մուտքային - - - - - 

Ելքային 
(քանակական) 

1.Սոցիալական 
աջակցություն ստացած 
սոցիալապես խոցելի 
ընտանիքների թիվը  

 
 
 
 
 

 
400 
 
 
 

  2.համայնքի ծրագրերում 
ընդգրկված անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցություն 

 

 
9,000,00
0 
 
 
 

Ելքային (որակական) 

Սոցիալական ծրագրի 
շահառուների 
բավարարվածությունը 
իրականացվող 
ծրագրից, % 

 
 85   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի իրականացման 
ժամկետը, տարի  1   

Վերջնական 
արդյունքի 

1.«Մեկկանգառ, 
մեկպատուհան»  Առկա է   
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սկզբունքիկիրառում, 
2.համայնքային սոցիա-
լական աջակցության 
ցանցի ստեղծում, 
3.դեպք վարողի և հա-
մայնքային սոցիալական 
աշխատողի 
ինստիտուտի կայացում, 
4.համայնքի սոցիալա-
կան կարիքների 
քարտեզագրում, 
5.տեղական սոցիալա-
կան պլանների մշակում 
և իրականացում: 
Համայնքի ծրագրերում 
ընդգրկված անապահով 
ընտանիքներին 
տրամադրվող 
սոցիալական 
աջակցության 
հասցեականության 
վերաբերյալ բնակիչների 
կարծիքը, շատ վատ , 
վատ, բավարար, լավ, 
գերազանց     

 լավ   

Ծախսեր, հազ. դրամ      
 

Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
Ծրագիր 10․1 Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների 
իրականացում 
Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 
Մուտքային Աղբամանների թիվը  570 500   

Ելքային 
(քանակական) 

Սանիտարական 
մաքրման ենթարկված 
տարածքների մակերեսը, 
քմ 

 329000   

Ելքային (որակական) 

Համայնքի բնակիչների 
բավարարվածությունը 
աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայությունից, % 

75 70   

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Աղբահանության 
ծառայության մատուցման 
հաճախականությունը 
(շաբաթվա կտրվածքով), 

7 7   
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օր 

Վերջնական 
արդյունքի 

Մաքուր բնակավայրեր, 
սանիտարահիգիենիկ 
բավարար պայմանների 
առկայություն՝ այո,ոչ 

այո այո   

 

Ոլորտ 11. Զբոսաշրջություն 
Ծրագիր 11.1 Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում 
Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Համայնքի վերաբերյալ 
քարտեզների, 
բուկլետների և 
գովազդային նյութերի 
ձեռք բերման 
աշխատանքներով 
զբաղվող 
աշխատակիցների թիվը 

 1   

Ելքային 
(քանակական) 

Նվեր-փաթեթների 
քանակը, հատ  300   

Ելքային (որակական) 

1.ՀԶԾ-ով նախաեստված 
զբոսաշրջության և ներ-
դրումային ծրագրերի 
ընթացքի մասին համայն-
քի բնակիչների տեղեկաց-
վածության աստիճանը 

 

Լավ 
 
 
   

2. Համայնքային 
բարեկարգված/վերակառ
ուցված այգիների թիվը՝  

 5 

Ելքային 
(ժամկետայնության) 

Ծրագրի գործունեության 
ժամկետը, տարի  1   

Վերջնական 
արդյունքի 

1.Համայնք այցելած 
զբոսաշրջիկների թվի աճը 
նախորդ տարվա 
համեմատ, % 

 

10 
 
 
 
 

  2. Հյուրանոցային տնտե-
սությունների սպասարկ-
ման որակից այցելուների 
բավարարվածության 
մակարդակը 

 

Լավ 
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3. Բնակչության՝ զբոսաշր-
ջային ենթակառուցվածք-
ների որակից 
բավարարվածության 
մակարդակը 

 բավարար 

 
 
 
Ոլորտ 12. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն 
Ծրագիր 12.1 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության բարելավում, հանրային 
լսումների և երկխոսության մշակույթի բարելավում 
Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան 

Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ 
արժեքը 

Փաստ. 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանությու

ն 

Մուտքային 

Մեկ պատուհան- 
գրասենյակ՝ 
համայքապետարանի 
շենքում 

առկայու
թյուն    

Ելքային 
(քանակական) 

Հանրային լսումների 
քանակ 8  

6   

Ելքային (որակական) 

Հանրային լսումների և 
բնակչության հետ 
երկխոսության մշակույթի 
բարելավում 

առկայու
թյուն    

Վերջնական 
արդյունքի 

Բնակիչների՝ համայնքա-
պետարանում գործող մեկ 
պատուհանի ծառայութ-
յուններից, բավարար-
վածության ցուցանիշ 
(հարցումներիի հիման 
վրա) 

92% 

 

 

88% 
  

 
 
 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝   Մ․ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 


